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، و الصالة و السالم علي من ال نبي بعده، و علي آله و صـحبه و مـن   ، و الصالة و السالم علي من ال نبي بعده، و علي آله و صـحبه و مـن   ههالحمدهللا وحدالحمدهللا وحد

  ::تبعهم باحسان الي يوم الدينتبعهم باحسان الي يوم الدين
افتـه اهـل سـنت و    افتـه اهـل سـنت و    گروه نجـات ي گروه نجـات ي ((  بي گمان پژوهش در باره عقايد صحيح اسالميبي گمان پژوهش در باره عقايد صحيح اسالمي

جزو ضرورياتي است كه هر مسلماني جهت زنده نگه داشتن درونـش نيـاز   جزو ضرورياتي است كه هر مسلماني جهت زنده نگه داشتن درونـش نيـاز   ) ) جماعتجماعت
شديدي بدان دارد، و لذا پيشينيان نيكوكار با هر وسيله ممكن در راه تبيين آن كوشـيده  شديدي بدان دارد، و لذا پيشينيان نيكوكار با هر وسيله ممكن در راه تبيين آن كوشـيده  

عالوه بر آن، منظومه عقايد جزو اصول ديـن  عالوه بر آن، منظومه عقايد جزو اصول ديـن  . . پاي ننشسته اندپاي ننشسته اند  اي ازاي از  ذرهذرهدر اين زمينه در اين زمينه و و 

  ..فقه اكبر به شمار مي رودفقه اكبر به شمار مي رود  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ير امام ابو حنيفه ير امام ابو حنيفه و بلكه به تعبو بلكه به تعب

ام كـه  ام كـه    د سعيد عبد الغني را مطالعـه كـرده  د سعيد عبد الغني را مطالعـه كـرده  اينجانب گوشه هايي از اين كتاب استاد سياينجانب گوشه هايي از اين كتاب استاد سي

اي از باورهاي اهل سنت و جماعت را با عباراتي آسان، مفاهيمي روشـن  اي از باورهاي اهل سنت و جماعت را با عباراتي آسان، مفاهيمي روشـن    ايشان گزيدهايشان گزيده

و چهره هاي سرشـناس ديـن و   و چهره هاي سرشـناس ديـن و     داليلي از كتاب و سنت و ديدگاه هاي دانشمندانداليلي از كتاب و سنت و ديدگاه هاي دانشمندان  باباو و 
گان را اطمينـان مـي بخشـد كـه     گان را اطمينـان مـي بخشـد كـه     روش مزبور خواننـد روش مزبور خواننـد . . اده انداده انددعوت، شرح و تفصيل ددعوت، شرح و تفصيل د

ايشان از روحيه سلفي گرايي برخوردار است و تنها ايـن امتيـاز نيـز بـراي بـاال بـردن       ايشان از روحيه سلفي گرايي برخوردار است و تنها ايـن امتيـاز نيـز بـراي بـاال بـردن       
  ..جايگاه و منزلتشان كافي استجايگاه و منزلتشان كافي است
داده، نويسـنده اش  داده، نويسـنده اش    را مورد نفع و سود قراررا مورد نفع و سود قرارحاضر حاضر   نوشتهنوشتهاز خداوند منان خواستارم از خداوند منان خواستارم 

را اجر جزيلي عنايت فرمايد و همه مسلمانان را نيز در راستاي پيمودن راه مسـتقيم و  را اجر جزيلي عنايت فرمايد و همه مسلمانان را نيز در راستاي پيمودن راه مسـتقيم و  
  ..آمينآمين  ––بينش و منش پيشينيان نيكوكار ياري رساند بينش و منش پيشينيان نيكوكار ياري رساند 

  
  مسعود بن محمد شريممسعود بن محمد شريم

  و امام جمعه و جماعت مسجد الحرامو امام جمعه و جماعت مسجد الحرامقاضي دادگاه عالي مكه مكرمه قاضي دادگاه عالي مكه مكرمه 
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  مقدمه استاد علي بن نفيع عليانيمقدمه استاد علي بن نفيع علياني
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نويسـنده اش جهـت تـاليف ايـن نوشـتار      نويسـنده اش جهـت تـاليف ايـن نوشـتار      ضمن بررسي كتاب حاضر دريـافتم كـه   ضمن بررسي كتاب حاضر دريـافتم كـه   
ابن تيميه، ابن القيم، محمـد بـن عبـد    ابن تيميه، ابن القيم، محمـد بـن عبـد    : : سودمند از آراء و ديدگاه هاي بزرگاني همچونسودمند از آراء و ديدگاه هاي بزرگاني همچون

بـوي سـلفي   بـوي سـلفي   ايشان بهره گرفته و ايشان بهره گرفته و   مين و امثالمين و امثالالوهاب، عبد العزيز بن باز، محمد بن عثيالوهاب، عبد العزيز بن باز، محمد بن عثي
  ..گرايي از آن به شمام مي رسدگرايي از آن به شمام مي رسد

از خداوند حنان مي خواهم اين نوشتار مبارك را مورد استفاده قرار داده، ما و ايشان از خداوند حنان مي خواهم اين نوشتار مبارك را مورد استفاده قرار داده، ما و ايشان 
را جزو گروه نجات يافته ره رو پيامبر اكرم و يارانش به حساب آورد و پاداش وافـري  را جزو گروه نجات يافته ره رو پيامبر اكرم و يارانش به حساب آورد و پاداش وافـري  

  ..به وي عنايت فرمايدبه وي عنايت فرمايد
و بـر روان  و بـر روان    ��  پاك بنـده و پيـام آورش محمـد مصـطفي    پاك بنـده و پيـام آورش محمـد مصـطفي      درود بيكران خدا بر رواندرود بيكران خدا بر روان

  ..خاندان و يارانش بادخاندان و يارانش باد
  علي بن نفيع عليانيعلي بن نفيع علياني

  عضو هيئت علمي دانشكده دعوت و اصول دين دانشگاه مكه مكرمهعضو هيئت علمي دانشكده دعوت و اصول دين دانشگاه مكه مكرمه
  هـهـ. . 14151415//1111//55
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  مقدمه استاد محمد بن جميل زينومقدمه استاد محمد بن جميل زينو

  

��
�� ��
�� �� ����
�� ��
�� �� ��  
%&��   ,�
�'(&��   )���(&��   ��"*� ,� �"#� +�%&��   ,�
�'(&��   )���(&��   ��"*� ,� �"#� +� ,�-�&.   ��&���� / 0 �&� ��&� 1 ,�-�&.   ��&���� / 0 �&� ��&� 1

)� 23�4 �5 6�78 ��   ,)� 67� �5 �� ��9 �� ,���:��)� 23�4 �5 6�78 ��   ,)� 67� �5 �� ��9 �� ,���:��;;   ��&�  �� �� )�� � +� �<=�   ��&�  �� �� )�� � +� �<=�  
)�%./   ���� ��"> +� �<=�   ,)� ?80 �)�%./   ���� ��"> +� �<=�   ,)� ?80 �::  

استاد سعيد عبد الغني استاد رشته تربيت اسالمي در دانشـگاه مكـه مكرمـه مطالعـه     استاد سعيد عبد الغني استاد رشته تربيت اسالمي در دانشـگاه مكـه مكرمـه مطالعـه     
، مـن نيـز در مـدت    ، مـن نيـز در مـدت    را به من پيشنهاد كردرا به من پيشنهاد كرد) ) افية للفرقة الناجيةافية للفرقة الناجيةالعقيدة الصالعقيدة الص((  كتاب حاضركتاب حاضر

كوتاهي آن را مطالعه نمودم و دريافتم كه هم داراي عنواني زيبا و هم از مطالب بسيار كوتاهي آن را مطالعه نمودم و دريافتم كه هم داراي عنواني زيبا و هم از مطالب بسيار 
ارزنده اي بحث به ميان مي آورد كه هر مسلماني به ويـژه دانشـجويان نيـاز شـديدي     ارزنده اي بحث به ميان مي آورد كه هر مسلماني به ويـژه دانشـجويان نيـاز شـديدي     

  ..بدانها دارندبدانها دارند
  ر كارنامه كردارهاي مخالصانه ايشان قرار دهـد ر كارنامه كردارهاي مخالصانه ايشان قرار دهـد از خداوند متعال مي خواهم آن را داز خداوند متعال مي خواهم آن را د

  ..آمينآمين  ––
  

  محمد بن جميل زينومحمد بن جميل زينو

  مكه مكرمهمكه مكرمه  ––مدرس دار الحديث الخيريه مدرس دار الحديث الخيريه 
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  مقدمه چاپ چهارممقدمه چاپ چهارم

  

��
�� ��
�� �� ����
�� ��
�� �� ��  
 @&A   ,�8��%B� C��D   ,E�.
B� ��. ��� C����   �����   ,EB���� F/ � �"#� @&A   ,�8��%B� C��D   ,E�.
B� ��. ��� C����   �����   ,EB���� F/ � �"#�

   ,EB���� F/ � ���G ��   ,EB���� F/ � ���G �� �&�� /�&.   ,�
&HI ��(	� �� ���   ,E�JI )�*K   )�L ��� �&�� /�&.   ,�
&HI ��(	� �� ���   ,E�JI )�*K   )�L ���
 M�&���   ��&N���   ,EB�&O�� �&�� �� +� �&� �   ,�8�&�� C%8 ��D )(��� ?�P   ,)�/3 M�&���   ��&N���   ,EB�&O�� �&�� �� +� �&� �   ,�8�&�� C%8 ��D )(��� ?�P   ,)�/3

EB���� F
� )G3��� Q�A� �B   ,�8��%B� E��R"��EB���� F
� )G3��� Q�A� �B   ,�8��%B� E��R"��::  
لفرقـة  لفرقـة  العقيدة الصافية لالعقيدة الصافية ل««: : اين بار براي چاپ چهارم يكي از نوشته هايم تحت عنواناين بار براي چاپ چهارم يكي از نوشته هايم تحت عنوان

مقدمه مي نويسم كه چكيده اي از عقايد اهـل سـنت و جماعـت بـا پشـتوانه      مقدمه مي نويسم كه چكيده اي از عقايد اهـل سـنت و جماعـت بـا پشـتوانه      » » الناجيةالناجية
  ..داليل كتاب و سنت صحيح، اجماع امت و پيشوايان و بزرگان دين استداليل كتاب و سنت صحيح، اجماع امت و پيشوايان و بزرگان دين است

بـه دليـل آنكـه جـزو     بـه دليـل آنكـه جـزو       --برخي از دوستان درخواست كردند چون چاپ سوم كتاب برخي از دوستان درخواست كردند چون چاپ سوم كتاب 
ا و برخي دانشـكده هـاي   ا و برخي دانشـكده هـاي   برنامه هاي درسي برخي دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هبرنامه هاي درسي برخي دانشجويان پسر و دختر دانشگاه ه

اســالمي و مطالعــات قرآنــي عربســتان ســعودي، اردن، صــومال، مصــر و پــاره اي از  اســالمي و مطالعــات قرآنــي عربســتان ســعودي، اردن، صــومال، مصــر و پــاره اي از  
اقـدام  اقـدام  است، است، در بازار ناياب شده در بازار ناياب شده   --  كالسهاي درس مساجد و محافل علمي قرار گرفتهكالسهاي درس مساجد و محافل علمي قرار گرفته

  ..به تجديد چاپ آن نمايمبه تجديد چاپ آن نمايم
ر داده و ر داده و از پروردگار مهربان خاضعانه استدعا دارم اين تالش اندك را مورد تاييد قرااز پروردگار مهربان خاضعانه استدعا دارم اين تالش اندك را مورد تاييد قرا

به حساب آورده به حساب آورده   رياريادر شمار كردارهاي پسنديده و مخلصانه و بدور از هر گونه شائبه در شمار كردارهاي پسنديده و مخلصانه و بدور از هر گونه شائبه 
و موجب دوري از آتش دوزخ و سنگيني ميزان اعمال صالحه ي اينجانـب در آخـرت   و موجب دوري از آتش دوزخ و سنگيني ميزان اعمال صالحه ي اينجانـب در آخـرت   

  ..انشاء اهللانشاء اهللا  ––گردد گردد 
و خانـدان و يـارانش   و خانـدان و يـارانش     ��  درود بي پايان خـويش را بـر روان پـاك پيـامبر    درود بي پايان خـويش را بـر روان پـاك پيـامبر      !!خداونداخداوندا

  ..ننآميآمي  ––ريز ريز فروفرو
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  ابو عبد الرحمن سيد سعيد عبد الغنيابو عبد الرحمن سيد سعيد عبد الغني
  هـهـ  14211421//1010//1111يك شنبه شب يك شنبه شب 

  مكه مكرمهمكه مكرمه  ––مسجد الحرام مسجد الحرام 
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  مقدمه چاپ دوممقدمه چاپ دوم

  

E�J� �.   )�*K   )�L ���   �"> ����� ��� �� ��K   ,EB���� F/ � �"#�E�J� �.   )�*K   )�L ���   �"> ����� ��� �� ��K   ,EB���� F/ � �"#�::  
ل بسيار مهمي قـرار دارد كـه از قـديم و نـديم     ل بسيار مهمي قـرار دارد كـه از قـديم و نـديم     ييقضيه عقيده و اصول دين جزو مساقضيه عقيده و اصول دين جزو مسا

تحقيـق و توضـيح و پـي ريـزي شـالوده آن      تحقيـق و توضـيح و پـي ريـزي شـالوده آن      بـه  بـه  شمندان مبرز اهل سنت و جماعت شمندان مبرز اهل سنت و جماعت داندان
اهتمام جدي ورزيده اند تا دست خوش ترديد و ابهام قرار نگرفته و در نهايت مردم به اهتمام جدي ورزيده اند تا دست خوش ترديد و ابهام قرار نگرفته و در نهايت مردم به 
گمراهي و انحرافات موجود نگرايند، زيرا روش درست اثبات امور اعتقادي از طريـق  گمراهي و انحرافات موجود نگرايند، زيرا روش درست اثبات امور اعتقادي از طريـق  

دنشان، مردود دانسـتن تعـارض آنهـا و    دنشان، مردود دانسـتن تعـارض آنهـا و    مرجع قرار دامرجع قرار دا  كتاب و سنت،كتاب و سنت،نصوص نصوص اعتماد بر اعتماد بر 
تكيه بر ظواهر نصوص طبق مراد شريعت و بر اساس فهـم و برداشـت سـلف صـالح،     تكيه بر ظواهر نصوص طبق مراد شريعت و بر اساس فهـم و برداشـت سـلف صـالح،     

قواعد مزبور مانع سقوط اهل سنت در پرتگاه گمراهـي هـا شـده و بـا     قواعد مزبور مانع سقوط اهل سنت در پرتگاه گمراهـي هـا شـده و بـا     . . تحقق مي يابدتحقق مي يابد
جان و دل از حريم دين حمايت نموده اند، پرچم وااليش را همچنـان برافراشـته انـد،    جان و دل از حريم دين حمايت نموده اند، پرچم وااليش را همچنـان برافراشـته انـد،    

ريعت خدا را به نحو احسن نگه داشته اند و بـا همـه قـدرت و تـوان در     ريعت خدا را به نحو احسن نگه داشته اند و بـا همـه قـدرت و تـوان در     چارچوب شچارچوب ش
انـد سـربرآوردن گـروه هـاي     انـد سـربرآوردن گـروه هـاي     برابر سيل خروشان انحرافات ايستادگي كرده و نگذاشته برابر سيل خروشان انحرافات ايستادگي كرده و نگذاشته 

  ..منحرف منظومه مورد اتفاق عقايد اسالمي را ريشه كن نمايندمنحرف منظومه مورد اتفاق عقايد اسالمي را ريشه كن نمايند
ئه پا به ئه پا به خوارج، رافضيان، قدريها و مرجخوارج، رافضيان، قدريها و مرج: : چنانچه با كمال تاسف گروه هايي همچونچنانچه با كمال تاسف گروه هايي همچون

اختالفات و انشعابات بيشتري هم پديد آمـد و عـده   اختالفات و انشعابات بيشتري هم پديد آمـد و عـده     ،،عرصه وجود نهاده و به دنبال آنعرصه وجود نهاده و به دنبال آن
و شريعت گريز سربرآوردند، و بـدين ترتيـب پـيش بينـي پيـامبر نـور و       و شريعت گريز سربرآوردند، و بـدين ترتيـب پـيش بينـي پيـامبر نـور و         اي عقل گرااي عقل گرا

مبني بر انشعاب امت اسالمي به هفتاد و سـه گـروه تحقـق يافـت، كـه بـر       مبني بر انشعاب امت اسالمي به هفتاد و سـه گـروه تحقـق يافـت، كـه بـر         ��رحمت رحمت 
  !!اي پيـامبر اي پيـامبر : : ك گروه به دوزخ مي روند، سؤال شدك گروه به دوزخ مي روند، سؤال شداساس فرموده ايشان همه آنان جز ياساس فرموده ايشان همه آنان جز ي

  : : فرمودفرمود  ؟ ؟ اينان چه كساني هستنداينان چه كساني هستند

 S S���*K�   )��� ��� �� 6T� ��� +�U �����*K�   )��� ��� �� 6T� ��� +�U ��  VV    
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  ). ). كساني اند كه بر روش من و يارانم حركت مي كنندكساني اند كه بر روش من و يارانم حركت مي كنند) ) 
اينان همان گروهي هستند كه خداوند مسؤليت ظهور و پيروزيشان را برعهده گرفته اينان همان گروهي هستند كه خداوند مسؤليت ظهور و پيروزيشان را برعهده گرفته 

  ::استاست

 S S�W X�YG ��W X�YG �   �� 
&�� �G�&8 �&(� Z[A �� 4\8 � ]#� ��� �8
4�^ �(�� �� ��_   �� 
&�� �G�&8 �&(� Z[A �� 4\8 � ]#� ��� �8
4�^ �(�� �� ��_
?��1 ��� 4?��1 ��� 4  VV;;  

از پاي نمـي  از پاي نمـي  گروهي از امتم همواره حق طلب بوده و تا آخر كار در برابر مخالفان گروهي از امتم همواره حق طلب بوده و تا آخر كار در برابر مخالفان ((  
  ). ). نشينندنشينند

داراي همان اعتقاد ناب و شفاف و سرچشمه زالل اند كه برادرمان داراي همان اعتقاد ناب و شفاف و سرچشمه زالل اند كه برادرمان   گروه نجات يافتهگروه نجات يافته
و مـرا  و مـرا  نمـوده  نمـوده  در اين كتاب ارزشمند بدانها اشـاره  در اين كتاب ارزشمند بدانها اشـاره  » » د سعيد عبد الغنيد سعيد عبد الغنيسيسي««جناب استاد جناب استاد 

  ..بخاطر نوشتن مقدمه اي بر چاپ دومش ارج نهادبخاطر نوشتن مقدمه اي بر چاپ دومش ارج نهاد
پرده از روي قسمت عمده عقايد اهل سنت و جماعـت را  پرده از روي قسمت عمده عقايد اهل سنت و جماعـت را  ايشان در اين كتاب پربار ايشان در اين كتاب پربار 

با روشي علمي، شفاف و برخوردار از داليل كتاب، سنت صـحيح و آراء چهـره هـاي    با روشي علمي، شفاف و برخوردار از داليل كتاب، سنت صـحيح و آراء چهـره هـاي    
  ..شته برداشته استشته برداشته استسرشناس گذسرشناس گذ

از اين رو همه مسلمانان را به مطالعه و آموزش اين نوشتار به بستگان و هديـه دادن  از اين رو همه مسلمانان را به مطالعه و آموزش اين نوشتار به بستگان و هديـه دادن  
به دوستانشان سفارش مي كنم و نگذارند اوقات فراغتشان تنها صرف ديدار و مالقاتها به دوستانشان سفارش مي كنم و نگذارند اوقات فراغتشان تنها صرف ديدار و مالقاتها 

  ..شودشود
هـدفش  هـدفش    توفيـق داده و توفيـق داده و در پايان از خداوند منان درخواست مي كنم برادر نويسنده را در پايان از خداوند منان درخواست مي كنم برادر نويسنده را 

  ..آمينآمين  --را تحقق بخشدرا تحقق بخشد  تن اين اثرتن اين اثراز نوشاز نوش
  ..و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبهو صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه

  دكتر سعيد مسفر بن مفرح قحطانيدكتر سعيد مسفر بن مفرح قحطاني
  ..14181418//22//1313مكه مكرمه مكه مكرمه 
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  شگفتارشگفتارييپپ

  

� �"#� +�� �"#� +� , , ��   ������ / 0 �� ��� 1%��   ,)8�<(��   �
�'(��   )���(��   ��"*� ��   ������ / 0 �� ��� 1%��   ,)8�<(��   �
�'(��   )���(��   ��"*�
67� �5 �� ��9 �� )�� ,���:�� ,�-�.67� �5 �� ��9 �� )�� ,���:�� ,�-�.   �� )�� � +� �<=�   ,)� 23�4 �5 6�78 ��   ,)� �� )�� � +� �<=�   ,)� 23�4 �5 6�78 ��   ,)�

 `&��   ,������ 2a3�   ,���.
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 � ,�&4/�<�U �<��� ;d�7���� �N*B� ��� ��U
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?��4 �� �<�� b8Y8?��4 �� �<�� b8Y8::  
داريد در زمينه عقيده و توحيد به رشـته تحريـر در آمـده و اميـد     داريد در زمينه عقيده و توحيد به رشـته تحريـر در آمـده و اميـد       كتابي كه پيش روكتابي كه پيش رو

خشتي در بناي با شكوه منظومه خشتي در بناي با شكوه منظومه به عنوان به عنوان و و قرار گرفته قرار گرفته است مورد تاييد خداوند متعال است مورد تاييد خداوند متعال 
  . . عقايد اسالمي واقع شده و براي عموم مسلمانان سودي در بر داشته باشدعقايد اسالمي واقع شده و براي عموم مسلمانان سودي در بر داشته باشد

فهم و به صـورت اجمـال   فهم و به صـورت اجمـال     با تعابيري روان و زودبا تعابيري روان و زوددر اين كتاب كوشيده ام مطالب را در اين كتاب كوشيده ام مطالب را 
عرضه كنم و از تكرار و بكار گيري واژه ها و تعبيرات گنگ و دير فهم پرهيز نموده ام عرضه كنم و از تكرار و بكار گيري واژه ها و تعبيرات گنگ و دير فهم پرهيز نموده ام 
تا هم حجم كتاب زياد نباشد و هم خواننده گان عزيـز از مطالعـه آن دچـار خسـتگي     تا هم حجم كتاب زياد نباشد و هم خواننده گان عزيـز از مطالعـه آن دچـار خسـتگي     

هـدف از نوشـتن آن   هـدف از نوشـتن آن     --  انشاءاهللانشاءاهللا  ––نشده و بتوانند مطالب را خوب به خاطر بسپارند و نشده و بتوانند مطالب را خوب به خاطر بسپارند و 
البته ادعا ندارم اين كتاب به عنوان منبع در اين زمينه قرار گيرد، زيرا دانش البته ادعا ندارم اين كتاب به عنوان منبع در اين زمينه قرار گيرد، زيرا دانش . . ددتحقق يابتحقق ياب

و اطالعات بنده كمتر از آن و شايستگي احراز چنان جايگاهي ندارم، ولي هر آنچه در و اطالعات بنده كمتر از آن و شايستگي احراز چنان جايگاهي ندارم، ولي هر آنچه در 
توان داشتم از اين قلم كوچك و ناچيز تـراوش كـرده و بـه صـورت نوشـتار حاضـر       توان داشتم از اين قلم كوچك و ناچيز تـراوش كـرده و بـه صـورت نوشـتار حاضـر       

نه درخواست مـي نمـايم آن را مـورد اسـتفاده     نه درخواست مـي نمـايم آن را مـورد اسـتفاده     درآمده است، از خداوند مهربان خاضعادرآمده است، از خداوند مهربان خاضعا
بـا  بـا    توحيد و عقايدتوحيد و عقايد  مسايلمسايلدهد، چون حقيقتا نياز شديدي به تبيين دهد، چون حقيقتا نياز شديدي به تبيين عموم مسلمانان قرار عموم مسلمانان قرار 

بياني ساده و روشن دارند تا بتوانند بينش و جهان بيني الزم را كه پايـه همـه علـوم و    بياني ساده و روشن دارند تا بتوانند بينش و جهان بيني الزم را كه پايـه همـه علـوم و    
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ه بهشت و برون ه بهشت و برون معارف ديگر و رفتار و منش انسان است، بدست آورده و راه رسيدن بمعارف ديگر و رفتار و منش انسان است، بدست آورده و راه رسيدن ب
  ..رفت از دوزخ را فراهم سازندرفت از دوزخ را فراهم سازند

چون در واقع هيچ كدام از شعاير عبادي انسان بدون استوار نمودن پايه توحيد فاقـد  چون در واقع هيچ كدام از شعاير عبادي انسان بدون استوار نمودن پايه توحيد فاقـد  
ارزش بوده و خداوند تنها در صورت برخـورداري از چنـان ركـن ركينـي كردارهـاي      ارزش بوده و خداوند تنها در صورت برخـورداري از چنـان ركـن ركينـي كردارهـاي      

ود بـه  ود بـه  مسلمان را خواهد پذيرفت، از ايـن رو توحيـد و يكتاپرسـتي تنهـا راه ور    مسلمان را خواهد پذيرفت، از ايـن رو توحيـد و يكتاپرسـتي تنهـا راه ور    انسان انسان 
بهشت و گريز از آتش سـوزان جهـنم اسـت كـه هـر كـس در پـي تحكـيم آن باشـد          بهشت و گريز از آتش سـوزان جهـنم اسـت كـه هـر كـس در پـي تحكـيم آن باشـد          

اين بايـد خواننـده   اين بايـد خواننـده   بنابربنابر. . بودبودهر كه بدان توجه نكند بدبخت و بينوا خواهد هر كه بدان توجه نكند بدبخت و بينوا خواهد سعادتمند و سعادتمند و 
گان ارجمند متوجه اين نكته اساسي شده و همواره در فكر پيمودن راه راست و تاسي گان ارجمند متوجه اين نكته اساسي شده و همواره در فكر پيمودن راه راست و تاسي 

و پيشينيان نيكوكار و قرار گـرفتن در دايـره   و پيشينيان نيكوكار و قرار گـرفتن در دايـره     ��  جستن به بينش و منش پيامبر بزرگوارجستن به بينش و منش پيامبر بزرگوار
  ..ندندوسيع و مبارك اهل سنت و جماعت باشوسيع و مبارك اهل سنت و جماعت باش

از خداوند حنان منان مي خواهم اين تالش اندك را مورد تاييد خويش قـرار داده و  از خداوند حنان منان مي خواهم اين تالش اندك را مورد تاييد خويش قـرار داده و  
  ..در شمار كردارهاي مخلصانه جاي گيرددر شمار كردارهاي مخلصانه جاي گيرد

بـر  بـر    اگر مطالب را خوب و بجا عرضه كرده و به اهداف مورد نظر دست يافته باشـم اگر مطالب را خوب و بجا عرضه كرده و به اهداف مورد نظر دست يافته باشـم 
اثر توفيق و ياري خداوند بوده و اگر هم چنان نباشد و مرتكب اشـتباهاتي شـده ام از   اثر توفيق و ياري خداوند بوده و اگر هم چنان نباشد و مرتكب اشـتباهاتي شـده ام از   
سوي خود و شيطان بوده است، از خداوند مهربان مي خواهم كاسـتي هـايم را مـورد    سوي خود و شيطان بوده است، از خداوند مهربان مي خواهم كاسـتي هـايم را مـورد    

  ..آمينآمين  ––مغفرت و درياي بيكران عفو و بخشش خويش قرار دهد مغفرت و درياي بيكران عفو و بخشش خويش قرار دهد 
  ..و صلي اهللا علي سيدنا محمد و علي اصحابه و سلمو صلي اهللا علي سيدنا محمد و علي اصحابه و سلم

  عبد الرحمن سيد سعيد عبد الغنيعبد الرحمن سيد سعيد عبد الغنيابو ابو 
  هـهـ  14131413بامداد روز دوشنبه برابر با هشتم جمادي االولي بامداد روز دوشنبه برابر با هشتم جمادي االولي 

  ..إضمإضم/ / ليث ليث / / عربستان سعودي عربستان سعودي 
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  پيش درآمدپيش درآمد
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  ::در اين پيش درآمد مي خواهم توجه خواننده گان عزيز را به دو نكته معطوف دارمدر اين پيش درآمد مي خواهم توجه خواننده گان عزيز را به دو نكته معطوف دارم

  ..علل گزينش اين موضوععلل گزينش اين موضوع  --11
  ..روش ارائه آنروش ارائه آن  --22

  ::علل گزينش اين موضوععلل گزينش اين موضوع

علل و عوامل بسيار زيادي باعث شده موضـوع حاضـر را بـراي تحقيـق و بررسـي      علل و عوامل بسيار زيادي باعث شده موضـوع حاضـر را بـراي تحقيـق و بررسـي      
  ::انتخاب نمايم، از جملهانتخاب نمايم، از جمله

  ..جلب رضايت خدا و نيل به پاداش اخرويجلب رضايت خدا و نيل به پاداش اخروي) ) الفالف
اهميت موضوع؛ زيرا قضيه توحيد در راس همه علوم و معـارف اسـالمي قـرار    اهميت موضوع؛ زيرا قضيه توحيد در راس همه علوم و معـارف اسـالمي قـرار    ) ) بب
  ..دارددارد
  ..نياز شديد مسلمانان بدان جهت تصحيح امور اعتقادينياز شديد مسلمانان بدان جهت تصحيح امور اعتقادي) ) جج
نداشتن در نداشتن در در اين رابطه و آگاهي در اين رابطه و آگاهي بي اعتنايي و سهل انگاري بسياري از مسلمانان بي اعتنايي و سهل انگاري بسياري از مسلمانان ) ) دد

  ..مورد نياز اعتقاديمورد نياز اعتقادي  مسايلمسايلباره بسياري از باره بسياري از 
نياز مسلمانان به تاليف نوشته هاي زيادي در باره علم توحيـد و مبـاني اعتقـاد    نياز مسلمانان به تاليف نوشته هاي زيادي در باره علم توحيـد و مبـاني اعتقـاد    ) ) هـهـ

  ..اسالمي با روشي آسان و همه كس فهماسالمي با روشي آسان و همه كس فهم
مترتب شدن آينده و سرانجام انسان بر موضوع توحيد كه رهايي از آتـش دوزخ  مترتب شدن آينده و سرانجام انسان بر موضوع توحيد كه رهايي از آتـش دوزخ  ) ) وو

  ..هي در گرو آن مي باشدهي در گرو آن مي باشدو نيل به سعادت و رضوان الو نيل به سعادت و رضوان ال
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  ::روش ارائه موضوعروش ارائه موضوع

سـخن پايـاني، كتابنامـه و    سـخن پايـاني، كتابنامـه و      نوشتار حاضر از يك مقدمه، پيش درآمد، چهـار بخـش،  نوشتار حاضر از يك مقدمه، پيش درآمد، چهـار بخـش،  
  ::تشكيل يافته است، و اينك توضيح اجمالي يكايك آنهاتشكيل يافته است، و اينك توضيح اجمالي يكايك آنهافهرست موضوعات فهرست موضوعات 

  : : مقدمهمقدمه  --11

در مقدمه چكيده اي از اهداف و روش ارائه موضوع مورد بحث سخن به ميان آمده در مقدمه چكيده اي از اهداف و روش ارائه موضوع مورد بحث سخن به ميان آمده 
  ..استاست
  ::پيش درآمدپيش درآمد  --22

  ..علل گزينش موضوع و روش ارائه آن اشاره شده استعلل گزينش موضوع و روش ارائه آن اشاره شده است: : در اينجا به دو نكتهدر اينجا به دو نكته
  ) ) الفرقة الناجيةالفرقة الناجية((  تعريف عقيده و گروه نجات يافتهتعريف عقيده و گروه نجات يافته  ::بخش اولبخش اول  --33

  ::اين بخش به سه فصل و زير مجموعه تقسيم مي شوداين بخش به سه فصل و زير مجموعه تقسيم مي شود
  ..اسالمياسالمي  ايدايدو اهداف عقو اهداف عق  قسامقسامتعريف، اتعريف، ا: : فصل اولفصل اول

  ..گروه نجات يافتهگروه نجات يافته: : فصل دومفصل دوم

  ..ممايمان و اسالايمان و اسال: : فصل سومفصل سوم

  ..اركان ايماناركان ايمان  ::بخش دومبخش دوم  --44

  ::اين بخش به شش فصل تقسيم مي شوداين بخش به شش فصل تقسيم مي شود
  ..ايمان به خداايمان به خدا: : فصل اولفصل اول

  ..ايمان به فرشتگانايمان به فرشتگان: : فصل دومفصل دوم

  ..ايمان به كتابهاي آسمانيايمان به كتابهاي آسماني: : فصل سومفصل سوم

  ..ايمان به پيامبرانايمان به پيامبران: : فصل چهارمفصل چهارم

  ..ايمان به روز آخرتايمان به روز آخرت: : فصل پنجمفصل پنجم

  ..ايمان به قضا و قدرايمان به قضا و قدر: : فصل ششمفصل ششم



        
  

      2727                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  ..انواع توحيدانواع توحيد: : بخش سومبخش سوم  --55

  ::اين بخش به چهار فصل تقسيم مي شوداين بخش به چهار فصل تقسيم مي شود
  ..تعريف و جايگاه توحيدتعريف و جايگاه توحيد: : فصل اولفصل اول

  ). ). ربوبيتربوبيت((  توحيد اعتقاديتوحيد اعتقادي: : فصل دومفصل دوم

  ). ). الوهيتالوهيت((  توحيد عمليتوحيد عملي: : فصل سومفصل سوم

  ..توحيد اسماء و صفاتتوحيد اسماء و صفات: : فصل چهارمفصل چهارم

  ..اصطالحات شريعت اسالمياصطالحات شريعت اسالمياز از   توضيح پاره ايتوضيح پاره اي: : بخش چهارمبخش چهارم  --66

  ::م مي گرددم مي گرددييقسقستتت فصل ت فصل اين بخش نيز به هشاين بخش نيز به هش
  ..كفر و بي ايمانيكفر و بي ايماني: : فصل اولفصل اول

  ..شرك و بت پرستيشرك و بت پرستي: : فصل دومفصل دوم

  ..دوروييدورويي: : فصل سومفصل سوم

  ..ارتدادارتداد: : فصل چهارمفصل چهارم

  ..فسق و فسادفسق و فساد: : فصل پنجمفصل پنجم

  ..گمراهيگمراهي: : فصل ششمفصل ششم

  ..الحاد و بي دينيالحاد و بي ديني: : فصل هفتمفصل هفتم

  ). ). والء و براءوالء و براء((  دوستي و دشمنيدوستي و دشمني: : فصل هشتمفصل هشتم

  ::سخن پايانيسخن پاياني  --77

  ::شده استشده است  در اين بخش به دو نكته اشارهدر اين بخش به دو نكته اشاره
  ..نتايج بدست آمده در اثناي تحقيق موضوعنتايج بدست آمده در اثناي تحقيق موضوع  --11

  ..به خوانندگانبه خوانندگان  الزمالزمسفارشهاي سفارشهاي   --22

  ::كتابنامهكتابنامه  --88
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ارجمنـد  ارجمنـد  مفيد پيرامون موضوع توحيد را بـه خواننـده گـان    مفيد پيرامون موضوع توحيد را بـه خواننـده گـان    در اينجا مهمترين منابع در اينجا مهمترين منابع 
  ..معرفي كرده اممعرفي كرده ام

  ::وضوعاتوضوعاتفهرست مفهرست م  --99

در دسـترس  در دسـترس  ه آساني ه آساني بب  رارا  فهرست را به گونه اي تنظيم نموده ام كه موضوعات كتابفهرست را به گونه اي تنظيم نموده ام كه موضوعات كتاب
  ..خواننده قرار دهدخواننده قرار دهد
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  بخش اولبخش اول

    تعريف عقيده و گروه نجات يافتهتعريف عقيده و گروه نجات يافته
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  فـصل اولفـصل اول

  تعريف، اقسام و اهداف عقايد اسالميتعريف، اقسام و اهداف عقايد اسالمي  
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  لغوي و اصطالحي عقيدهلغوي و اصطالحي عقيدهتعريف تعريف 

  ::تعريف لغويتعريف لغوي) ) الفالف

گره زدن، استوار كردن گره زدن، استوار كردن : : ز جملهز جملهكاربردهاي فراواني دارد، اكاربردهاي فراواني دارد، ا» » عقدعقد««واژه عقيده از ريشه واژه عقيده از ريشه 
  ..و بستن محكمو بستن محكم

  11..آن چيز سفت و محكم شدآن چيز سفت و محكم شد: : ) ) صلب و اشتدصلب و اشتد: : اعتقد الشئُاعتقد الشئُ((  ::عرب مي گويندعرب مي گويند
  ..شدشددوستي و برادري ميانشان راسخ و صادقانه دوستي و برادري ميانشان راسخ و صادقانه : : اعتقد االخاء بينهمااعتقد االخاء بينهما

  ..آن مايع حالت انجماد پيدا كردآن مايع حالت انجماد پيدا كرد: : عقد السائل عقداًعقد السائل عقداً
  ..ريسمان را گره زدريسمان را گره زد: : عقد الحبل عقداًعقد الحبل عقداً

  ..دو طرف ريسمان را محكم به هم گره زددو طرف ريسمان را محكم به هم گره زد: : عقداًعقداًطرفي الحبل طرفي الحبل   عقدعقد
  22..ديوار ساختمان را محكم و به هم فشرده پي ريزي كردديوار ساختمان را محكم و به هم فشرده پي ريزي كرد: : عقد البناء عقداًعقد البناء عقداً

عقيده عبارت از حكمي است كه صاحبش در آن ترديدي نداشته باشـد، و  عقيده عبارت از حكمي است كه صاحبش در آن ترديدي نداشته باشـد، و    ،،ايناينبنابربنابر
د بـاور بـه وجـود    د بـاور بـه وجـود    ماننمانن) ) قطع نظر از عمل بدانقطع نظر از عمل بدان((  در ادبيات ديني بر اعتقاد و باور محضدر ادبيات ديني بر اعتقاد و باور محض

  33  ..استاست» » عقايدعقايد««، و جمع آن ، و جمع آن خدا و برانگيختن پيامبران، اطالق مي گرددخدا و برانگيختن پيامبران، اطالق مي گردد
  ::تعريف اصطالحيتعريف اصطالحي) ) بب

عقيده از ديدگاه شريعت عبارت از ايماني قاطعانه و بي ترديد بـه خـدا، فرشـتگان،    عقيده از ديدگاه شريعت عبارت از ايماني قاطعانه و بي ترديد بـه خـدا، فرشـتگان،    
كتابهاي آسماني، پيامبران، روز آخرت، قضا و قدر و سائر امور غيبي نظري يا عملـي،  كتابهاي آسماني، پيامبران، روز آخرت، قضا و قدر و سائر امور غيبي نظري يا عملـي،  

  ..مي باشدمي باشد
  

                                                                                      
  ..لسان العربلسان العرب  11
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  22
  ..همانهمان  33
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  ::شرح و بررسي تعريف فوقشرح و بررسي تعريف فوق

از بررسي تعريف لغوي و شرعي عقيده چنين برداشت مي شود كه همه كاربردهاي از بررسي تعريف لغوي و شرعي عقيده چنين برداشت مي شود كه همه كاربردهاي 
واژه مزبور حول و حوش چيزي سفت و سخت مي گردد كه داراي انعطـاف و نرمـي   واژه مزبور حول و حوش چيزي سفت و سخت مي گردد كه داراي انعطـاف و نرمـي   

  ::نبوده و بلكه بسان كوه استواري ريشه دوانيده باشد، خداوند مي فرمايدنبوده و بلكه بسان كوه استواري ريشه دوانيده باشد، خداوند مي فرمايد

�m�¤��£��¢��¡�����~��}����|���±�����¥l 15: الحجرات  
، سـپس هرگـز   ، سـپس هرگـز   انداند  ه خدا و پيغمبرش ايمان آوردهه خدا و پيغمبرش ايمان آوردهتنها كسانيند كه بتنها كسانيند كه ب) ) واقعيواقعي((  مؤمنانمؤمنان((  

  ). ). انداند  شك و ترديدي به خود راه ندادهشك و ترديدي به خود راه نداده
د به اموري گفته مي شود كه مورد تاييد نفسها قرار گرفتـه، دلهـا بـدان    د به اموري گفته مي شود كه مورد تاييد نفسها قرار گرفتـه، دلهـا بـدان    اين عقاياين عقايبنابربنابر

پيدا كـرده و ريشـه دوانيـده باشـد كـه      پيدا كـرده و ريشـه دوانيـده باشـد كـه      آرام گيرند و بگونه اي در اعماق درون رسوخ آرام گيرند و بگونه اي در اعماق درون رسوخ 
همچون كوههاي سر به فلك كشيده اسـتحكام داشـته و در برابـر هـر گونـه ترديـد و       همچون كوههاي سر به فلك كشيده اسـتحكام داشـته و در برابـر هـر گونـه ترديـد و       

  ..گردبادي مقاومت نموده و خم به ابرو نياوردگردبادي مقاومت نموده و خم به ابرو نياورد
ياران جان بركف و شاگردان دست پرورده اش را اينگونه آموزش ياران جان بركف و شاگردان دست پرورده اش را اينگونه آموزش   ��پيامبر بزرگوار پيامبر بزرگوار 

افتند، ايشان نيـز داراي چنـان اعتقـاد و بـاور     افتند، ايشان نيـز داراي چنـان اعتقـاد و بـاور     تبديل يتبديل يداد كه به بهترين نسلها و جوامع داد كه به بهترين نسلها و جوامع 
راستيني بودند كه خداوند سبحان زمينه آزاد سازي منـاطق مختلـف جهـان و تسـخير     راستيني بودند كه خداوند سبحان زمينه آزاد سازي منـاطق مختلـف جهـان و تسـخير     
قلوب ساكنانش را برايشان فراهم ساخت و مردم به آساني به آئين پاك و انسـان سـاز   قلوب ساكنانش را برايشان فراهم ساخت و مردم به آساني به آئين پاك و انسـان سـاز   

  ..اسالم گرويده و از زير يوغ بندگي بندگان بيرون آمدنداسالم گرويده و از زير يوغ بندگي بندگان بيرون آمدند
وارد وارد   ��كه بدانيم واژه عقيده نـه در قـرآن و نـه در سـنت پيـامبر      كه بدانيم واژه عقيده نـه در قـرآن و نـه در سـنت پيـامبر      الزم به ذكر است الزم به ذكر است 

نشده است، گر چه از قديم و نديم علما و دانشمندان مبرز اهل سنت و جماعت ايـن  نشده است، گر چه از قديم و نديم علما و دانشمندان مبرز اهل سنت و جماعت ايـن  
  ..نام نهاده اندنام نهاده اند» » عقايدعقايد««يا يا » » عقيدهعقيده««تعبير را بكار گرفته و مباحث اعتقادي را تعبير را بكار گرفته و مباحث اعتقادي را 

» » عقدعقد««مي يابيم كه ريشه مي يابيم كه ريشه ولي اگر قرآن كريم را به دقت مورد كنكاش قرار دهيم در ولي اگر قرآن كريم را به دقت مورد كنكاش قرار دهيم در 
  ::از جملهاز جملهدر شماري از آيات ذكر شده است، در شماري از آيات ذكر شده است، 
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11--  �m®��¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£¯���l 
 89: المائدة

، ولـي شـما   ، ولـي شـما   كندكند  اراده مؤاخذه نمياراده مؤاخذه نمي  يهوده و بييهوده و بيخداوند شما را به خاطر سوگندهاي بخداوند شما را به خاطر سوگندهاي ب) 
  ). ). كندكند  ايد مؤاخذه ميايد مؤاخذه مي  را در برابر سوگندهائي كه از روي قصد و اراده خوردهرا در برابر سوگندهائي كه از روي قصد و اراده خورده

يعني آنچه بـر آن تصـميم گرفتـه و    يعني آنچه بـر آن تصـميم گرفتـه و    : : مي گويدمي گويد» » عقدتمعقدتم««امام ابن كثير در تفسير واژه امام ابن كثير در تفسير واژه   
  11..قصد آنجام دادنش كرده ايدقصد آنجام دادنش كرده ايد

22--  �m~��}��|��{��z_������sl 1: المائدة  
  ). ). به پيمانها و قراردادها وفا كنيدبه پيمانها و قراردادها وفا كنيد  !!اي مؤمناناي مؤمنان((  

است بر سوگند است بر سوگند عقود عبارت از محكم ترين پيمانها است، و عهود نيز كه جمع عهد عقود عبارت از محكم ترين پيمانها است، و عهود نيز كه جمع عهد 
  ..و ديگر اموري كه مورد اتفاق و قرار داد طرفين بوده، اطالق مي گرددو ديگر اموري كه مورد اتفاق و قرار داد طرفين بوده، اطالق مي گردد

پس مالحظه مي شود كـه مشـتقات واژه عقـد در قـرآن آمـده و بـه معنـي اسـتوار         پس مالحظه مي شود كـه مشـتقات واژه عقـد در قـرآن آمـده و بـه معنـي اسـتوار         
بخشيدن، محكم نمودن و رسوخ پيدا كردن مي باشد كه مفهوم كلي عقيده نيـز همـين   بخشيدن، محكم نمودن و رسوخ پيدا كردن مي باشد كه مفهوم كلي عقيده نيـز همـين   

  ..استاست

  

  انواع عقيدهانواع عقيده

  ::كلي به دو نوع تقسيم مي گرددكلي به دو نوع تقسيم مي گرددعقيده در يك دسته بندي عقيده در يك دسته بندي 
  ::عقيده درست و پسنديدهعقيده درست و پسنديده  --11

خداوند حكيم به وسيله پيام آوران نـور و  خداوند حكيم به وسيله پيام آوران نـور و    همه آنچههمه آنچه  ::اين نوع عقيده عبارت است ازاين نوع عقيده عبارت است از
رحمت فروفرستاده و ايشان نيز به مردمان مختلف ابالغ كرده اند، كه مباني اساسي اين رحمت فروفرستاده و ايشان نيز به مردمان مختلف ابالغ كرده اند، كه مباني اساسي اين 

                                                                                      
  ..سوره مائدهسوره مائده/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
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و مكانيشان يكي بوده و قابل تعدد و مكانيشان يكي بوده و قابل تعدد گونه عقيده با وجود تعدد پيامبران و اختالف زماني گونه عقيده با وجود تعدد پيامبران و اختالف زماني 
و تجزئه نمي باشد، زيرا از سوي خداوندي واحد و غير قابل تغيير و دگرگـوني فـرود   و تجزئه نمي باشد، زيرا از سوي خداوندي واحد و غير قابل تغيير و دگرگـوني فـرود   

  ..آمده استآمده است
كه خداوند مسؤليت حفـظ  كه خداوند مسؤليت حفـظ    ––البته بايد دانست كه اين نوع عقايد جز در آئين اسالم البته بايد دانست كه اين نوع عقايد جز در آئين اسالم 

ح و ح و كتـاب و سـنت صـحي   كتـاب و سـنت صـحي   . . ، يافت نمي شـود ، يافت نمي شـود --و حمايت از آن را برعهده گرفته است و حمايت از آن را برعهده گرفته است 
منبع و سرچشمه آن محسوب شده كه همواره ناب و منبع و سرچشمه آن محسوب شده كه همواره ناب و   ��دست نخورده پيامبر بزرگوار دست نخورده پيامبر بزرگوار 

اف دنيا پرتو افشاني نموده، عقلهاي تشنه را سـيراب  اف دنيا پرتو افشاني نموده، عقلهاي تشنه را سـيراب  زالل خواهد ماند، بر اطراف و اكنزالل خواهد ماند، بر اطراف و اكن
خداوند متعال در ايـن رابطـه   خداوند متعال در ايـن رابطـه     11..و دلها را لبريز از ايمان، يقين و طراوت مي نمايدو دلها را لبريز از ايمان، يقين و طراوت مي نمايد  كردهكرده

  ::مي فرمايدمي فرمايد

�m�C��B��A��F��E��DG����O��N��M���L��K��J����������I��H

W��V��U��T������S��R��Q��PX�����^���]��\�����[��Z��Yl 
  52: الشورى

، به تو نيز به فرمان خـود جـان را   ، به تو نيز به فرمان خـود جـان را   ايمايم  به پيغمبران پيشين وحي كردهبه پيغمبران پيشين وحي كرده  همان گونه كههمان گونه كه((  
كـه  كـه  تـو  تـو  ) ) پـيش از وحـي  پـيش از وحـي    . . كه قرآن نام دارد و مايه حيـات دلهـا اسـت   كه قرآن نام دارد و مايه حيـات دلهـا اسـت   ((  ايمايم  وحي كردهوحي كرده

ايم كـه در  ايم كـه در    ، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نمودهدانستي كتاب چيست و ايمان كدامدانستي كتاب چيست و ايمان كدام  يينمنم
مردمـان را  مردمـان را  ((  تو قطعاًتو قطعاً. . بخشيمبخشيم  خويش را بخواهيم هدايت ميخويش را بخواهيم هدايت مي  پرتو آن هر كس از بندگانپرتو آن هر كس از بندگان

  ). ). سازيسازي  به راه راست رهنمود ميبه راه راست رهنمود مي) ) با اين قرآنبا اين قرآن
ت كـه همـه   ت كـه همـه   بنابراين، عقيده اسالمي همان عقيـده ي درسـت و مـورد پسـندي اسـ     بنابراين، عقيده اسالمي همان عقيـده ي درسـت و مـورد پسـندي اسـ     

نيازهاي زندگي انسان را برآورده نموده، پرسشهايش را پاسخ مي گويد و هـر آنچـه را   نيازهاي زندگي انسان را برآورده نموده، پرسشهايش را پاسخ مي گويد و هـر آنچـه را   
پس عقيده براي انسان بسان آب و هوا اسـت و بـدون آن   پس عقيده براي انسان بسان آب و هوا اسـت و بـدون آن     ..در دل دارد التيام مي بخشددر دل دارد التيام مي بخشد

                                                                                      
  ..عمر سليمان اشقرعمر سليمان اشقر/ / العقيده في اهللا العقيده في اهللا   11



        
  

      3535                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

فاقد ارزش و اعتبار واقعي بوده و همواره در گمراهي و سرگرداني دست و پا مي زنـد  فاقد ارزش و اعتبار واقعي بوده و همواره در گمراهي و سرگرداني دست و پا مي زنـد  
  ..خصي نداردخصي نداردو سرانجام و وظيفه مشو سرانجام و وظيفه مش

  ::عقيده فاسد و ناپسندعقيده فاسد و ناپسند  --22

كه با عقيده كه با عقيده   --اعم از عقايد اهل كتاب و فرق و مذاهب مختلف اعم از عقايد اهل كتاب و فرق و مذاهب مختلف   ––هر گونه عقيده ايهر گونه عقيده اي
  ..تضاد باشد، باطل و نادرست به شمار مي رودتضاد باشد، باطل و نادرست به شمار مي رودصحيح اسالمي در صحيح اسالمي در 

الزم است راجع به عقايد اهل كتاب اين نكته را اضـافه كنـيم كـه گرچـه در اصـل      الزم است راجع به عقايد اهل كتاب اين نكته را اضـافه كنـيم كـه گرچـه در اصـل      
حكيم فرود آمده است ولي چون به وسيله خود پيـروانش  حكيم فرود آمده است ولي چون به وسيله خود پيـروانش    صحيح و از جانب خداوندصحيح و از جانب خداوند

  ..دست خوش تحريف و تبديل گشته از درجه اعتبار ساقط و فاقد حجيت مي باشددست خوش تحريف و تبديل گشته از درجه اعتبار ساقط و فاقد حجيت مي باشد
» » ......كمونيسم، سرمايه داري، ملي گرايـان و كمونيسم، سرمايه داري، ملي گرايـان و ««: : و اما عقايد ديگر فرق و مذاهب از قبيلو اما عقايد ديگر فرق و مذاهب از قبيل

داده و جـان و  داده و جـان و    كه هوادارانش در راه گسترش و اعتالي آن تالش خستگي ناپذير انجامكه هوادارانش در راه گسترش و اعتالي آن تالش خستگي ناپذير انجام
ـ مال خويش را فدايش مي كنند، از نگاه اسالم باطل و بي اعتبار محسوب مـي گرد مال خويش را فدايش مي كنند، از نگاه اسالم باطل و بي اعتبار محسوب مـي گرد  ـ ن د، د، ن

و زاده عقل و انديشه بشري بوده و با آئـين پروردگـار خـالق و سرشـت     و زاده عقل و انديشه بشري بوده و با آئـين پروردگـار خـالق و سرشـت     چون تراوش چون تراوش 
  ..انسان در تضاد و ناسازگاري مي باشندانسان در تضاد و ناسازگاري مي باشند

  

  رابطه عقيده و ايمانرابطه عقيده و ايمان

و راستين دروني مي باشد كه در آن و راستين دروني مي باشد كه در آن   چنانكه روشن شد عقيده عبارت از باور راسخچنانكه روشن شد عقيده عبارت از باور راسخ  
  ووجاي گرفته و ريشه دوانيده است، و لذا عقيده پايه و اساس ايمان به شمار مـي رود،  جاي گرفته و ريشه دوانيده است، و لذا عقيده پايه و اساس ايمان به شمار مـي رود،  

اين اعتقاد و باور دروني در جهان خارج نيز نمود پيدا كرده و گفتار، رفتار و ارزشها را اين اعتقاد و باور دروني در جهان خارج نيز نمود پيدا كرده و گفتار، رفتار و ارزشها را 
ضـاي انسـان   ضـاي انسـان   در زنـدگي روز مـره و ظـاهر و اع   در زنـدگي روز مـره و ظـاهر و اع     بايدبايد  دهد، ودهد، ومي مي تحت تاثير خود قرار تحت تاثير خود قرار 
اعالم موجوديت كند، و گرنه اعتقادي بيمار، ناقص، خشك و بـي  اعالم موجوديت كند، و گرنه اعتقادي بيمار، ناقص، خشك و بـي  تحول ايجاد كرده و تحول ايجاد كرده و 

  ..ناميدناميد» » عقيدهعقيده««جان قلمداد شده و اساسا نبايد آن را جان قلمداد شده و اساسا نبايد آن را 
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از اين رو عقيده باوري راسخ و جاي گرفته در درون و كرداري ظاهر شده در جهان از اين رو عقيده باوري راسخ و جاي گرفته در درون و كرداري ظاهر شده در جهان 
جدا شدن اين دو ركن جدا شدن اين دو ركن صورت صورت رج و انعكاس يافته بر اعضاي انسان مي باشد، و در رج و انعكاس يافته بر اعضاي انسان مي باشد، و در ااخخ

ركين از يكديگر ايمان يا به كلي برچيده شده و يـا دچـار اخـتالل و كاسـتي خواهـد      ركين از يكديگر ايمان يا به كلي برچيده شده و يـا دچـار اخـتالل و كاسـتي خواهـد      
  ..گشتگشت

  

  11  اهداف عقيدهاهداف عقيده

منظومه عقايد اسالمي اهداف بي شماري را دنبال مي كند كه به طور اختصـار پـاره   منظومه عقايد اسالمي اهداف بي شماري را دنبال مي كند كه به طور اختصـار پـاره   
  ::اي از آنها را يادآور خواهيم شداي از آنها را يادآور خواهيم شد

  ::اختصاص نيت و عبادت به پروردگاراختصاص نيت و عبادت به پروردگار  --11

بنـدگي را تنهـا بـراي وي    بنـدگي را تنهـا بـراي وي      تهايتهايچون او آفريدگاري بي همتا است و بايد همه صورچون او آفريدگاري بي همتا است و بايد همه صور
  ..انجام دادانجام داد

  ::آزاد سازي عقل و انديشه از آشفتگيهاي فكريآزاد سازي عقل و انديشه از آشفتگيهاي فكري  --22

يا در دام مـادي گرايـي مـي    يا در دام مـادي گرايـي مـي      هر دلي فارغ از باور راسخ و راستين اسالمي باشدهر دلي فارغ از باور راسخ و راستين اسالمي باشدزيرا زيرا 
  ..افتد و يا در منجالب خرافات و موهومات فرو مي غلطدافتد و يا در منجالب خرافات و موهومات فرو مي غلطد

  ::رامش فكري و روانيرامش فكري و روانيآآ  --33

هر كه داراي اعتقاد به خداوند بوده و او را پروردگـار، مـدبر و قـانون گـذار خـود      هر كه داراي اعتقاد به خداوند بوده و او را پروردگـار، مـدبر و قـانون گـذار خـود      
بداند، از اعماق درون احساس آرامش و خرمـي كـرده و دچـار آفـت خانمـان سـوز       بداند، از اعماق درون احساس آرامش و خرمـي كـرده و دچـار آفـت خانمـان سـوز       

  ..پريشاني فكري و دروني نخواهد شدپريشاني فكري و دروني نخواهد شد
  ::جلوگيري از انحرافات رفتاريجلوگيري از انحرافات رفتاري  --44

                                                                                      
  ..محمد بن صالح عثيمينمحمد بن صالح عثيمين/ / شرح اصول االيمان شرح اصول االيمان   11
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اشد بايد به يكي از پايه هـاي آن نيـز كـه    اشد بايد به يكي از پايه هـاي آن نيـز كـه    هر كس برخوردار از اعتقاد دروني بهر كس برخوردار از اعتقاد دروني ب  
ايمان به پيامبران است و طبعا موجب الگو برداري از ايشـان در نيـت و رفتـار اسـت،     ايمان به پيامبران است و طبعا موجب الگو برداري از ايشـان در نيـت و رفتـار اسـت،     

  ..معتقد باشد و چنين شخصي از مبتال شدن به سوء قصد و كردار در امان خواهد بودمعتقد باشد و چنين شخصي از مبتال شدن به سوء قصد و كردار در امان خواهد بود
  ::احتياط و جديتاحتياط و جديت  --55

ز عـذاب و عقـاب   ز عـذاب و عقـاب   بگونه اي كه هر فرصتي را براي كسـب رضـاي خـدا و پرهيـز ا    بگونه اي كه هر فرصتي را براي كسـب رضـاي خـدا و پرهيـز ا    
اخروي غنيمت شمرده و ذره اي از عمر گرانباهايش را بيهوده صرف نمي كند، چـون  اخروي غنيمت شمرده و ذره اي از عمر گرانباهايش را بيهوده صرف نمي كند، چـون  

  ::يكي از پايه هاي عقيده ايمان به روز رستاخيز و جزاي اعمال استيكي از پايه هاي عقيده ايمان به روز رستاخيز و جزاي اعمال است

�mD��C��B��AE����K��J���I��H��G��Fl 
  132: األنعام

پاداش و عزّت و پاداش و عزّت و   و دركاتي ازو دركاتي از((  داراي درجاتيداراي درجاتي) ) از نيكوكاران و بدكاراناز نيكوكاران و بدكاران((  و هر يكو هر يك((  
از از ) ) هيچ گاههيچ گاه((  ، و پروردگارت، و پروردگارتبر طبق اعمال خود هستندبر طبق اعمال خود هستند) ) ن ديگرن ديگرپادافره و ذّلت در جهاپادافره و ذّلت در جها

  ). ). خبر نيستخبر نيست  كنند غافل و بيكنند غافل و بي  كارهائي كه مردمان ميكارهائي كه مردمان مي
بـر دسـت يـابي بـه ايـن      بـر دسـت يـابي بـه ايـن      در يكي از احاديث گهربارش مؤمنان را در يكي از احاديث گهربارش مؤمنان را   ��پيامبر بزرگوار پيامبر بزرگوار 

  ::چنين تشويق مي كندچنين تشويق مي كندهدف هدف 
     S gh i�� j� k� iRjiB� lm k%  i�k�g(& i.� g  gn& j� g�i� g8 �& g� go g� ip k
 i�� q i@ gA r6 jU ks g  ke�k� t7�� k� k� iRjiB� g� k� kt�� gukD lv g�gI g  q i@ gA

� g[ gU g  � g[ gU g+� gU jwi� g� g5 xy�gI i% g� i6 jh gG g�g5 qd ix g= gng�� gKgI i+kD g  iY kN i�gG g� g  kt��k� ;kt�� j/ g�g	 i6j	 i�kz g� g  t+k{ g5 g6 g�g5 gd� g= � g� g  
 k+�g|i� tf�� g6 g" g� j̀ g( i� gG i% g�V}}  

مؤمن نيرومند نزد خداوند بهتر و دوست داشـتني تـر از مـؤمن ضـعيف و نـاتوان      مؤمن نيرومند نزد خداوند بهتر و دوست داشـتني تـر از مـؤمن ضـعيف و نـاتوان      ((  
است، دنبال چيزي باش كه برايت سودمند است و از خدا يـاري طلـب كـن و عـاجز     است، دنبال چيزي باش كه برايت سودمند است و از خدا يـاري طلـب كـن و عـاجز     

مي كردم و بلكـه بگـو   مي كردم و بلكـه بگـو     اي كاش چنين و چناناي كاش چنين و چنان: : مباش، و اگر دچار مصيبتي شدي مگومباش، و اگر دچار مصيبتي شدي مگو

                                                                                      
  ..سلم روايت كرده استسلم روايت كرده استمم  11
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» » اي كـاش اي كـاش ««تقدير خدا بوده و او نيز هر چه را اراده كند رخ مي دهد، چون گفتن كلمه تقدير خدا بوده و او نيز هر چه را اراده كند رخ مي دهد، چون گفتن كلمه 
    ). ). در را به سوي كردارهاي شيطان باز مي كنددر را به سوي كردارهاي شيطان باز مي كند

  : : فداكارفداكار  جان بركف وجان بركف وتشكيل امتي تشكيل امتي   --66

الزم است براي اعتالي آرمانهاي هر ايده و مكتبي جامعه اي شكل گيرد كه جـان و  الزم است براي اعتالي آرمانهاي هر ايده و مكتبي جامعه اي شكل گيرد كه جـان و  
آن كرده و از هيچ كوششي دريغ نورزد، چنانچـه خداونـد متعـال    آن كرده و از هيچ كوششي دريغ نورزد، چنانچـه خداونـد متعـال    را فداي را فداي مال خويش مال خويش 

  ::مي فرمايدمي فرمايد

�m��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|

«��ª��©��¨¬����±��°���¯��®l 15: الحجرات  
، سـپس هرگـز   ، سـپس هرگـز   ددانان  تنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آوردهتنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آورده) ) واقعيواقعي((  مؤمنانمؤمنان((  

شكو با مال و جـان خـويش در راه خـدا بـه تـالش      ، و با مال و جـان خـويش در راه خـدا بـه تـالش      انداند  ههو ترديدي به خود راه ندادو ترديدي به خود راه نداد  شك ،
  ). ). درست و راستگوينددرست و راستگويند) ) ، در ايمان خود، در ايمان خودبلي آنانبلي آنان((  آنانآنان. . انداند  اند و به جهاد برخاستهاند و به جهاد برخاسته  ستادهستادهاياي

  ::دست يابي به سعادت دنيا و آخرتدست يابي به سعادت دنيا و آخرت  --77

بدون شك تحقق چنين آرمان بلندي تنها در گرو اصالح فرد و جامعه است و نيل بدون شك تحقق چنين آرمان بلندي تنها در گرو اصالح فرد و جامعه است و نيل 
  ::غير اين صورت امكان پذير نمي باشدغير اين صورت امكان پذير نمي باشدبه پاداشهاي اخروي در به پاداشهاي اخروي در 

�md��c��b��a��̀ ��_��~���}��|��{��z��ye��
��l��k��j��i��h��g���fl 97: النحل  

) ) در اين دنيادر اين دنيا((  بدوبدو، ، هركس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشدهركس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد((  
  كارهاي خوب و متوسطكارهاي خوب و متوسط((  پاداشپاداش) ) در آن دنيادر آن دنيا((  بخشيم وبخشيم و  زندگي پاكيزه و خوشايندي ميزندگي پاكيزه و خوشايندي مي

      ). ). آنان را بر طبق بهترين كارهايشان خواهيم دادآنان را بر طبق بهترين كارهايشان خواهيم داد) ) و عاليو عالي
اين بود پاره اي از اهداف متعالي باور راستين اسالمي، از خداوند حنان منان مي اين بود پاره اي از اهداف متعالي باور راستين اسالمي، از خداوند حنان منان مي 

  ..خواهيم همه آنها را در زندگي روز مره مسلمانان تحقق بخشدخواهيم همه آنها را در زندگي روز مره مسلمانان تحقق بخشد
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  گروه نجات يافتهگروه نجات يافته  ::ل دومل دومــصصــفف
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� 	������((  نجات يافتهنجات يافتهتعريف گروه تعريف گروه ���	������	 �
���	 ( (  

اي صحيح، خلوص نيـت  اي صحيح، خلوص نيـت    ساني گفته مي شود كه داراي عقيدهساني گفته مي شود كه داراي عقيدهگروه نجات يافته به كگروه نجات يافته به ك

اهـل  اهـل  ««حركت مي كنند، و به تعبيري ديگـر ايشـان   حركت مي كنند، و به تعبيري ديگـر ايشـان     ��و بر راه و روش پيامبر بزرگوار و بر راه و روش پيامبر بزرگوار 
هستند، زيرا از يك طرف در تمامي امور مربوط به عقايد و احكام از هستند، زيرا از يك طرف در تمامي امور مربوط به عقايد و احكام از » » سنت و جماعتسنت و جماعت

مورد اتفاق پيشينيان نيكوكـار  مورد اتفاق پيشينيان نيكوكـار    مسايلمسايلنموده و از طرفي ديگر نموده و از طرفي ديگر روي روي دنباله دنباله   ��كرم كرم پيامبر اپيامبر ا
  ..را چراغ فرا راه خويش قرار داده و از آن تخطي نمي نمايندرا چراغ فرا راه خويش قرار داده و از آن تخطي نمي نمايند

، ، »»اهـل اثـر  اهـل اثـر  ««، ، »»اهل حـديث اهل حـديث ««هستند هستند   ��ايشان به دليل آنكه پيرو سنت و روش پيامبر ايشان به دليل آنكه پيرو سنت و روش پيامبر 
  11. . مي شوندمي شوند  نيز ناميدهنيز ناميده» » فرقه ناجيهفرقه ناجيه««و يا و يا » » طائفه منصورهطائفه منصوره««، ، »»اهل اتباعاهل اتباع««


	&� ������&�((  البته اساس نامگذاري ايشان به گروه نجات يافتـه البته اساس نامگذاري ايشان به گروه نجات يافتـه ����&������ �&	
از ايـن فرمـوده   از ايـن فرمـوده   ) ) ���

  ::ت مي گيرد كه ايشان مي فرمايندت مي گيرد كه ايشان مي فرمايندأأپيامبر خدا نشپيامبر خدا نش

� E��&.   E&(�H� 2�&� 2/�&���� w	~5�   ,�	
5 E��.   2��D ��� 3%<��� w	~5� E��&.   E&(�H� 2�&� 2/�&���� w	~5�   ,�	
5 E��.   2��D ��� 3%<��� w	~5�
 ,�&	
5 E��.   ��H ��� ��j�� �[4 �~�(.   ,�	
5 ,�&	
5 E��.   ��H ��� ��j�� �[4 �~�(.   ,�	
5��&��  �� /�&��� �&5 �&<�U��&��  �� /�&��� �&5 �&<�U V V X�&h5 X�&h5

���*������*��� : :�� X%./ �8 �4 ���� X%./ �8 �4 �� ? ?  X�	X�	 : :SS���*K�   )��� ��� �� 6T� ��� +�U �����*K�   )��� ��� �� 6T� ��� +�U �� V V��  
يهوديان به فتاد و يك گروه و مسيحيان به هفتاد و دو گروه تقسيم گشته اند، و در يهوديان به فتاد و يك گروه و مسيحيان به هفتاد و دو گروه تقسيم گشته اند، و در ((  

  آينده اين امت نيز هفتاد و سه گروه خواهند شد كه جز يك گروه همـه آنهـا در آتـش   آينده اين امت نيز هفتاد و سه گروه خواهند شد كه جز يك گروه همـه آنهـا در آتـش   
در پاسـخ  در پاسـخ    ؟ ؟ ايـن گـروه چـه كسـاني هسـتند     ايـن گـروه چـه كسـاني هسـتند       !!اي پيامبر خدااي پيامبر خدا: : اند، حضار عرض كردنداند، حضار عرض كردند

    ). ). كساني اند كه بر راه و روش من و يارانم حركت مي كنندكساني اند كه بر راه و روش من و يارانم حركت مي كنند: : فرمودفرمود

                                                                                      
  ..دكتر ناصر العقلدكتر ناصر العقل/ / اصول اهل السنة و الجماعة في العقيدة اصول اهل السنة و الجماعة في العقيدة   11
  ..ابو داود، دارمي، احمد و حاكم روايت كرده و الباني نيز آن را حسن دانسته استابو داود، دارمي، احمد و حاكم روايت كرده و الباني نيز آن را حسن دانسته است  22
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  ؟ ؟ چيستچيست» » امتامت««مراد از واژه مراد از واژه 

  ::را دو گونه تفسير كرده اندرا دو گونه تفسير كرده اند  ��در حديث پيامبر در حديث پيامبر   واردهواردهعلما واژه امت علما واژه امت 
  ��ز روي يقـين و اعتقـاد صـادقانه بـه پيـامبر      ز روي يقـين و اعتقـاد صـادقانه بـه پيـامبر      يا مقصود از آن كساني است كه ايا مقصود از آن كساني است كه ا  --11

ولـي هفتـاد و دو   ولـي هفتـاد و دو   . . ايمان آورده و با همان حالت دروني نيز دار فاني را وداع گفتـه انـد  ايمان آورده و با همان حالت دروني نيز دار فاني را وداع گفتـه انـد  
جز كساني كه مورد عفو و جز كساني كه مورد عفو و   ––گروه بدعت گذار از ميان ايشان برخاسته اند كه همه آنها گروه بدعت گذار از ميان ايشان برخاسته اند كه همه آنها 

ر نهايـت نيـز   ر نهايـت نيـز   دچار عذاب و عقاب اخروي شده و ددچار عذاب و عقاب اخروي شده و د  ––مغفرت خداوند قرار مي گيرند مغفرت خداوند قرار مي گيرند 
  ..وارد بهشت خواهند شدوارد بهشت خواهند شد

و يـاران  و يـاران    ��بنابراين، گروه نجات يافته كساني اند كه به سنت پـاك و مطهـر پيـامبر    بنابراين، گروه نجات يافته كساني اند كه به سنت پـاك و مطهـر پيـامبر    
تمسك جسته اند، اينان همان گروهي هستند كـه پيـامبر خـدا پيرامـون     تمسك جسته اند، اينان همان گروهي هستند كـه پيـامبر خـدا پيرامـون       ��سرافرازش سرافرازش 

  ::ايشان مي فرمايدايشان مي فرمايد

   S �(�I �� X�Y8 ��"_�	 ��I  �  Z[A �� 4\8 � �� 
��� <�G�&8 x(� <���A ��
 n�1 o� 4  �� 
�I V} 

گروهي از امتم همواره بر دين خدا ثابت قـدم خواهنـد مانـد، و در برابـر گردبـاد      ( 
تكذيب و نوميد كردن ديگران خم به ابرو نمي آورند و تا آخر كار نيز بر ايـن حالـت   

  ). باقي مي مانند
  :در روايتي ديگر آمده است

 S jX� gY gG g� g�k� q� g��  i j< g�g��& gA i�& g� i j4 l j\g8 g� i k4 y j� g�k� g�8 k
 k4� g	 kt�� k
 i�gI go g� g+%j�kG� gh j8 xk( t�jI i� k�
 gnk� g1 go g� i j4 g  j� g�� t��� j j<g�kGi� gG xt( g�V; � 

                                                                                      
  ..بخاري روايت كرده استبخاري روايت كرده است  11
  ..مسلم روايت كرده استمسلم روايت كرده است  22
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گروهي از امتم همواره بر اساس دين خدا مبـارزه كـرده و مخالفـان نمـي تواننـد      ( 
  ). در آورند و تا قيامت اين چنين خواهند ماند ايشان را به زانو

ولي بدعت گذاراني كه از دايره اسالم خارج گشته اند براي هميشه در آتـش دوزخ  
  .مي مانند و مشمول رحمت و مغفرت خداوند قرار نمي گيرند

ديگر تفسير كرده و معتقدند مـراد از امـت   اي اي از علما واژه امت را گونه  عده -2
كه پيـامبر بـه سـوي     -اعم از كفار و مؤمنين  –همه كساني است  �امبر در حديث پي

و گروه نجات يافته نيز كساني اند كه بـه صـفوف پيـروان    . ايشان برانگيخته شده است
با همان حالت صدق و ايمان از دنيا بروند؛ در آخـرت هـم يـا بـدون     پيامبر پيوسته و 

از عذاب و عقاب به سوي بهشت عذاب وارد بهشت گشته و يا پس از طي مرحله اي 
و بـراي   داشـته و رضوان پروردگار رهسپار مي گردند، ولي ساير فرق سرنوشت بدي 

  1. هميشه در دوزخ مي مانند
  :امام نووي در تحليل حديث مزبور مي گويد
: : گروههـاي متعـدد مؤمنـان همچـون    گروههـاي متعـدد مؤمنـان همچـون      ��ممكن است مراد از طائفه در حديث پيامبر ممكن است مراد از طائفه در حديث پيامبر 

قها، محدثين، مفسرين و متوليان مسؤليت امر به معروف و قها، محدثين، مفسرين و متوليان مسؤليت امر به معروف و دالوران، فرماندهان جنگ، فدالوران، فرماندهان جنگ، ف
سكونت داشـته باشـند بلكـه    سكونت داشـته باشـند بلكـه    ، و الزم نيست همه آنان در يك منطقه ، و الزم نيست همه آنان در يك منطقه باشدباشدنهي از منكر نهي از منكر 

امكان دارد در نقاط مختلف جهان اسالم پراكنده و حضور داشته باشند، شايد دنيـا بـه   امكان دارد در نقاط مختلف جهان اسالم پراكنده و حضور داشته باشند، شايد دنيـا بـه   
منقـرض  منقـرض  آنـان  آنـان  هرگـاه  هرگـاه    ههككتدريج از وجود ايشان جز يك گروه در نقطه اي خالي باشد تدريج از وجود ايشان جز يك گروه در نقطه اي خالي باشد 

    2..ند عمر دنيا هم به پايان مي رسدند عمر دنيا هم به پايان مي رسدگشته و همه از بين رفتگشته و همه از بين رفت

                                                                                      
  ..و ابن جبرينو ابن جبرينابن باز، ابن عثيمين ابن باز، ابن عثيمين / / فتاوي اسالمية لمجوعة من العلماءفتاوي اسالمية لمجوعة من العلماء  11
  ..فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، باب بعض هذه االمة يعبد االوثانفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، باب بعض هذه االمة يعبد االوثان  22
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  عقيده گروه نجات يافتهعقيده گروه نجات يافته

گروه نجات يافته در زمينه عقايد از ياران پيامبر و پيشينيان نيكوكار دنباله روي كرده گروه نجات يافته در زمينه عقايد از ياران پيامبر و پيشينيان نيكوكار دنباله روي كرده 
ايشـان  ايشـان    بينش و جهان بينيبينش و جهان بيني  از اين رواز اين رو، ، مي گيرندمي گيرندو در دايره اهل سنت و جماعت جاي و در دايره اهل سنت و جماعت جاي 

چيزي است كه خداوند آن را براي مؤمنان پسنديده و پيامبران را بخاطر ابالغ آن چيزي است كه خداوند آن را براي مؤمنان پسنديده و پيامبران را بخاطر ابالغ آن   همانهمان
را جـز بـر   را جـز بـر   ) ) نجات يافتگينجات يافتگي((  به مردم روانه كرده است، بنابراين، نمي توان ويژگي مزبوربه مردم روانه كرده است، بنابراين، نمي توان ويژگي مزبور

گروهي كه در شرايط زماني و مكاني مختلف گل سر سبد امـت اسـالمي انـد، اطـالق     گروهي كه در شرايط زماني و مكاني مختلف گل سر سبد امـت اسـالمي انـد، اطـالق     
  ..كردكرد

  ::مي گويدمي گويدحافظ الحكمي در اين باره حافظ الحكمي در اين باره   شيخشيخ
بايد اين ويژگي را تنها بر كساني اطالق كرد كه حامـل، نگهبـان و فرمـانبردار ديـن     بايد اين ويژگي را تنها بر كساني اطالق كرد كه حامـل، نگهبـان و فرمـانبردار ديـن     
هستند، با جان و مال از آن حمايت نموده، مسير دين را بـدون انحـراف بـه راسـت و     هستند، با جان و مال از آن حمايت نموده، مسير دين را بـدون انحـراف بـه راسـت و     

قائل نمي قائل نمي   ييارزشارزشسخنان خدا و رسول سخنان خدا و رسول چپ ادامه داده، براي ديدگاه هيچ كس در برابر چپ ادامه داده، براي ديدگاه هيچ كس در برابر 
  ..خم به ابرو نمي آورندخم به ابرو نمي آورندو در مقابل مخالفان و در مقابل مخالفان   شوندشوند

مراد از ايشان با چنان جايگاه و ويژگيهايي تنها محـدثين و حاميـان حـوزه سـنت و     مراد از ايشان با چنان جايگاه و ويژگيهايي تنها محـدثين و حاميـان حـوزه سـنت و     
حافظان مرزهاي جهان اسالم است كه خداوند آنان را در راستاي پيمودن راه راست و حافظان مرزهاي جهان اسالم است كه خداوند آنان را در راستاي پيمودن راه راست و 
تشخيص سره از ناسره هدايت و توفيق داده است، و لذا بـه تمـام آنچـه خداونـد بـر      تشخيص سره از ناسره هدايت و توفيق داده است، و لذا بـه تمـام آنچـه خداونـد بـر      

رده ايمان آورده و ساحت مقدس الهي را از هر گونه صفات نقص مبرا رده ايمان آورده و ساحت مقدس الهي را از هر گونه صفات نقص مبرا پيامبرش نازل كپيامبرش نازل ك
دانسته و همه صفات كمال را بدون تشبيه و تحريف پذيرفته انـد، پـس ايشـان مركـز     دانسته و همه صفات كمال را بدون تشبيه و تحريف پذيرفته انـد، پـس ايشـان مركـز     

از جايگـاهي ويـژه   از جايگـاهي ويـژه   دايره امت اند چنانچه امـت اسـالمي نيـز در ميـان ملـل مختلـف       دايره امت اند چنانچه امـت اسـالمي نيـز در ميـان ملـل مختلـف       
  ..برخوردارندبرخوردارند

و قدريها، در باب تهديدات خـدا ميـان   و قدريها، در باب تهديدات خـدا ميـان     گروه مزبور در زمينه افعال خدا ميان جبريهاگروه مزبور در زمينه افعال خدا ميان جبريها
مرجئه ها و وعيديها، در زمينه ايمان و ديـن ميـان حروريهـا، معتزليهـا، مرجئـه هـا و       مرجئه ها و وعيديها، در زمينه ايمان و ديـن ميـان حروريهـا، معتزليهـا، مرجئـه هـا و       
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در حد فاصل رافضيان و خـوراج، قـرار   در حد فاصل رافضيان و خـوراج، قـرار     ��جهميان و باالخره در باره ياران پيامبر خدا جهميان و باالخره در باره ياران پيامبر خدا 
  11..دارنددارند

نت و جماعت نت و جماعت جزو اهل سجزو اهل س  ––چنانچه حافظ ابن الحكمي مي گويد چنانچه حافظ ابن الحكمي مي گويد   ––بنابراين، ايشان بنابراين، ايشان 
و طائفه منصوره هستند كه تا روز رستاخيز بر راه راست حركت كرده، گفتار و كـردار  و طائفه منصوره هستند كه تا روز رستاخيز بر راه راست حركت كرده، گفتار و كـردار  

، هسـتي و زنـدگي خـويش را وقـف ابـالغ و      ، هسـتي و زنـدگي خـويش را وقـف ابـالغ و      و عقايدشان بر اساس وحي خدا اسـت و عقايدشان بر اساس وحي خدا اسـت 
ده و در ده و در گسترش دين كرده اند و در اين راه از سد سرزنش هر كس و گروهي عبور كرگسترش دين كرده اند و در اين راه از سد سرزنش هر كس و گروهي عبور كر

حركـت  حركـت    پيشـينيان نيكوكـار  پيشـينيان نيكوكـار    ات معاندين پا به پـاي ات معاندين پا به پـاي و رد شبهو رد شبهزمينه بينش و جهان بيني زمينه بينش و جهان بيني 
خواهند نمود، چون بر اساس نويد خداوند در هر شرايطي گروهي از مخلصان سر بـر  خواهند نمود، چون بر اساس نويد خداوند در هر شرايطي گروهي از مخلصان سر بـر  

حفـظ مـي   حفـظ مـي   را را آورده و در برابر بدعت گذاران و گمراهان سينه سپر كرده و ديـن خـدا   آورده و در برابر بدعت گذاران و گمراهان سينه سپر كرده و ديـن خـدا   
  ::كنندكنند

�m���n��m���l��k������j��i��h��gl 9: الحجر     
و تا روز رستاخيز آن را و تا روز رستاخيز آن را ((  باشيمباشيم  ايم و خود ما پاسدار آن ميايم و خود ما پاسدار آن مي  فرستادهفرستادهما خود قرآن را ما خود قرآن را ((  

  ). ). داريمداريم  از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مياز دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي
  ::خداوند راجع به همين گروه در يكي از آيات حيات بخشش مي فرمايدخداوند راجع به همين گروه در يكي از آيات حيات بخشش مي فرمايد

�m��®����¬��«��ª���©l 173: الصافات  
  22). ). شوندشوند  ميمي  و لشكر ما حتماً پيروزو لشكر ما حتماً پيروز((  

                                                                                      
  ). ). 6262  ––  6161/ /   11((حافظ ابن احمد الحكمي حافظ ابن احمد الحكمي / / معرج القبول بشرح سلم الوصول الي علم االصول في التوحيد معرج القبول بشرح سلم الوصول الي علم االصول في التوحيد   11
  ..همانهمان  22
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  تعريف لغوي و اصطالحي ايمانتعريف لغوي و اصطالحي ايمان

  ::تعريف لغويتعريف لغوي) ) الفالف

  11. . و به معني تصديق استو به معني تصديق است» » امنامن««واژه ايمان از ريشه واژه ايمان از ريشه 
  ::و اينك معني چند تعبير كه واژه ايمان در آنها بكار رفته استو اينك معني چند تعبير كه واژه ايمان در آنها بكار رفته است

  ..خداخدااثبات و اعتراف به وجود اثبات و اعتراف به وجود : : االيمان باهللااليمان باهللا
  ..خداخدا  فرمانبرداري ازفرمانبرداري از  پذيرش اوامر وپذيرش اوامر و: : ان هللاان هللااليمااليم

  ..پيامبرپيامبر  اعتراف به رسالتاعتراف به رسالت: : ��االيمان بالنبي االيمان بالنبي 
  22..پيامبرپيامبردنباله روي از سنت و روش دنباله روي از سنت و روش : : ��االيمان للنبي االيمان للنبي 

البته بايد اين نكته را مد نظر داشت كه ايمان به خدا به معني اطاعت و فرمـانبرداري  البته بايد اين نكته را مد نظر داشت كه ايمان به خدا به معني اطاعت و فرمـانبرداري  
  ..امرش است نه عبادت و پرستش ويامرش است نه عبادت و پرستش ويبه معني پذيرش اوبه معني پذيرش او  ��بوده ولي ايمان به پيامبر بوده ولي ايمان به پيامبر 

  : : تعريف اصطالحيتعريف اصطالحي) ) بب

امـام  امـام  : : چنانچه جمهور علما و عمـوم پيشـينيان از جملـه   چنانچه جمهور علما و عمـوم پيشـينيان از جملـه     ––ايمان از ديدگاه شريعت ايمان از ديدگاه شريعت 
اعتقاد دروني، تلفظ زباني و عمل به اركان اعتقاد دروني، تلفظ زباني و عمل به اركان : : عبارت ازعبارت از  --احمد، مالك و شافعي معتقدند احمد، مالك و شافعي معتقدند 

  ..و مسلتزمات آن، مي باشدو مسلتزمات آن، مي باشد
حابه، تابعين و علماء معاصر خويش را بر ايـن  حابه، تابعين و علماء معاصر خويش را بر ايـن  اجماع صاجماع ص  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام شافعي امام شافعي 

  33..امر نقل مي كندامر نقل مي كند
  ::در اين زمينه مي گويددر اين زمينه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام ابن تيميه امام ابن تيميه 

                                                                                      
  ..المعجم الوسيط، المعجم الوجيزالمعجم الوسيط، المعجم الوجيز  11
  ..در أرناؤوطدر أرناؤوطبيهقي با تحقيق عبد القابيهقي با تحقيق عبد القا/ / مختصر شعب االيمان مختصر شعب االيمان   22
ايمان تنها اعتقاد دروني و و تلفظ زباني بوده و عمل به اركان جـزو  ايمان تنها اعتقاد دروني و و تلفظ زباني بوده و عمل به اركان جـزو  : : ولي برخي از علما ديدگاهي ديگر داشته و معتقدندولي برخي از علما ديدگاهي ديگر داشته و معتقدند  33

  ..لوازم ايمان است نه اينكه داخل معني و مفهوم اصلي باشدلوازم ايمان است نه اينكه داخل معني و مفهوم اصلي باشد
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اعتقاد به اشتمال ايمان بر مجموع گفتار وكردار جزو شـعاير اهـل سـنت محسـوب     اعتقاد به اشتمال ايمان بر مجموع گفتار وكردار جزو شـعاير اهـل سـنت محسـوب     
در در   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شده و شماري از علما نيز اجماع بر آن را نقل كرده اند، امام شافعي شده و شماري از علما نيز اجماع بر آن را نقل كرده اند، امام شافعي 

صحابه، تابعين و علماي هم عصر من بـر ورود  صحابه، تابعين و علماي هم عصر من بـر ورود  : : پيرامون اين امر مي گويدپيرامون اين امر مي گويد» » االماالم««كتاب كتاب 
مفهوم قول و عمل و نيت دروني در دايره ايمان اجماع داشته و معتقدند هـيچ يـك از   مفهوم قول و عمل و نيت دروني در دايره ايمان اجماع داشته و معتقدند هـيچ يـك از   

  ..آنها بدون ديگري تحقق نمي يابدآنها بدون ديگري تحقق نمي يابد
و و اباب: : ابو عمر طلمنكي با سند معروف خويش از موسي بن هارون جمال نقل مي كندابو عمر طلمنكي با سند معروف خويش از موسي بن هارون جمال نقل مي كند

ايمان عبارت از مجموع گفتـار  ايمان عبارت از مجموع گفتـار  بدون شك بدون شك اسحاق بن راهويه چنين به ما ديكته كرد كه اسحاق بن راهويه چنين به ما ديكته كرد كه 
و كردار بوده و قابل زياد و كم شدن اسـت، ايـن اعتقـاد را از روايـات صـحيح، آثـار       و كردار بوده و قابل زياد و كم شدن اسـت، ايـن اعتقـاد را از روايـات صـحيح، آثـار       

علماي معاصر اوزاعـي  علماي معاصر اوزاعـي  و همچنين و همچنين اتباع ايشان اتباع ايشان   ،،تابعينتابعين  ،،، يكايك اصحاب، يكايك اصحابمعتبرمعتبر  عموميعمومي
، اسـتخراج  ، اسـتخراج  ك بن انس در حجـاز و معمـر در يمـن   ك بن انس در حجـاز و معمـر در يمـن   در شام، سفيان ثوري در عراق، مالدر شام، سفيان ثوري در عراق، مال

  11..نموده ايمنموده ايم
  ؟ ؟ آيا اهل سنت در تعريف ايمان اختالف نظر دارندآيا اهل سنت در تعريف ايمان اختالف نظر دارند

ورود اعتقاد درونـي، تلفـظ   ورود اعتقاد درونـي، تلفـظ   كمي پيش به تعريف ايمان از ديدگاه اهل سنت مبني بر كمي پيش به تعريف ايمان از ديدگاه اهل سنت مبني بر 
اين امـر اشـاره كـرديم، ولـي     اين امـر اشـاره كـرديم، ولـي     و اجماع ايشان بر و اجماع ايشان بر   زباني و عمل ظاهري در مفهوم ايمانزباني و عمل ظاهري در مفهوم ايمان

هل سنت بر اين باورند كه ايمان تنها گفتار زباني است و شامل اعمال نمي هل سنت بر اين باورند كه ايمان تنها گفتار زباني است و شامل اعمال نمي گروهي از اگروهي از ا
ميـان اهـل سـنت در ايـن زمينـه      ميـان اهـل سـنت در ايـن زمينـه        كهكه  مي كندمي كند  فكرفكرشود، البته گر چه در نگاه اول انسان شود، البته گر چه در نگاه اول انسان 

اختالف نظر وجود دارد ولي واقعيت اين است كه اختالف مزبور لفظي بـوده و ايمـان   اختالف نظر وجود دارد ولي واقعيت اين است كه اختالف مزبور لفظي بـوده و ايمـان   
  ..باشدباشد  ميميمشخص مشخص از نظر همه آنان داراي يك چارچوب از نظر همه آنان داراي يك چارچوب 

  ::در تحليل اين امر مي گويددر تحليل اين امر مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن تيميه ابن تيميه 

                                                                                      
    ..شيخ االسالم ابن تيميه با تخريج محمد ناصر الدين البانيشيخ االسالم ابن تيميه با تخريج محمد ناصر الدين الباني) / ) / 293293  ––  292292((االيمان االيمان   11
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الزم است دانسته شود كه اكثر اختالف نظر اهل سنت در اين موضوع شكلي اسـت،  الزم است دانسته شود كه اكثر اختالف نظر اهل سنت در اين موضوع شكلي اسـت،  
  ––  همچون حماد بن ابي سـليمان همچون حماد بن ابي سـليمان ) ) انحصار ايمان در گفتار زبانيانحصار ايمان در گفتار زباني((  وگر نه معتقدين بدانوگر نه معتقدين بدان

مچنـين همـه كوفيـان    مچنـين همـه كوفيـان    و هو ه  ––كه نخستين صاحب نظر در اين زمينه به شـمار مـي رود   كه نخستين صاحب نظر در اين زمينه به شـمار مـي رود   
همفكرش راجع به مورد تهديد قرار گرفتن گنه كاران گر چـه داراي ايمـاني همچـون    همفكرش راجع به مورد تهديد قرار گرفتن گنه كاران گر چـه داراي ايمـاني همچـون    

ايمـان بـدون   ايمـان بـدون   : : متفق بوده و مي گويندمتفق بوده و مي گويند  ايمان جبريل نيز باشند با ساير علماي اهل سنتايمان جبريل نيز باشند با ساير علماي اهل سنت
برخـي از مـرتكبين گناهـان    برخـي از مـرتكبين گناهـان    : : عمل مستلزم سرزنش و عقاب است، و همچنين معتقدندعمل مستلزم سرزنش و عقاب است، و همچنين معتقدند

  ..وارد دوزخ خواهند شدوارد دوزخ خواهند شد  --ت مي گويند ت مي گويند چنانچه اهل سنچنانچه اهل سن  ––بزرگ بزرگ 
برخي از اهل سنت كه وصـف ايمـان را از گناهكـاران سـلب مـي كننـد، بـر عـدم         برخي از اهل سنت كه وصـف ايمـان را از گناهكـاران سـلب مـي كننـد، بـر عـدم         
ماندگاريشان در دوزخ اتفاق دارند، يعني همه اهل سنت بر اين امر متفـق القولنـد كـه    ماندگاريشان در دوزخ اتفاق دارند، يعني همه اهل سنت بر اين امر متفـق القولنـد كـه    

دچار عذاب دوزخ خواهند گشت ولي دچار عذاب دوزخ خواهند گشت ولي   ��گناهكاران تصديق كننده شريعت پيامبر خدا گناهكاران تصديق كننده شريعت پيامبر خدا 
  ..براي هميشه در آن باقي نمي مانندبراي هميشه در آن باقي نمي مانند  ––مرتد نشدن مرتد نشدن   در صورتدر صورت  ––

البته ديدگاههاي منحرف در اين زمينه همچـون خـوارج و معتزليـان كـه معتقـد بـه       البته ديدگاههاي منحرف در اين زمينه همچـون خـوارج و معتزليـان كـه معتقـد بـه       
ماندگاريشان در جهنم بوده و يا مرجئه هاي افراط گرا كه معتقد بـه معـذب بودنشـان    ماندگاريشان در جهنم بوده و يا مرجئه هاي افراط گرا كه معتقد بـه معـذب بودنشـان    

  11..نيستند، غير قابل قبول و از دايره اهل سنت و جماعت خارج شده اندنيستند، غير قابل قبول و از دايره اهل سنت و جماعت خارج شده اند
تقسـيم مـي   تقسـيم مـي   ) ) آشكارآشكار((  و جليو جلي) ) پنهانپنهان((  قسم خفيقسم خفي  بندي كلي به دوبندي كلي به دو  دستهدستهيمان در يك يمان در يك اا

  ::گرددگردد
عبارت از نيتها و تصميمات دروني است كه هيچ گونـه عبـادتي بـدون    عبارت از نيتها و تصميمات دروني است كه هيچ گونـه عبـادتي بـدون      ::ايمان خفيايمان خفي

  ..آنها اعتبار نداردآنها اعتبار ندارد

                                                                                      
  ..شيخ االسالم ابن تيميه با تخريج محمد ناصر الدين البانيشيخ االسالم ابن تيميه با تخريج محمد ناصر الدين الباني) / ) / 282282  ––  281281((االيمان االيمان   11
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بر كردارهايي اطالق مي گردد كه از طريق اعضا و ظـاهر صـورت مـي    بر كردارهايي اطالق مي گردد كه از طريق اعضا و ظـاهر صـورت مـي      ::ايمان جليايمان جلي
قرآن، نماز، روزه، زكات، حج، جهاد در راه خدا و امثال آنها كـه  قرآن، نماز، روزه، زكات، حج، جهاد در راه خدا و امثال آنها كـه  قرائت قرائت : : پذيرند، مانندپذيرند، مانند

  11. . همه اينها ايمان و اسالم خوانده مي شوندهمه اينها ايمان و اسالم خوانده مي شوند

  ؟ ؟ آيا ايمان زياد و كم مي شودآيا ايمان زياد و كم مي شود

تفسـير  تفسـير  » » اعتقاد دروني، تلفظ زبـاني و اعمـال ظـاهري   اعتقاد دروني، تلفظ زبـاني و اعمـال ظـاهري   ««وقتي ايمان را به وقتي ايمان را به ��  پيشينيانپيشينيان
ي از شرايط تحقق ايمان كامل را ي از شرايط تحقق ايمان كامل را كرده اند، اعمال را نيز داخل مفهوم ايمان دانسته و يككرده اند، اعمال را نيز داخل مفهوم ايمان دانسته و يك

بر اثر انجام عبـادات  بر اثر انجام عبـادات    اند، و لذا اعتقاد به زياد شدن ايماناند، و لذا اعتقاد به زياد شدن ايمان  دادهدادهوجود اعمال ظاهري قرار وجود اعمال ظاهري قرار 
  ––رحمهـم اهللا  رحمهـم اهللا    ––و كم شدنش بر اثر گناهكاري از اين امر نشـأت مـي گيـرد، ايشـان     و كم شدنش بر اثر گناهكاري از اين امر نشـأت مـي گيـرد، ايشـان     

ي از ي از اا  اند كـه پـاره  اند كـه پـاره    يلي از كتاب و سنت استناد نمودهيلي از كتاب و سنت استناد نمودهجهت اثبات مدعاي خويش به دالجهت اثبات مدعاي خويش به دال

  ::گان عزيز قرار خواهيم دادگان عزيز قرار خواهيم دادها را پيش روي خوانندها را پيش روي خوانندآنآن
  ::خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد  --11

�m��¼�o��n��m��l��k��j��i��hl 31: المدثر  
قرآن دربـاره  قرآن دربـاره  كه آنچه كه آنچه ((  دف اين است كه اهل كتاب يقين و اطمينان حاصل كننددف اين است كه اهل كتاب يقين و اطمينان حاصل كنندهه((  

  ). ). منان نيز بيفزايدمنان نيز بيفزايدو بر ايمان مؤو بر ايمان مؤ) ) ، از طرف خدا است، از طرف خدا استگويدگويد  خازنان دوزخ ميخازنان دوزخ مي
اين آيه دال بر آن است كه خداوند به منظـور آزمـايش و امتحـان اهـل كتـاب و      اين آيه دال بر آن است كه خداوند به منظـور آزمـايش و امتحـان اهـل كتـاب و            

مؤمنين مامورين دوزخ را نوزده نفر مالئكه قرار داده است كه خبـر مزبـور نسـبت بـه     مؤمنين مامورين دوزخ را نوزده نفر مالئكه قرار داده است كه خبـر مزبـور نسـبت بـه     
مؤمنين راستين يقيني بوده و موجب زياد شدن ايمان و تصديقشان مي شود، از اين رو مؤمنين راستين يقيني بوده و موجب زياد شدن ايمان و تصديقشان مي شود، از اين رو 

ر اثر اين اعتقاد و فرمانبرداري افزايش مي يابد كه طبيعتـا قابـل كـاهش    ر اثر اين اعتقاد و فرمانبرداري افزايش مي يابد كه طبيعتـا قابـل كـاهش    ايمان مؤمنان بايمان مؤمنان ب
  ..يافتن نيز مي باشديافتن نيز مي باشد

                                                                                      
  ..بيهقي با تحقيق عبد القادر أرناؤوطبيهقي با تحقيق عبد القادر أرناؤوط/ / مختصر شعب االيمان مختصر شعب االيمان   11
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  ::خداوند سبحان در جايي ديگر چنين مي فرمايدخداوند سبحان در جايي ديگر چنين مي فرمايد  --22

�m���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W

��h��g���f��e���d��cl 2: األنفال     
، دلهايشـان هراسـان   ، دلهايشـان هراسـان   شـود شـود ستند كه هر وقت نـام خـدا بـرده    ستند كه هر وقت نـام خـدا بـرده    ، تنها كساني ه، تنها كساني همؤمنانمؤمنان  ((  
ه آيات او بـر آنـان   ه آيات او بـر آنـان   و هنگامي كو هنگامي ك) ) كوشندكوشند  و در انجام نيكيها و خوبيها بيشتر ميو در انجام نيكيها و خوبيها بيشتر مي((  گرددگردد  ميمي

و خويشـتن  و خويشـتن  ((  كنندكنند  و بر پروردگار خود توّكل ميو بر پروردگار خود توّكل مي، ، افزايدافزايد  ، بر ايمانشان مي، بر ايمانشان ميشودشود  خوانده ميخوانده مي
  ). ). سپارندسپارند  ند و هستي خويش را بدو ميند و هستي خويش را بدو ميداردار  را در پناه او ميرا در پناه او مي

هراسـناك  هراسـناك    ،،گي ايمان مؤمنان بحث كرده و سـپس بـه دنبـال آن   گي ايمان مؤمنان بحث كرده و سـپس بـه دنبـال آن   آيه فوق ابتدا از ويژآيه فوق ابتدا از ويژ
كه موجب پرهيز از نافرمانيها و دوست داشـتن عبـادات   كه موجب پرهيز از نافرمانيها و دوست داشـتن عبـادات     ––شدنشان به هنگام ذكر خدا شدنشان به هنگام ذكر خدا 

ايمانشان بر اثر تالوت آيات خدا را به عنوان صفات برجسـته  ايمانشان بر اثر تالوت آيات خدا را به عنوان صفات برجسـته      و زياد شدنو زياد شدن  --مي شود مي شود 
ادن به آيات خـدا افـزايش   ادن به آيات خـدا افـزايش   ايشان بر مي شمارد، بنابراين، وقتي ايمان به هنگام گوش دايشان بر مي شمارد، بنابراين، وقتي ايمان به هنگام گوش د

  ..يابد قابليت كاهش يافتن هم خواهد داشتيابد قابليت كاهش يافتن هم خواهد داشت
  ::نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��ابو هريره ابو هريره   --33
 S j+ g:8 k�� q� i7k� i gI g+% j�i� g. g  q� i7k�  j�&gW� g�kD � g4� g� i3gI g  jt�� t�kD g) g�kD g� jX i% g	 � g<j� g7i5g� g5 ��g� i� j= g+%l( k. g 

�� k� g� mg1g�� k+ g:8 k�� g� k� q�g� i� j= jd�g�g i#� g  k]8 k
t|V;  }}  
ايمان داراي هفتاد و چند يا شصت و چند شاخه است، باالترين آنها گفـتن ال الـه   ( 

اال اهللا و پايين ترينشان برداشتن موانع از سر گذرگاه هاي عمومي است، و شرم و حيـا  
  ). به عنوان يكي از شاخه هاي ايمان محسوب مي گردد

                                                                                      
  ..مسلم روايت كرده استمسلم روايت كرده است  11
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اين حديث چنين برداشت مي شود كه ايمان داراي شـاخه هـاي متعـدد بـوده و     اين حديث چنين برداشت مي شود كه ايمان داراي شـاخه هـاي متعـدد بـوده و       ازاز
كمال ايمان با عمل به همه آنها تحقق مي يابد، و در صورت فقدان برخي از آنها ايمان كمال ايمان با عمل به همه آنها تحقق مي يابد، و در صورت فقدان برخي از آنها ايمان 

  ..بيانگر زياد و كم شدن ايمان مي باشدبيانگر زياد و كم شدن ايمان مي باشدامر امر هم ناقص و ناتمام خواهد شد كه اين هم ناقص و ناتمام خواهد شد كه اين 
  ::از ابن مسعود نقل مي كنداز ابن مسعود نقل مي كندامام احمد از طريق عبد اهللا بن حكيم امام احمد از طريق عبد اهللا بن حكيم   --44

    SS�<h5  ���h8  ��:8D ��3� <��� V V}}    
  ). ). مان را افزايش دهمان را افزايش دهايمان، يقين و فقهايمان، يقين و فقه  !!خداياخدايا((  

در تحليـل  در تحليـل  » » فتح الباريفتح الباري««در كتاب ارزشمند در كتاب ارزشمند   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––حافظ ابن حجر عسقالني حافظ ابن حجر عسقالني 
زياد و كم شدن زياد و كم شدن ((  اين حديث بيش از همه بر مطلب مورد نظراين حديث بيش از همه بر مطلب مورد نظر: : حديث مزبور مي گويدحديث مزبور مي گويد

ابن مسعود افزايش ايمان را از خدا درخواست مي كند كه ابن مسعود افزايش ايمان را از خدا درخواست مي كند كه تصريح مي كند، زيرا تصريح مي كند، زيرا ) ) مانماناياي
  ..مساله زياد و كم شدن ايمان از آن استنباط مي گرددمساله زياد و كم شدن ايمان از آن استنباط مي گردد

االيمان قول و عمـل،  االيمان قول و عمـل،  ((  ::كهكه  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن حجر در توضيح اين گفته امام بخاري ابن حجر در توضيح اين گفته امام بخاري 
  : : دددو موضوع برداشت مي شودو موضوع برداشت مي شواز اين سخن از اين سخن : : ، مي گويد، مي گويد22) ) يزيد و ينقصيزيد و ينقص

  ::در مفهوم ايماندر مفهوم ايمان  قول و عملقول و عملداخل شدن داخل شدن ) ) الفالف

و مراد از عمل اعمـال درونـي و ظـاهري اسـت كـه      و مراد از عمل اعمـال درونـي و ظـاهري اسـت كـه        تلفظ به شهادتينتلفظ به شهادتين  ،،مراد از قولمراد از قول
  ..شامل عقايد و عبادات نيز مي شودشامل عقايد و عبادات نيز مي شود

كساني كه قول و عمل را داخل يا خارج از مفهوم ايمان دانسته اند نظر بـه واقعيـت   كساني كه قول و عمل را داخل يا خارج از مفهوم ايمان دانسته اند نظر بـه واقعيـت   
ايمان عبارت از مجموع اعتقاد دروني، تلفظ ايمان عبارت از مجموع اعتقاد دروني، تلفظ : : ه انده اندامر نزد خدا است، و لذا پيشينيان گفتامر نزد خدا است، و لذا پيشينيان گفت

زباني و اعمال ظاهري است كه كمال ايمان با وجود عمل بـه اركـان و مسـتلزمات آن    زباني و اعمال ظاهري است كه كمال ايمان با وجود عمل بـه اركـان و مسـتلزمات آن    
  ..تحقق مي يابد؛ و به دنبال آن اعتقاد به زياد و كم شدن ايمان هم نشات گرفته استتحقق مي يابد؛ و به دنبال آن اعتقاد به زياد و كم شدن ايمان هم نشات گرفته است

                                                                                      
  ..احمد با سندي صحيح روايت كرده استاحمد با سندي صحيح روايت كرده است  11
  ..شدن استشدن استايمان عبارت از مجموع گفتار و كردار بوده و قابل زياد و كم ايمان عبارت از مجموع گفتار و كردار بوده و قابل زياد و كم   22
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ي هر كه بـدان اقـرار   ي هر كه بـدان اقـرار   ولي حقيقت ايمان نزد ما انسانها تنها اقرار و اعتراف است، يعنولي حقيقت ايمان نزد ما انسانها تنها اقرار و اعتراف است، يعن
نمود احكام ظاهري دنيا بر وي اجرا شده و كافر محسوب نمي گردد مگر اينكـه يكـي   نمود احكام ظاهري دنيا بر وي اجرا شده و كافر محسوب نمي گردد مگر اينكـه يكـي   

اگـر چنـين   اگـر چنـين     از اعمال كفر آميز همچون كرنش بردن در برابر بت را مرتكب شود، ولـي از اعمال كفر آميز همچون كرنش بردن در برابر بت را مرتكب شود، ولـي 
كردارهايي را مرتكب نشد يا نظر به وجود ظاهري ايمان مؤمن محسوب شـده، يـا بـه    كردارهايي را مرتكب نشد يا نظر به وجود ظاهري ايمان مؤمن محسوب شـده، يـا بـه    

ان غير مؤمن و يا چون گناه كردن جزو اعمال كافران است، كافر ان غير مؤمن و يا چون گناه كردن جزو اعمال كافران است، كافر لحاظ فقدان كمال ايملحاظ فقدان كمال ايم
  ..به شمار مي رودبه شمار مي رود

  ::زياد و كم شدن ايمانزياد و كم شدن ايمان) ) بب

ايمان قابليت زياد و كم شدن را دارد، شيخ : معتقد بوده اند –رحمهم اهللا  –پيشنيان  
راي برگزيده اين است كه تصديق درونـي از طريـق   : محي الدين در اين باره مي گويد

قـوي   �ل فراوان و وضوح مفاهيم زياد و كم مي شود، و لذا ايمان ابوبكر صديق مـأت
  .تر از ايمان ساير افراد امت بوده و در معرض گردباد شك و گمان قرار نگرفته است

البته هر كس به درون مراجعه كند صحت اين امر بـرايش محـرز مـي گـردد، زيـرا      
پيش مي آيـد كـه احسـاس ايمـان،      گاهي اوقات چنان حاالت ارزشمندي براي انسان

  .اخالص و توكل بيشتري مي كند
بيش از يك هـزار تـن از   : ابو القاسم اللكائي با سند صحيحي از بخاري نقل مي كند

علماي معصر را مالقات كرده ام كه همگي بر داخل شدن قول و عمل در مفهوم اصلي 
  .ايمان و زياد و كم شدن آن، اتفاق نظر داشتند

به اين گفته ايشـان نيـز    -رحمه اهللا  –بوري در بحث فضايل امام شافعي حاكم نيشا
  .ايمان زياد و كم شده و شامل قول و عمل نيز مي شود: اشاره مي كند كه
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ابو نعيم اصفهاني در شرح حال شافعي عالوه بر ديدگاه مزبور اين را هم مي افزايـد  
  1. يها كاهش مي يابدايمان بر اثر عبادات افزايش و به دنبال نافرمان: كه

  :در اين باره مي گويد –حمه اهللا  –شيخ االسالم ابن تيميه 
  : مي گويد –كه كتابي نيز در زمينه ايمان نوشته است  –ابو عبيد، قاسم بن سّلام 

مفهوم اصلي ايمان عبـارت از مجمـوع قـول و عمـل     : معتقدند شمار زيادي از علما
  :، براي مثالبوده و زياد و كم مي شود

  :از ميان علماي مكه

عبيد بن عمير ليثي، عطاء بن ابي رباح، مجاهد بن جبير، ابن ابي مليكه، عمـرو بـن    
دينار، ابن ابي نجيح، عبيد اهللا بن عمر، عبد اهللا بن عمر بـن عثمـان، عبـد الملـك بـن      

  .جريج، نافع بن جبير، داود بن عبد الرحمن عطار و عبد اهللا بن رجاء
محمد بن شهاب زهري، ربيعة بن ابي عبد الرحمن، ابو حازم  :نهاز ميان علماي مدي

اعرج، سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يحي بن سعيد انصـاري، هشـام بـن    
  .عروة بن الزبير، عبد اهللا بن عمر عمري، مالك بن انس و كساني ديگر

  :از ميان علماي يمن

  .لرزاق بن همامطاوس يماني، وهب بن منبه، معمر بن راشد و عبد ا
  :از ميان علماي مصر و شام

ويـة  امكحول، اوزاعي، سعيد بن عبد العزيز، ليث بن سعد، عبد اهللا بن ابي جعفر، مع
  .بن ابي صالح، حيوة بن شريح و عبد اهللا بن وهب

  :از ميان علماي كوفه

  ..علقمة، اسود بن يزيد، ابو وائل، سعيد بن جبير، ابراهيم نخعي و عده اي ديگرعلقمة، اسود بن يزيد، ابو وائل، سعيد بن جبير، ابراهيم نخعي و عده اي ديگر

                                                                                      
  ..حافظ ابن حجر عسقالنيحافظ ابن حجر عسقالني/ / فتح الباري شرح صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري   11
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  ::از ميان علماي بصرهاز ميان علماي بصرهو و 

حسن بن ابي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة شعبة بن حجاج، معاذ بن حسن بن ابي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة شعبة بن حجاج، معاذ بن 
  11. . جبل و گروهي ديگر، داراي ديدگاه مذكور بوده و بر آن اتفاق نظر داشته اندجبل و گروهي ديگر، داراي ديدگاه مذكور بوده و بر آن اتفاق نظر داشته اند

  

  رابطه اسالم و ايمانرابطه اسالم و ايمان

بـا  بـا  ايمان و اسالم را با هم پيونـد داده و بنـدگي درسـت و مـورد تاييـد      ايمان و اسالم را با هم پيونـد داده و بنـدگي درسـت و مـورد تاييـد        ،،آئين اسالمآئين اسالم
وجود هر دوي آنها تحقق مي يابد، و دارنده چنين مقـامي از گرفتـار شـدن بـه آتـش      وجود هر دوي آنها تحقق مي يابد، و دارنده چنين مقـامي از گرفتـار شـدن بـه آتـش      

براي توضـيح  براي توضـيح  . . دوزخ در امان بوده و وارد بهشت و رضوان خداوند مهربان خواهد شددوزخ در امان بوده و وارد بهشت و رضوان خداوند مهربان خواهد شد
از از   ��اشاره مـي كنـيم كـه ابـو هريـره      اشاره مـي كنـيم كـه ابـو هريـره        ��بيشتر اين مطلب به حديثي از پيامبر گرامي بيشتر اين مطلب به حديثي از پيامبر گرامي 

  ::ايشان نقل مي كندايشان نقل مي كند
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  ..شيخ االسالم ابن تيميه، با تخريج محمد ناصر الدين البانيشيخ االسالم ابن تيميه، با تخريج محمد ناصر الدين الباني) / ) / 295295  ––  293293((االيمان االيمان   11
  ..بخاري روايت كرده استبخاري روايت كرده است  22
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در جمع مردم حضور داشت كه مردي پيش وي آمـد و ايـن   در جمع مردم حضور داشت كه مردي پيش وي آمـد و ايـن     ��روزي پيامبر خدا روزي پيامبر خدا ((  
ايمان عبارت از اين است كه به خدا، ايمان عبارت از اين است كه به خدا، : : فرمودفرمود  ؟ ؟ ايمان چيستايمان چيست: : سؤالها را از ايشان پرسيدسؤالها را از ايشان پرسيد

اسـالم  اسـالم  : : سـپس گفـت  سـپس گفـت  . . مالئكه، مالقات با خدا، پيامبران و روز رستاخيز معتقـد باشـيد  مالئكه، مالقات با خدا، پيامبران و روز رستاخيز معتقـد باشـيد  
اينكه خدا را بندگي كرده و برايش شريك قائل نشـوي، نمـاز را برپـا    اينكه خدا را بندگي كرده و برايش شريك قائل نشـوي، نمـاز را برپـا    : : ؟ فرمود؟ فرمودچيستچيست

سـپس  سـپس  . . داريد، زكات اموال را بپردازيد، روزه بگيريد و فريضه حج را نيز انجـام دهيـد  داريد، زكات اموال را بپردازيد، روزه بگيريد و فريضه حج را نيز انجـام دهيـد  
گو اينكـه  گو اينكـه    اين است كه خداوند را چنان عبادت نمايي اين است كه خداوند را چنان عبادت نمايي   ::فرمودفرمود  ؟ ؟ احسان چيستاحسان چيست: : گفتگفت

: : آنگاه پرسيدآنگاه پرسيد. . ر هم تو وي را مشاهده نكني او بي گمان تو را مي بيندر هم تو وي را مشاهده نكني او بي گمان تو را مي بينداو را مي بيني، اگاو را مي بيني، اگ
من آگاهتر از تو نيستم ولي نشانه هـاي آن را  من آگاهتر از تو نيستم ولي نشانه هـاي آن را  : : فرمودفرمود  ؟ ؟ روز قيامت كي شروع مي شودروز قيامت كي شروع مي شود

و چوپانهاي بي نـام و  و چوپانهاي بي نـام و    ندندسرپرست خويش را به دنيا آوردسرپرست خويش را به دنيا آورد  انانهرگاه زنهرگاه زن: : برايت مي گويمبرايت مي گويم
البتـه  البتـه    ). ). ن وقوع قيامـت نزديـك مـي شـود    ن وقوع قيامـت نزديـك مـي شـود    زمازما((  نشان شتران خانه هاي بلند را ساختندنشان شتران خانه هاي بلند را ساختند

  ..دانستن زمان وقوع آن جزو پنج اسراري است كه جز خدا هيچ كس از آنها خبر ندارددانستن زمان وقوع آن جزو پنج اسراري است كه جز خدا هيچ كس از آنها خبر ندارد
حضار كه اطراف را نگاه كردند حضار كه اطراف را نگاه كردند . . وي را برگردانيدوي را برگردانيد: : سپس آن مرد رفت و پيامبر فرمودسپس آن مرد رفت و پيامبر فرمود

  ). ). كه براي آموزش دين به مردم آمده بودكه براي آموزش دين به مردم آمده بود  بودبودجبرئيل جبرئيل   اواو: : كسي را نديدند، فرمودكسي را نديدند، فرمود
بر اساس اين حديث اسالم داراي اركان و پايه هايي است كه كمال ايمـان مسـلمان   بر اساس اين حديث اسالم داراي اركان و پايه هايي است كه كمال ايمـان مسـلمان   
بدون وجود آنها تحقق نمي يابد، ولي آيا اركان اسالم در همين موارد خالصه مي شود بدون وجود آنها تحقق نمي يابد، ولي آيا اركان اسالم در همين موارد خالصه مي شود 

  ؟ ؟ بدانها اشاره كرده استبدانها اشاره كرده است  ��كه پيامبر خدا كه پيامبر خدا 
محسوب مـي  محسوب مـي    پاسخ اين است كه اركان مزبور تنها به عنوان شعارها و شالوده اسالمپاسخ اين است كه اركان مزبور تنها به عنوان شعارها و شالوده اسالم

گردند كه در صورت عملي كردن آنها تسليم و فرمـانبرداري انسـان جامـه عمـل مـي      گردند كه در صورت عملي كردن آنها تسليم و فرمـانبرداري انسـان جامـه عمـل مـي      
پوشد و گرنه بناي با شكوه اسالم اعمال بسيار زيـاد ديگـري نيـز در خـود جـاي داده      پوشد و گرنه بناي با شكوه اسالم اعمال بسيار زيـاد ديگـري نيـز در خـود جـاي داده      

، ، نسبت بـه مسـلمانان  نسبت بـه مسـلمانان    دست وزباندست وزبان  الم بودنالم بودناست همچون خضوع و فروتني دروني، ساست همچون خضوع و فروتني دروني، س
با ديگران كه پيامبر خدا با ديگران كه پيامبر خدا   خوش رفتاريخوش رفتاريمندان و مندان و تهيه خوراك و لوزام زندگي براي مستتهيه خوراك و لوزام زندگي براي مست
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البته انجام اين گونه كردارها نياز بـه وجـود پشـتوانه    البته انجام اين گونه كردارها نياز بـه وجـود پشـتوانه      ..اسالم ناميده استاسالم ناميده استنيز نيز آنها را آنها را   ��
  ..كه انسان را وادار به انجام آنها نمايدكه انسان را وادار به انجام آنها نمايد  دارددارد  استواراستواراعتقادي و ايماني راسخ و اعتقادي و ايماني راسخ و 

كته نيز برداشت مـي  كته نيز برداشت مـي  اين ناين ن  ––و ساير احاديث وارده در اين زمينه و ساير احاديث وارده در اين زمينه   ––از حديث مزبور از حديث مزبور 
ايمـان بـه خـدا، مالئكـه،     ايمـان بـه خـدا، مالئكـه،     : : شود كه ايمان هم داراي اركان و پايه هايي دروني همچونشود كه ايمان هم داراي اركان و پايه هايي دروني همچون

كتابهاي آسماني، پيامبران، روز رستاخيز و قضا وقدر، است كه بايد در اعماق درون هر كتابهاي آسماني، پيامبران، روز رستاخيز و قضا وقدر، است كه بايد در اعماق درون هر 
  ..مسلماني ريشه بدوانند و گرنه ايماني توخالي و بي اعتبار به شمار مي رودمسلماني ريشه بدوانند و گرنه ايماني توخالي و بي اعتبار به شمار مي رود

نكته را متذكر شويم كه اركان ايمان تنها در همـان كردارهـاي درونـي    نكته را متذكر شويم كه اركان ايمان تنها در همـان كردارهـاي درونـي      البته بايد اينالبته بايد اين
  ––چنانچه در تعريف ايمان از ديـدگاه سـلف روشـن شـد     چنانچه در تعريف ايمان از ديـدگاه سـلف روشـن شـد       ––منحصر نمي گردد، بلكه منحصر نمي گردد، بلكه 

  تحقق مفهوم ايمان مشروط به وجود اعمال ظاهري نيز مي باشد، و لذا مي بينيم پيامبرتحقق مفهوم ايمان مشروط به وجود اعمال ظاهري نيز مي باشد، و لذا مي بينيم پيامبر
واژه ايمان را بر واژه ايمان را بر   --ان اشاره رفت ان اشاره رفت در حديث بيان شاخه هاي ايمان كه قبال بددر حديث بيان شاخه هاي ايمان كه قبال بد  --  ��خدا خدا 

      ..اطالق مي كنداطالق مي كند  اركان اسالم نيزاركان اسالم نيز
ابتدا هر كدام از اسالم و ابتدا هر كدام از اسالم و   ��بررسي كوتاه متوجه اين نكته مي شويم كه پيامبر بررسي كوتاه متوجه اين نكته مي شويم كه پيامبر از اين از اين 

ايمان را بر مواردي اطالق كرده و سپس آنها را بر مصاديق يكـديگر حمـل مـي كنـد،     ايمان را بر مواردي اطالق كرده و سپس آنها را بر مصاديق يكـديگر حمـل مـي كنـد،     
ان و اسالم وجـود دارد كـه دسـت يـابي بـه      ان و اسالم وجـود دارد كـه دسـت يـابي بـه      بنابراين، ارتباط تنگاتنگي ميان مفهوم ايمبنابراين، ارتباط تنگاتنگي ميان مفهوم ايم

بهشت و رضوان خدا در آخرت جز در صورت تحقق يقيني دروني و انعكـاس آن در  بهشت و رضوان خدا در آخرت جز در صورت تحقق يقيني دروني و انعكـاس آن در  
  ..رفتارهاي ظاهري امكان پذير نخواهد بودرفتارهاي ظاهري امكان پذير نخواهد بود

مـي  مـي  راجـع بـه قـوم لـوط     راجـع بـه قـوم لـوط     برداشت مي شود كه خداونـد  برداشت مي شود كه خداونـد  زير زير آيه مباركه آيه مباركه اين نكته از اين نكته از 
  ::فرمايدفرمايد

�m��̀ ����_��̂ ��]�������������\��[��Z����g��f��e��d��c���b��al 
 36 – 35: الذاريات

قبل از نزول بـال از  قبل از نزول بـال از  ((  كردندكردند  ما تمام مؤمناني را كه در شهرهاي قوم لوط زندگي ميما تمام مؤمناني را كه در شهرهاي قوم لوط زندگي مي) 
  ). ). نيافتيمنيافتيم) ) راستينراستين((  در آن مناطق جز يك خانواده مسلماندر آن مناطق جز يك خانواده مسلمان    . . بيرون برديمبيرون برديم) ) شهرهاشهرها
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واژه ايمـان  واژه ايمـان    --  11  چنانچه اسماعيلي از اهل سنت و جماعت نقل مي كندچنانچه اسماعيلي از اهل سنت و جماعت نقل مي كند  --بنابراين، بنابراين،       
و اسالم هرگاه با هم ذكر شدند، اسالم بر اعمال ظـاهري و ايمـان بـر امـور بـاطني و      و اسالم هرگاه با هم ذكر شدند، اسالم بر اعمال ظـاهري و ايمـان بـر امـور بـاطني و      

آمدند هر كدام از آنها بـر مصـاديق آن   آمدند هر كدام از آنها بـر مصـاديق آن     تنهاييتنهايياعمال قلبي اطالق مي گردد، ولي اگر به اعمال قلبي اطالق مي گردد، ولي اگر به 
  ..يكي ديگر نيز حمل مي شوديكي ديگر نيز حمل مي شود

                                                                                      
  ..االيمانااليمان: : كتابكتاب  ––فتح الباري شرح صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري   11
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  اركــان ايـمـان اركــان ايـمـان   ::ش دومش دومــــخخــــبب
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  ايــمان بـه خـداايــمان بـه خـدا  ::فــصــل اولفــصــل اول
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  ركن از نظر لغتركن از نظر لغت  تعريفتعريف

ركن در زبان عربي به معني چيز نيرومند و استوار است، و مراد از اركان ايمـان  ركن در زبان عربي به معني چيز نيرومند و استوار است، و مراد از اركان ايمـان    واژهواژه
چيزهايي مي باشد كه پايه و شالوده ايمان قرار مي گيرند، به گونه اي كه هرگـاه يكـي   چيزهايي مي باشد كه پايه و شالوده ايمان قرار مي گيرند، به گونه اي كه هرگـاه يكـي   

از اين رو ايمـان هـيچ   از اين رو ايمـان هـيچ     از آنها مفقود يا نابود گشت ساختمان ايمان نيز منهدم مي شود،از آنها مفقود يا نابود گشت ساختمان ايمان نيز منهدم مي شود،
  ::درست و كمال يافته نخواهد بوددرست و كمال يافته نخواهد بود  شش ركن زيرشش ركن زيرمسلماني بدون تحقق مسلماني بدون تحقق 

  ..ايمان به خداايمان به خدا  --11
  ..فرشتگانفرشتگانايمان به ايمان به   --22
  ..ايمان به كتابهاي آسمانيايمان به كتابهاي آسماني  --33
  ..ايمان به پيامبرانايمان به پيامبران  --44
  ..ايمان به روز آخرتايمان به روز آخرت  --55
  ..ايمان به قضا و قدرايمان به قضا و قدر  --66

مده كه در پاسـخ سـؤال جبريـل    مده كه در پاسـخ سـؤال جبريـل    آآ  ��اركان مزبور در حديث صحيحي از پيامبر خدا اركان مزبور در حديث صحيحي از پيامبر خدا 
  ::پيرامون ايمان فرمودپيرامون ايمان فرمود  ��

 S k� y g0 g  k� k i@ gA k/ g� ghi��k� g� k� iRjG g  k
 kA�� kC i%g� i�� g  k)k� j. j/ g  k)k�j( jU g  k)k( gzk_g� g� g  kt��k� g� k� iRjG i+gIV ; ;}}  
اينكه به خدا، فرشـتگان، كتابهـاي آسـماني، پيـامبران، روز آخـرت و نيـك و بـد        ( 

  ). ات الهي ايمان داشته باشيتقدير
چنانچه اصول و پايه هايي دارد داراي بيش از هفتاد و دو شاخه نيز مي باشـد  چنانچه اصول و پايه هايي دارد داراي بيش از هفتاد و دو شاخه نيز مي باشـد    ايمان

كه به عنوان صفات و ويژگي هاي آن محسوب شده و پاره اي از آنها قلبـي و برخـي   كه به عنوان صفات و ويژگي هاي آن محسوب شده و پاره اي از آنها قلبـي و برخـي   
و برخي از آنها مانند اعتقاد به روز آخرت جزو اصـول بـه شـمار    و برخي از آنها مانند اعتقاد به روز آخرت جزو اصـول بـه شـمار    . . ديگر عملي هستندديگر عملي هستند

  ::فقدانشان موجب زوال اصل ايمان مي گرددفقدانشان موجب زوال اصل ايمان مي گردد  رفته ورفته و

                                                                                      
  ..مسلم روايت كرده استمسلم روايت كرده است  11
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�m¤��£��¢��¡�������~¥��®��¬��«����ª��©�����¨��§���¦¯���³��²��±��°l���� 
  ٧: التغابن

چنـين نيسـت   چنـين نيسـت   : : بگـو بگـو   !!و برانگيخته نخواهند گرديدو برانگيخته نخواهند گرديدپندارند كه هرگز زنده پندارند كه هرگز زنده   كافران ميكافران مي((  
، و سـپس از آن  ، و سـپس از آن  ددزنده و برانگيختـه خواهيـد شـ   زنده و برانگيختـه خواهيـد شـ     !!ندند، به پروردگارم سوگ، به پروردگارم سوگپنداريدپنداريد  كه ميكه مي

و اين كـار بـراي خـدا سـاده و آسـان      و اين كـار بـراي خـدا سـاده و آسـان      . . ايد با خبرتان خواهند كردايد با خبرتان خواهند كرد  كردهكرده  ييچيزهائي كه مچيزهائي كه م
  ). ). استاست

برخي نيز همچون ارج نهادن به مهمان، همسايه و گفتن سـخنان خـوب و شايسـته    برخي نيز همچون ارج نهادن به مهمان، همسايه و گفتن سـخنان خـوب و شايسـته    
  ��جزو فروع و شاخه ها هستند كه ترك آنها نقصان ايمان را به دنبال دارد، ابو هريره جزو فروع و شاخه ها هستند كه ترك آنها نقصان ايمان را به دنبال دارد، ابو هريره 

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��دا دا از پيامبر خاز پيامبر خ

 S i%&g� i�� g  kt��&k� j� k� iR&j8 g+� gU i� g� g  iw j" i�g�k� i gI � � i@ gA i6 jhg� i� g5 k
 kA�� kC i%g� i�� g  kt��k� j� k� iR j8 g+� gU i� g� kC
 j) g�i� g� iC k
 izj�i� g5 k
 kA�� kC i%g� i�� g  kt��k� j� k� iR j8 g+� gU i� g� g  j� g/� g� iC k
 izj�i� g5 k
 kA��V;  }}    

هر كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد بايد در حين سخن گفتن يا لب بـه  ( 
هر كه به خـدا و روز آخـرت ايمـان    هر كه به خـدا و روز آخـرت ايمـان      .سكوت اختيار كندبگشايد و يا پسنديده سخنان 

  ). ). دارد بايد همسايه و مهمانش را مورد احترام قرار دهددارد بايد همسايه و مهمانش را مورد احترام قرار دهد
  ��ا از پيامبر خـدا  ا از پيامبر خـدا  آن رآن ر  ��حديث باال از حديثي ديگر نشأت مي گيرد كه ابو هريره حديث باال از حديثي ديگر نشأت مي گيرد كه ابو هريره 

  ::چنين نقل مي كندچنين نقل مي كند

 S j+ g:8 k�� q� i7k� i gI g+% j�i� g. g  q� i7k�  j�&gW� g�kD � g4� g� i3gI g  jt�� t�kD g) g�kD g� jX i% g	 � g<j� g7i5g� g5 ��g� i� j= g+%l( k. g 
 k+ g:8 k�� g� k� q�g� i� j= jd�g�g i#� g  k]8 k
t|�� k� g� mg1g��V;  22  

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) االدباالدبكتاب كتاب ((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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و چند يا شصت و چند شاخه است، باالترين آنها گفـتن ال الـه   ايمان داراي هفتاد ( 
اال اهللا و پايين ترينشان برداشتن موانع از سر گذرگاه هاي عمومي است، و شرم و حيـا  

  ). به عنوان يكي از شاخه هاي ايمان محسوب مي گردد
  ::و اينك توضيح يكايك اركان ايمانو اينك توضيح يكايك اركان ايمان

  

  ايمان به خداايمان به خدا  --11

معرفه بودن اسـم اهللا  معرفه بودن اسـم اهللا  : : است، سيبويه در اين باره مي گويداست، سيبويه در اين باره مي گويد  اسم خدااسم خدا» » اهللاهللا««واژه مبارك واژه مبارك 
    11. . استاست» » الهاله««بيش از همه اسماء معرفه بوده و اصل آن بيش از همه اسماء معرفه بوده و اصل آن 

ايمان به خدا يكي از پايه ها و بلكه ركن ركين و بنيادين ايمان به شمار مي رود كـه  ايمان به خدا يكي از پايه ها و بلكه ركن ركين و بنيادين ايمان به شمار مي رود كـه  
  . . ساير اركان بر آن استوار مي گردندساير اركان بر آن استوار مي گردند

اعتقـاد قاطعانـه بـه    اعتقـاد قاطعانـه بـه      و يكتايي ايشان، يعنيو يكتايي ايشان، يعنيايمان به ذات، صفات ايمان به ذات، صفات : : ايمان به خدا يعنيايمان به خدا يعني
اينكه او تنها و بي همتا بوده و داراي زن و فرزند نيست، پروردگار همه چيـز اسـت و   اينكه او تنها و بي همتا بوده و داراي زن و فرزند نيست، پروردگار همه چيـز اسـت و   

، پس او آفريدگار، روزي دهنده، بخشنده، منع كننـده،  ، پس او آفريدگار، روزي دهنده، بخشنده، منع كننـده،  برخوردار از تمامي صفات كمالبرخوردار از تمامي صفات كمال
  ..زنده كننده، ميراننده و فرمانرواي همه جهان هستي به شمار مي رودزنده كننده، ميراننده و فرمانرواي همه جهان هستي به شمار مي رود

خـدا داراي صـفات   خـدا داراي صـفات   : : بن جرير طبري در اين باره از ابن عبـاس نقـل مـي كنـد كـه     بن جرير طبري در اين باره از ابن عبـاس نقـل مـي كنـد كـه     اا
  22. . الوهيت و فرمانروايي بر همه آفريده ها استالوهيت و فرمانروايي بر همه آفريده ها است

فروتني، بيم و اميد، فروتني، بيم و اميد، : : همچونهمچون  ––اتاتبنابراين، اعتقاد راسخ به انجام موحدانه انواع عبادبنابراين، اعتقاد راسخ به انجام موحدانه انواع عباد
ا جـزو  ا جـزو  بـراي خـد  بـراي خـد    ––بازگشت، درخواست، به فرياد طلبيدن، ذبـح، نـذر و امثـال آنهـا     بازگشت، درخواست، به فرياد طلبيدن، ذبـح، نـذر و امثـال آنهـا     

  ..مستلزمات و تبعات اصلي ايمان به خدا محسوب مي گردندمستلزمات و تبعات اصلي ايمان به خدا محسوب مي گردند

                                                                                      
  ..تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد  11
  ..همانهمان  22
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آفريـده  آفريـده    ايـن مسـؤليت  ايـن مسـؤليت  خداوند دو گروه مختار و با اراده انسان و جن را براي انجام خداوند دو گروه مختار و با اراده انسان و جن را براي انجام 
  ::استاست

�m��q��p��o���n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d���c

��s��rl ٥٧ – ٥٦: الذاريات  
واسـت  واسـت  من از آنان نه درخمن از آنان نه درخ    . . امام  يافريدهيافريدها جز براي پرستش خود نا جز براي پرستش خود نمن پريها و انسانها رمن پريها و انسانها ر((  

  ). ). خواهم كه مرا خوراك دهندخواهم كه مرا خوراك دهند  و نه ميو نه مي، ، كنمكنم  هيچ گونه رزق و روزي ميهيچ گونه رزق و روزي مي
اجراي يكتاپرستانه و بي چون و چراي همه اوامر و اجراي يكتاپرستانه و بي چون و چراي همه اوامر و : : حقيقت عبادت عبارت است ازحقيقت عبادت عبارت است از

  11. . نواهي خداوند در اوج فروتني و عالقه مندينواهي خداوند در اوج فروتني و عالقه مندي

  

  آيات و احاديث دال بر ايمان به خداآيات و احاديث دال بر ايمان به خدا

روشن مي سازند كه بخاطر پرهيز از روشن مي سازند كه بخاطر پرهيز از را را معاني ايمان معاني ايمان لزوم و لزوم و احاديث فراواني احاديث فراواني آيات و آيات و 
  ::تنها مواردي از آنها را يادآور مي شويمتنها مواردي از آنها را يادآور مي شويم  كالمكالماطاله اطاله 

11--  �mn��m��l���k���j��i��h��go����¦����r��q������pl 
  ٢٨٥: البقرة

معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بـر او نـازل شـده    معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بـر او نـازل شـده    ) ) ، محمد، محمدخداخدا((  فرستادهفرستاده((  
همگـي  همگـي  . . بدان باور دارندبدان باور دارند) ) نيزنيز((  و مؤمنانو مؤمنان) ) و شّكي در رسالت آسماني خود نداردو شّكي در رسالت آسماني خود ندارد((  ستستاا

  ). ). شته اندشته اندايمان داايمان داخدا خدا به به 
خـدا  خـدا  پس بايد مؤمنان به يكتايي و تنهايي پس بايد مؤمنان به يكتايي و تنهايي : : حفظ ابن كثير در تفسير اين آيه مي گويدحفظ ابن كثير در تفسير اين آيه مي گويد

  11. . ايمان داشته و معتقد باشند جز او هيچ كس شايستگي الوهيت و ربوبيت را نداردايمان داشته و معتقد باشند جز او هيچ كس شايستگي الوهيت و ربوبيت را ندارد

                                                                                      
  ..عبد العزيز بن بازعبد العزيز بن باز/ / رسالة العقيدة الصحيحة رسالة العقيدة الصحيحة   11
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22--  �m��h��o��n��m��l���kl ١٣٦: النساء  
  ). ). ددايمان بياوريايمان بياوري  به خدابه خدا  !!ايدايد  اي كساني كه ايمان آوردهاي كساني كه ايمان آورده((  

آيه فوق بيانگر آن است كه بايد مؤمنان در راستاي افزايش و تكميل كردن هـر چـه   آيه فوق بيانگر آن است كه بايد مؤمنان در راستاي افزايش و تكميل كردن هـر چـه   
  ..بيشتر ايمانشان به خدا تاكيد ورزندبيشتر ايمانشان به خدا تاكيد ورزند

دايـره همـه احكـام،    دايـره همـه احكـام،    خداوند مؤمنـان را بـه ورود در   خداوند مؤمنـان را بـه ورود در   : : ابن كثير در اين باره مي گويدابن كثير در اين باره مي گويد
شاخه ها و اركان ايمان فرا مي خواند، البته نه از روي تحصـيل حاصـل بلكـه بخـاطر     شاخه ها و اركان ايمان فرا مي خواند، البته نه از روي تحصـيل حاصـل بلكـه بخـاطر     

      ::تكميل و استوار بخشيدن هر چه بيشتر ايمان موجود، چنانچـه در نمـاز مـي خـوانيم    تكميل و استوار بخشيدن هر چه بيشتر ايمان موجود، چنانچـه در نمـاز مـي خـوانيم    
))يمسَتقرَاطَ المَنا الصاهديمسَتقرَاطَ المَنا الصهدايت و استواري گامهايمان را افزايش دههدايت و استواري گامهايمان را افزايش ده  !!خداياخدايا: : يعنييعني) ) اهد..  

  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��از پيامبر نور و رحمت از پيامبر نور و رحمت   ��ابو هريره ابو هريره   --33  

 S& g� g� i� ghg5 jt�� t�kD g) g�kD g� gX�g	 i� g"g5 jt�� t�kD g) g�kD g� �%j�% jhg8 xt( g� g��t��� g6kG� g	 jI i+gI j, i
 k�jI x&y� k� g
 kt�� go g� j)j�� g� k� g  k) yh g*k� t�kD j) g� i�g� g  j) g�� g�V ; ;��  

فرمان داده شده ام تا زمان اقرار به الوهيت خدا با مردم مبارزه نمايم، پس هر گـاه  ( 
آن را بر زبان جاري ساختند، جان و مالشان جز در صورت استحقاق در امان خواهـد  

  ). بود و حساب آخرتشان نيز به خدا واگذار مي گردد
مبني بر مبارزه مبني بر مبارزه   ––را را   در اين حديث مأموريت خويشدر اين حديث مأموريت خويش  ��چنانچه مي بينيم پيامبر خدا چنانچه مي بينيم پيامبر خدا 

بيان مي فرمايد، از اين رو هر كـس از ايمـان و   بيان مي فرمايد، از اين رو هر كـس از ايمـان و     ––با مردم تا زمان ايمان آوردن به خدا با مردم تا زمان ايمان آوردن به خدا 
ي جز قتل نخواهد داشت، زيرا ايمان به خدا جزو حقوق ي جز قتل نخواهد داشت، زيرا ايمان به خدا جزو حقوق ييزند جزازند جزا  اعتقاد به خدا سربازاعتقاد به خدا سرباز

د د از نظر وي فاقاز نظر وي فاق  اناناو بر بندگانش بوده و نبايد از آن سرپيچي كنند و گرنه جان و مالشاو بر بندگانش بوده و نبايد از آن سرپيچي كنند و گرنه جان و مالش
  ..ارزش و اعتبار بوده و پيمان شكن محسوب مي گردندارزش و اعتبار بوده و پيمان شكن محسوب مي گردند

                                                                                                                                                                                                                    
  ..تفسير ابن كثيرتفسير ابن كثير  11
  ). ). كتاب الزكاةكتاب الزكاة((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��عثمان بن عفان عثمان بن عفان   --44
 S g�t�g i�� g6 gAg3 jt�� t�kD g) g�kD g� j)t�gI jg� i� g8 g% j4 g  g,� g� i� g�V; } 
د به الوهيت خدا از دنيا برود، وارد بهشت خواه] و ايمان[هر كه در حال آگاهي  ( 
  ). شد

اين است كه هر كس از انحصـار ويژگـي الوهيـت در حـق خـدا      اين است كه هر كس از انحصـار ويژگـي الوهيـت در حـق خـدا      باال باال معني حديث معني حديث 
اطالع داشته و بدان ايمان و اعتقـاد داشـته باشـد، وارد بهشـت و رضـوان مـي شـود،        اطالع داشته و بدان ايمان و اعتقـاد داشـته باشـد، وارد بهشـت و رضـوان مـي شـود،        

كوتـاهي  كوتـاهي  آن آن بنابراين ايمان به خدا جزو حقوق خدا بر بنـدگانش بـوده و بايـد از اداي    بنابراين ايمان به خدا جزو حقوق خدا بر بنـدگانش بـوده و بايـد از اداي    
حو احسن انجام داد وارد بهشت شده و هر حو احسن انجام داد وارد بهشت شده و هر نورزند كه هر كس مسؤليت خويش را به ننورزند كه هر كس مسؤليت خويش را به ن

  ..كه نيز از آن تخطي نمايد مورد خشم و غضب قرار خواهد گرفتكه نيز از آن تخطي نمايد مورد خشم و غضب قرار خواهد گرفت

  

  داليل اثبات وجود خداداليل اثبات وجود خدا

معتقد است ايمان به خدا چهار مصداق اساسـي را  معتقد است ايمان به خدا چهار مصداق اساسـي را  استاد محمد بن صالح بن عثيمين استاد محمد بن صالح بن عثيمين 
  22::كه به توضيح يكايك آنها مي پردازيمكه به توضيح يكايك آنها مي پردازيم  مي گيردمي گيرد  در بردر بر
  ::ااايمان به وجود خدايمان به وجود خد  --11

مـورد  مـورد    واقـع واقـع و و   ععفطـرت، عقـل، شـر   فطـرت، عقـل، شـر   : : اثبات وجود خدا را مي توان از چهار طريـق اثبات وجود خدا را مي توان از چهار طريـق   
  ::يكايك آنهايكايك آنهابررسي و كنكاش قرار داد، و اينك شرح بررسي و كنكاش قرار داد، و اينك شرح 

  ::داللت فطرتداللت فطرت) ) الفالف

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ..محمد بن صالح العثيمينمحمد بن صالح العثيمين) / ) / 2626  ––  1515((شرح اصول االيمان شرح اصول االيمان   22
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خلق شـده  خلق شـده    ،،--  بدون انديشه يا آموزش قبليبدون انديشه يا آموزش قبلي  --هر آفريده اي بر ايمان به آفريدگارش هر آفريده اي بر ايمان به آفريدگارش 
ـ  استاست ـ  ، و لذا جز در صورت بروز عوارضي بر قلـب و درون ش از ايـن مسـير درسـت    ش از ايـن مسـير درسـت    ، و لذا جز در صورت بروز عوارضي بر قلـب و درون

  ::منحرف نمي شود، زيرا پيامبر بزرگوار در اين باره مي فرمايدمنحرف نمي شود، زيرا پيامبر بزرگوار در اين باره مي فرمايد

S)���N"8  I )����8  I )��3%9 ��%��5 �
|��� o� ��%8 �D 3%�%� �� ��VV ; ;}}    
هر نوزادي بر اساس فطرت به دنيا مي آيـد و سـپس والـدينش وي را بـه سـمت      هر نوزادي بر اساس فطرت به دنيا مي آيـد و سـپس والـدينش وي را بـه سـمت      ( 

    ).).يهوديت، مسيحيت و زردشتي سوق مي دهنديهوديت، مسيحيت و زردشتي سوق مي دهند
  :داللت عقل) ب

زيرا امكان ندارد آفرينش جهان هستي بدون خالق تحقق يافته و به صورتي طبيعـي  
يا اتفاقي پديد آمده باشد، بنابراين بايد خالق و آفرينده اي دانا و توانا پشت صحنه اين 

  .همه شگفتيها وجود داشته تا لباس آفرينش را بر تنشان دوخته باشد
آمدن جهان هستي منتفي بوده و عقل سالم نمي تواند آن را گزينه طبيعي بودن پديد 

بپذيرد، زيرا جهان پيش از به وجود آمدن معدوم بوده و مسلما چنين چيـزي نـه تنهـا    
   .نمي بخشد كه قدرت آفرينش خودش را نيز نداردديگران را هستي 

ي هـر  ي هـر  بايـد بـرا  بايـد بـرا  : : جهان هستي نيز مردود است، زيـرا اوال جهان هستي نيز مردود است، زيـرا اوال اتفاقي بودن آفرينش اتفاقي بودن آفرينش گزينه گزينه 
عقل سالم به هيچ وجه نمي پذيرد عقل سالم به هيچ وجه نمي پذيرد : : پديده اي پديدآورنده اي وجود داشته باشد، و ثانياپديده اي پديدآورنده اي وجود داشته باشد، و ثانيا

به اين شيوه شگفت انگيز، منسجم و داراي ارتباطي تنگاتنگ ميان اسباب و به اين شيوه شگفت انگيز، منسجم و داراي ارتباطي تنگاتنگ ميان اسباب و   آنآنآفرينش آفرينش 
    ..مسببات تصادفي و بدون برنامه ريزي قبلي پديد آمده باشدمسببات تصادفي و بدون برنامه ريزي قبلي پديد آمده باشد

تبار ساقط شـدند، راه چـاره اي نيسـت    تبار ساقط شـدند، راه چـاره اي نيسـت    وقتي هر دو گزينه مزبور باطل و از درجه اعوقتي هر دو گزينه مزبور باطل و از درجه اع
جز اينكه بپذيريم كه در پشت پرده اين جهان شگفت انگيز آفريننـده اي دانـا، توانـا و    جز اينكه بپذيريم كه در پشت پرده اين جهان شگفت انگيز آفريننـده اي دانـا، توانـا و    
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و آن را هستي بخشيده است، قرآن كريم در سوره طور ايـن دليـل   و آن را هستي بخشيده است، قرآن كريم در سوره طور ايـن دليـل   حكيم وجود داشته حكيم وجود داشته 
  ::عقلي را يادآور شده و مي فرمايدعقلي را يادآور شده و مي فرمايد

�m��b��a��`��_��^��]����\��[��Zl ٣٥: الطور 
بدون هيچ گونه خالقي آفريـده  بدون هيچ گونه خالقي آفريـده  ) ) اند واند و  همين جوري از عدم سر بر آوردههمين جوري از عدم سر بر آورده((  آيا ايشانآيا ايشان) 
        ). ). ؟؟خودشان آفريدگارندخودشان آفريدگارند) ) اند واند و  خودشان خويشتن را آفريدهخودشان خويشتن را آفريده((  و يا اين كهو يا اين كه  ؟ ؟ انداند  شدهشده

يعني چون نه بدون خالق به وجود آمده اند و نه خودشان خـالق هسـتند پـس بايـد     يعني چون نه بدون خالق به وجود آمده اند و نه خودشان خـالق هسـتند پـس بايـد     
اين آيات سوره طـور را  اين آيات سوره طـور را    ��رده باشد، وقتي پيامبر خدا رده باشد، وقتي پيامبر خدا خداوند متعال ايشان را پديد آوخداوند متعال ايشان را پديد آو

  ::تالوت كردتالوت كرد

�mf��e���d��c��b��a��`��_��^��]����\��[��Zg����i��h

��s��r��q��p��o���n��m��l��k��jl ٣٧ – ٣٥: الطور  
بدون هيچ گونه خالقي آفريـده  بدون هيچ گونه خالقي آفريـده  ) ) اند واند و  همين جوري از عدم سر بر آوردههمين جوري از عدم سر بر آورده((  آيا ايشانآيا ايشان((  

يـا  يـا      . . ؟؟خودشـان آفريدگارنـد  خودشـان آفريدگارنـد  ) ) اند واند و  خودشان خويشتن را آفريدهخودشان خويشتن را آفريده((  و يا اين كهو يا اين كه  ؟ ؟ انداند  شدهشده
آيـا  آيـا      . . بلكـه ايشـان طالـب يقـين نيسـتند     بلكـه ايشـان طالـب يقـين نيسـتند       !!؟؟انـد انـد   اين كه آنان آسمانها و زمين را آفريـده اين كه آنان آسمانها و زمين را آفريـده 

تا هـر گونـه كـه بخواهنـد     تا هـر گونـه كـه بخواهنـد     ((  هاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان استهاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است  گنجينهگنجينه
بر همـه چيـز   بر همـه چيـز   ((  يا اين كه ايشانيا اين كه ايشان) ) ؟؟ندندقضاوت كنند و نبوت را به اين بدهند و به آن ندهقضاوت كنند و نبوت را به اين بدهند و به آن نده

كـه  كـه    ��، جبير بن مطعم ، جبير بن مطعم ) ) ؟؟و ارباب و فرمانده كل كائنات هستندو ارباب و فرمانده كل كائنات هستند((  سيطره دارندسيطره دارند) ) جهانجهان
نزديك بود دلم بـه پـرواز درآيـد، و ايـن نخسـتين      نزديك بود دلم بـه پـرواز درآيـد، و ايـن نخسـتين      ((  ::مي گويدمي گويد  ،،تا آن زمان مشرك بودتا آن زمان مشرك بود

  11). ). مرحله تثبيت ايمان در قلبم بودمرحله تثبيت ايمان در قلبم بود
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دادن اتفاقي بودن آفـرينش جهـان   دادن اتفاقي بودن آفـرينش جهـان     براي توضيح بيشتر اين مطلب و بي اساس جلوهبراي توضيح بيشتر اين مطلب و بي اساس جلوه
  ::مي زنيممي زنيم  ييهستي مثالهستي مثال

، رودهـاي روان، فرشـها و   ، رودهـاي روان، فرشـها و   سرسـبز سرسـبز اگر كسي از بناي با شكوهي كـه داراي باغهـاي   اگر كسي از بناي با شكوهي كـه داراي باغهـاي   
اين بنا خود به خـود و  اين بنا خود به خـود و  : : بحث به ميان آورده و بگويدبحث به ميان آورده و بگويد  ميزهاي گرانبها و انواع تجمالتميزهاي گرانبها و انواع تجمالت

. . و تكـذيبش مـي كنيـد   و تكـذيبش مـي كنيـد   وي را ديوانه تلقي نموده وي را ديوانه تلقي نموده   يا اتفاقي پديد آمده است، بال فاصلهيا اتفاقي پديد آمده است، بال فاصله
حال كه اتفاقي بودن چنين ساختماني محال دانسته مي شود پس چطور ممكن است و حال كه اتفاقي بودن چنين ساختماني محال دانسته مي شود پس چطور ممكن است و 
كدام انسان عاقل باور مي كند اين جهان سرسام آور با همه شگفتيهايش خود به خـود  كدام انسان عاقل باور مي كند اين جهان سرسام آور با همه شگفتيهايش خود به خـود  

  !!؟؟و يا تصادفي پديد آمده باشدو يا تصادفي پديد آمده باشد
  ::داللت شرعداللت شرع) ) جج

خالقي در راسـتاي مصـالح   خالقي در راسـتاي مصـالح   همه كتابهاي آسماني كه دربرگيرنده مجموعه ارزشهاي اهمه كتابهاي آسماني كه دربرگيرنده مجموعه ارزشهاي ا
است، شاهد اين مدعا بوده و فـرود  است، شاهد اين مدعا بوده و فـرود    ي درست و علمي در رابطه با كيهاني درست و علمي در رابطه با كيهانمردم و اخبارمردم و اخبار

  ..آمدنشان را از جانب خداوندگاري حكيم و دانا به اثبات مي رسانندآمدنشان را از جانب خداوندگاري حكيم و دانا به اثبات مي رسانند
  ::واقعواقعداللت داللت ) ) دد

  ::اين دليل را مي توان از دو جهت بررسي كرداين دليل را مي توان از دو جهت بررسي كرد
  ::دردمنداندردمندان  دستگيريدستگيري  --11

م كه افرادي ستمديده و دردمند مورد حمايت و مهربـاني قـرار   م كه افرادي ستمديده و دردمند مورد حمايت و مهربـاني قـرار   در عالم واقع مي بينيدر عالم واقع مي بيني
مي گيرند كه اين خود دال بر وجود خدايي توانا و مهرورز است، خداونـد سـبحان در   مي گيرند كه اين خود دال بر وجود خدايي توانا و مهرورز است، خداونـد سـبحان در   

  ::اين زمينه مي فرمايداين زمينه مي فرمايد

�m��r��q��p��o��n��m��llنبياء�  ٧٦: ا
ه ه اينـان كـه اشـار   اينـان كـه اشـار   از از ((  ، هنگـامي كـه پيشـتر   ، هنگـامي كـه پيشـتر   نـوح را نـوح را ) ) ب است در اينجا ياد كنيب است در اينجا ياد كنيخوخو((  

را دريـاب كـه مـن    را دريـاب كـه مـن    مـ مـ   !!پروردگـارا پروردگـارا : : و گفتو گفت((  به فرياد خواندبه فرياد خواند) ) ما راما را  ،،گذرائي بديشان شدگذرائي بديشان شد
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و ما هم دعاي وي را و ما هم دعاي وي را ) ) ..مين را از وجود كافران پاك گردانمين را از وجود كافران پاك گردان، و روي ز، و روي زامام  شكست خوردهشكست خورده
  ). ). پذيرفتيمپذيرفتيم

  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�m��L��E��D��C��B��Al نفال�  ٩: ا
، ، ورزيدورزيد  و بر سر نحوه آن اختالف ميو بر سر نحوه آن اختالف مييد يد كنكن  حاال كه غنائم را تقسيم ميحاال كه غنائم را تقسيم مي  !!اي مؤمناناي مؤمنان((  ((  

از پروردگـار خـود   از پروردگـار خـود   ) ) در ميدان كارزار بدر از شدت ناراحتيدر ميدان كارزار بدر از شدت ناراحتي((  زماني را كهزماني را كه) ) به ياد آوريدبه ياد آوريد
  ). ). نموديد و او درخواست شما را پذيرفتنموديد و او درخواست شما را پذيرفت  درخواست كمك و ياري ميدرخواست كمك و ياري مي

  ::كهكه  آمدهآمده  ��در صحيح بخاري از انس بن مالك در صحيح بخاري از انس بن مالك 
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مردم دچار قحطي و خشكسالي شدند، پيامبر خدا در حين اداي مردم دچار قحطي و خشكسالي شدند، پيامبر خدا در حين اداي   ��در زمان پيامبر در زمان پيامبر ( 

امـوال از بـين رفتنـد و    امـوال از بـين رفتنـد و      !!اي رسول خدااي رسول خدا: : خطبه جمعه بود كه يك نفر برخاست و گفتخطبه جمعه بود كه يك نفر برخاست و گفت
ايشـان  ايشـان  : : انس مي گويـد انس مي گويـد . . برايمان باران بفرستدبرايمان باران بفرستدبخواه كه بخواه كه خدا خدا زن و بچه ها گرسته اند از زن و بچه ها گرسته اند از 

د نمود و دعا كرد، پيش از آن ابرهاي پراكنده هم در د نمود و دعا كرد، پيش از آن ابرهاي پراكنده هم در نيز دستانش را به سوي آسمان بلننيز دستانش را به سوي آسمان بلن
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آسمان ديده نمي شدند ولي بر اثر دعاي ايشان ابرهاي كوه مانند به هم پيوسته و پـيش  آسمان ديده نمي شدند ولي بر اثر دعاي ايشان ابرهاي كوه مانند به هم پيوسته و پـيش  
از پايين آمدن پيامبر از روي منبر باران به اندازه اي فرود آمد كه قطـره هـاي بـاران از    از پايين آمدن پيامبر از روي منبر باران به اندازه اي فرود آمد كه قطـره هـاي بـاران از    

: : يكي ديگر برخاست و گفـت يكي ديگر برخاست و گفـت روز جمعه بعد همان مرد و يا روز جمعه بعد همان مرد و يا . . ريش مباركش مي چكيدريش مباركش مي چكيد
برايمان بخواه كه باران را برايمان بخواه كه باران را خانه ها ويران و اموال غرق آب شدند از خدا خانه ها ويران و اموال غرق آب شدند از خدا   !!اي پيامبر خدااي پيامبر خدا

بـاران را بـه نفـع مـا     بـاران را بـه نفـع مـا     ! ! خـدايا خـدايا : : و فرمودو فرمودكرد كرد بس كند، ايشان نيز دوباره دستانش را بلند بس كند، ايشان نيز دوباره دستانش را بلند 
ام از ام از پيامبر با دستش به سوي هـر كـد  پيامبر با دستش به سوي هـر كـد  : : انس در ادامه مي گويدانس در ادامه مي گويد. . فروريز و نه به ضرر مافروريز و نه به ضرر ما

  ). ). اطراف آسمان اشاره مي كرد، شكافي در ميان ابرها پديد مي آمداطراف آسمان اشاره مي كرد، شكافي در ميان ابرها پديد مي آمد
هر كس صادقانه و با رعايت شرايط مورد نظر دست ياري و انابت را به هر كس صادقانه و با رعايت شرايط مورد نظر دست ياري و انابت را به تا كنون نيز 

اميد اجابـت بـه سـوي خداونـد مهربـان بلنـد نمايـد درخواسـتهايش تحقـق يافتـه و           اميد اجابـت بـه سـوي خداونـد مهربـان بلنـد نمايـد درخواسـتهايش تحقـق يافتـه و           
  ..مشكالتش رفع مي شودمشكالتش رفع مي شود

  : : معجزات پيامبرانمعجزات پيامبران  --22

هاي نبوت پيامبران كه به معجزات شهرت يافته و از طرف مـردم عـادي نيـز    هاي نبوت پيامبران كه به معجزات شهرت يافته و از طرف مـردم عـادي نيـز      نشانهنشانه
فرستنده اي همچون خداوند مدير و مـدبر اسـت كـه    فرستنده اي همچون خداوند مدير و مـدبر اسـت كـه    مشاهده مي شوند، بيانگر وجود مشاهده مي شوند، بيانگر وجود 

، كـه در  ، كـه در  خارق العاده ياري مي رسـاند خارق العاده ياري مي رسـاند بس شگفت و بس شگفت و پيام آورانش را از طريق اين امور پيام آورانش را از طريق اين امور 
  ::نمونه از آنها اشاره خواهيم كردنمونه از آنها اشاره خواهيم كرد  سهسه  اينجا بهاينجا به
  ::معجزه موسيمعجزه موسي) ) الفالف

و پيروانش از دست فرعون ستمگر گريختند و چيـزي نمانـده   و پيروانش از دست فرعون ستمگر گريختند و چيـزي نمانـده     ��زماني كه موسي زماني كه موسي 
بود كه فرعون و لشكريانش آنان را دستگير كنند، خداوند به موسي فرمان داد با چوب بود كه فرعون و لشكريانش آنان را دستگير كنند، خداوند به موسي فرمان داد با چوب 
دستيش دريا را بزند و بر اثر آن دوازده راه خشكي در دل دريـا پديـد آمـد و مؤمنـان     دستيش دريا را بزند و بر اثر آن دوازده راه خشكي در دل دريـا پديـد آمـد و مؤمنـان     

  ::مي فرمايدمي فرمايد  نجات يافتند، خداوندنجات يافتند، خداوند
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�mX��W�������V��U��T��S��RY�������������̂ ��]������\��[��Z
��_l ٦٣: الشعراء  

ا بـه  ا بـه  وقتي عصـا ر وقتي عصـا ر ((  ..اديم كه عصاي خود را به دريا بزناديم كه عصاي خود را به دريا بزنبه دنبال آن به موسي پيام دبه دنبال آن به موسي پيام د((  
دوازده راه دوازده راه   وو((  ، و هر بخشي همچون كـوه بزرگـي گرديـد   ، و هر بخشي همچون كـوه بزرگـي گرديـد   دريا از هم شكافتدريا از هم شكافت) ) دريا زددريا زد

اي اي   اسـرائيل در جـاده  اسـرائيل در جـاده    گانه بنـي گانه بنـي   و هر گروهي از اسباط دوازدهو هر گروهي از اسباط دوازده  ،،خشك در آن پديدار شدخشك در آن پديدار شد
        ). ). حركت كردحركت كرد

  ::معجزه عيسيمعجزه عيسي) ) بب

زنده كردن مردگان و بيرون آوردنشـان از  زنده كردن مردگان و بيرون آوردنشـان از      --عليه السالم عليه السالم   ––يكي از معجزات عيسي يكي از معجزات عيسي 
  ::قبرها بود كه خداوند متعال در اين رابطه از زبان عيسي مي فرمايدقبرها بود كه خداوند متعال در اين رابطه از زبان عيسي مي فرمايد

�mh��g��f��ei�����zl ٤٩: آل عمران  
  ). ). كنمكنم  و مردگان را به فرمان خدا زنده ميو مردگان را به فرمان خدا زنده مي((  

  ::مي فرمايدمي فرمايد  در حين برشمردن نعمتهايش بر عيسي خطاب به ويدر حين برشمردن نعمتهايش بر عيسي خطاب به ويو و 

�me��d����c��bf������xl ١١٠: المائدة  
) ) و از گورهـا و از گورهـا   كرديكردي  زنده ميزنده مي((  آن گاه را كه مردگان را به فرمان منآن گاه را كه مردگان را به فرمان من) ) به ياد بياوربه ياد بياور((  وو((  

  ). ). آورديآوردي  بيرون ميبيرون مي
  ::معجزه پيامبر اسالممعجزه پيامبر اسالم) ) جج

كردند، وي به مـاه اشـاره   كردند، وي به مـاه اشـاره     ��وقتي كه مشركين قريش درخواست نشانه اي از پيامبر وقتي كه مشركين قريش درخواست نشانه اي از پيامبر 
  ::كرد و دو نيم شد، خداوند در اين راستا مي فرمايدكرد و دو نيم شد، خداوند در اين راستا مي فرمايد

�m���~��}��|��̈ ��§��¦�����¥��¤��£��¢l 
  ٢ – ١: القمر
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و اگر مشركان و اگر مشركان     . . گرددگردد  ماه به دو نيم ميماه به دو نيم مي) ) در آندر آن((  ، و، ورسدرسد  قيامت هر چه زودتر فرا ميقيامت هر چه زودتر فرا مي((  
و و ) ) آورنـد آورنـد   ان ايمـان نمـي  ان ايمـان نمـي  و بـد و بـد ((  گردنـد گردنـد   گـردان مـي  گـردان مـي    بزرگي را ببيننـد از آن روي بزرگي را ببيننـد از آن روي   معجزهمعجزه

      ). ). جادوي گذرا و ناپايداري استجادوي گذرا و ناپايداري است: : گويندگويند  ميمي
اين نشانه ها و معجزات محسوس كه خداوند به منظور تاييد و پشتيباني پيـامبرانش  اين نشانه ها و معجزات محسوس كه خداوند به منظور تاييد و پشتيباني پيـامبرانش  

مـي  مـي    در اختيار ايشان قرار مي دهد، به طور صريح و روشن وجود خداوند را به اثبـات در اختيار ايشان قرار مي دهد، به طور صريح و روشن وجود خداوند را به اثبـات 
  ..رسانندرسانند

  ::) ) توحيد اعتقاديتوحيد اعتقادي((  ايمان به ربوبيت خداايمان به ربوبيت خدا  --22

ايمان بـه ربوبيـت يعنـي اعتقـاد بـه يكتـايي خداونـد در امـر آفـرينش و پـرورش           ايمان بـه ربوبيـت يعنـي اعتقـاد بـه يكتـايي خداونـد در امـر آفـرينش و پـرورش           
بر كسي اطالق مي گردد كه آفرينش، كنترل و فرمـانروايي  بر كسي اطالق مي گردد كه آفرينش، كنترل و فرمـانروايي  » » ربرب««موجودات، زيرا واژه موجودات، زيرا واژه 

جـز خـدا هـيچ    جـز خـدا هـيچ      را در دست داشته باشد، بدين ترتيب بايد انسان مسلمان معتقد باشـد را در دست داشته باشد، بدين ترتيب بايد انسان مسلمان معتقد باشـد 
  ::كس توانايي آفرينش، كنترل و فرمانروايي بر آفريده ها را نداردكس توانايي آفرينش، كنترل و فرمانروايي بر آفريده ها را ندارد

�mq���p��o��nr����wl عراف�  ٥٤: ا
  ). ). دهددهد  آفريند و تنها او فرمان ميآفريند و تنها او فرمان مي  آگاه باشيد كه تنها او ميآگاه باشيد كه تنها او مي((  

  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

m�t��s��r��q��pu����{��z��y��x��w���v

��~��}���|l ١٣: فاطر  
زي و كوتاهي شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حركات دقيق زي و كوتاهي شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حركات دقيق درادرا((  آن كسي كهآن كسي كه((  

، و ، و اهللا اسـت كـه خداونـدگار شـما اسـت     اهللا اسـت كـه خداونـدگار شـما اسـت     ) ) ماه و خورشيد را سر و سـامان داده اسـت  ماه و خورشيد را سر و سـامان داده اسـت  
و بجـز او كسـاني كـه بـه فريـاد      و بجـز او كسـاني كـه بـه فريـاد      . . از آن او اسـت از آن او اسـت ) ) جهان هسـتي جهان هسـتي ((  ميتميتمالكيت و حاكمالكيت و حاك

ـ   ) ) نمائيدنمائيد  و پرستش ميو پرستش مي((  خوانيدخوانيد  ميمي ت پوسـته ن ت و حاكميــ   حتي مالكي ازك خرمـائي را  ازك خرمـائي را  حتي مالكيت و حاكميـت پوسـته ن
  ). ). ندارندندارند
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در تاريخ عمر بشر سراغ نداريم هيچ كس ربوبيت خداوند را انكار كرده باشد مگـر  در تاريخ عمر بشر سراغ نداريم هيچ كس ربوبيت خداوند را انكار كرده باشد مگـر  
، ، انـد انـد كساني همچون فرعون كه از روي غرور و خودپسندي چنين اعتقاد باطلي داشته كساني همچون فرعون كه از روي غرور و خودپسندي چنين اعتقاد باطلي داشته 

  ::او خطاب به قومش گفتاو خطاب به قومش گفت

�m��l��k��j��i��hl ٢٤: النازعات  
  ). ).     !!تمتممن واالترين معبود شما هسمن واالترين معبود شما هس: : و گفتو گفت((  

  ::در جايي ديگر مي گويددر جايي ديگر مي گويد

�w��b��p��o��n��m��l��k����j��iv ٣٨: القصص  
  ). ). من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارممن خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم  !!اي سران و بزرگان قوماي سران و بزرگان قوم((  

  ::البته فرعون ستمگر نيز تنها از روي استكبار و برتري جوئي چنين ادعا مي كردالبته فرعون ستمگر نيز تنها از روي استكبار و برتري جوئي چنين ادعا مي كرد

�wF��E��D��C��B��AG�������J��������������I��H�����L��K

v  ١٤: النمل  
دل بدانها يقين و دل بدانها يقين و ، هر چند كه در ، هر چند كه در مستكبرانه معجزات را انكار كردندمستكبرانه معجزات را انكار كردندستمگرانه و ستمگرانه و ((  

مگر در دريا غرق مگر در دريا غرق ((  ؟؟و سرنوشت تباهكاران چگونه شدو سرنوشت تباهكاران چگونه شد  بنگر سرانجامبنگر سرانجام. . اطمينان داشتنداطمينان داشتند
      ). ). ؟؟نشدند و به دوزخ واصل نگشتندنشدند و به دوزخ واصل نگشتند

  ::خطاب به فرعون فرمودخطاب به فرعون فرمود  ��و لذا موسي و لذا موسي 

�w³��²��±��°��̄�������¼��»��º��¹��¸��¶���µ��´

��¿��¾��½v ١٠٢: ا0سراء  
  بخشبخش  هاي روشنيهاي روشني  داني كه اين معجزهداني كه اين معجزه  ميمي) ) خوبخوب((  تو كهتو كه: : گفتگفت) ) موسي به فرعونموسي به فرعون((  ((  

و تـو كـامالً آگاهانـه    و تـو كـامالً آگاهانـه    ((  را جز صاحب آسمانها و زمين نفرستاده استرا جز صاحب آسمانها و زمين نفرستاده است) ) و دالئل واضحو دالئل واضح((
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ق روگرداني و سـرانجام  ق روگرداني و سـرانجام  از حاز ح! (! (و من معتقدم كه تو اي فرعونو من معتقدم كه تو اي فرعون) ) كنيكني  حقائق را انكار ميحقائق را انكار مي
      ). ). گرديگردي  هالك ميهالك مي) ) اگر از سركشي خود برنگردياگر از سركشي خود برنگردي

نيـز بـا وجـود ارتكـاب شـرك ورزي در زمينـه       نيـز بـا وجـود ارتكـاب شـرك ورزي در زمينـه         ��از اين رو مشركين زمان پيـامبر  از اين رو مشركين زمان پيـامبر  
  ::اعتراف مي كردنداعتراف مي كردنداعتقاد داشته و بدان اعتقاد داشته و بدان الوهيت، به ربوبيت خداوند الوهيت، به ربوبيت خداوند 

�w¬��«��ª��©��¨�����§��¦��¥����¤��£��¢®����°��¯
µ� �´� �³� �²� � �±� ���¼� � � �»� �º� �¹� �¸� �¶
¾��½¿����Ê��É��È��Ç���� � � �Æ��Å��Ä��Ã�� � �Â��Á��À

Ô��Ó��Ò��Ñ�������� ��Ð�����Ï��Î��Í��Ì��ËÕ����Ø��×��Ö
���Ùv ٨٩ – ٨٤: المؤمنون  

بر بر ((    . .     !!؟؟ايدايد  ، اگر دانا و فرزانه، اگر دانا و فرزانهي كه در زمين هستند از آن كيستندي كه در زمين هستند از آن كيستندزمين و كسانزمين و كسان: : بگوبگو((  
  ، و از جملـه زمـين و  ، و از جملـه زمـين و  همه كائناتهمه كائنات((  ::خواهند گفتخواهند گفت  ))و بداهت عقلو بداهت عقل، ، اساس نداي فطرتاساس نداي فطرت

كـه تنهـا   كـه تنهـا   ((گرديـد  گرديـد    انديشيد و يادآور نمـي انديشيد و يادآور نمـي   ميميپس چرا نپس چرا ن: : بگوبگو  . . از آن خداينداز آن خدايند) ) ساكنان آنساكنان آن
چـه كسـي صـاحب آسـمانهاي     چـه كسـي صـاحب آسـمانهاي     : : بگـو بگـو   ). ). ؟؟  مالك كائنات شايسته پرستش است و بـس مالك كائنات شايسته پرستش است و بـس 

آن آن آيا ملك كائنـات و فرمـانروائي بـر آنهـا از     آيا ملك كائنـات و فرمـانروائي بـر آنهـا از     ((  ؟؟  هفتگانه و صاحب عرش عظيم استهفتگانه و صاحب عرش عظيم است
  گيريـد گيريـد   پس چرا پرهيزگاري پيش نميپس چرا پرهيزگاري پيش نمي: : بگوبگو. . از آن خدا استاز آن خدا است: : خواهند گفتخواهند گفت      ). ). ؟؟  كيستكيست

، صـاحب و فرمانـده   ، صـاحب و فرمانـده   شرك و كفر و عصيان نسبت بـه يـزدان  شرك و كفر و عصيان نسبت بـه يـزدان  و خويشتن را از فرجام و خويشتن را از فرجام ((
چيـز را در دسـت   چيـز را در دسـت     آيا چه كسي فرماندهي بزرگ همهآيا چه كسي فرماندهي بزرگ همه: : بگوبگو      ). ). !!؟؟داريدداريد  جهان به دور نميجهان به دور نمي

و او كسي و او كسي ) ) ؟؟  از آن او استاز آن او است، ، مطلقه بر موجوداتمطلقه بر موجودات  و ملك فراخ كائنات و حكومتو ملك فراخ كائنات و حكومت((  دارددارد
، ، او پنـاه داد او پنـاه داد ) ) عذابعذاب((از از ) ) توانتوان  نمينمي((  و كسي راو كسي را) ) هر كه را بخواهدهر كه را بخواهد((  دهددهد  است كه پناه مياست كه پناه مي

هوي هوي ((  پس چگونه گولپس چگونه گول: : بگوبگو. . آن خدا استآن خدا استاز از : : خواهند گفتخواهند گفت        ! ! ؟؟اگر فهميده و آگاهيداگر فهميده و آگاهيد
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جادو و جادو و ) ) ، انگار، انگاركنيدكنيد  گيري ميگيري مي  از حق كنارهاز حق كناره((  يد ويد وخورخور  ميمي) ) و هوس و وسوسه شياطين راو هوس و وسوسه شياطين را
  ). ). ؟؟شويدشويد  جنبل ميجنبل مي

  ::خداوند متعال در جايي ديگر راجع به اين امر مي فرمايدخداوند متعال در جايي ديگر راجع به اين امر مي فرمايد

�w��±��°����¯��®���¬��«��ª��©��̈ ��§��¦

v ٩: الزخرف  
  قطعاً خواهندقطعاً خواهند، ، اگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريده استاگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است    ((  

داننـد بتهـاي ايشـان چنـين كـاري را      داننـد بتهـاي ايشـان چنـين كـاري را        مـي مـي   چرا كهچرا كه((  ..خداوند با عزّت و بس آگاهخداوند با عزّت و بس آگاه: : گفتگفت
      ). ). دهنددهند  اند و آنان به معبودان خود حقّ خالقيت نمياند و آنان به معبودان خود حقّ خالقيت نمي  نكردهنكرده

  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�wÇ��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÈ����Ë��Ê��Év ٨٧: الزخرف  
  !!خـدا خـدا : : گوينـد گوينـد   مؤكّدانه مـي مؤكّدانه مـي   ؟ ؟   استاست، چه كسي آنان را آفريده ، چه كسي آنان را آفريده اگر از مشركان بپرسياگر از مشركان بپرسي((  

ه پرسـتش چيزهـاي    ((  شـوند شـوند   منحـرف مـي  منحـرف مـي  ) ) از عبادت حق تعالياز عبادت حق تعالي((  پس چگونهپس چگونه ـه پرسـتش چيزهـاي    و متوجـو متوج
  !). !). ؟؟گردندگردند  ديگري ميديگري مي

) ) اختيـاري اختيـاري ((  و تشـريعي و تشـريعي ) ) تسـخيري تسـخيري ((  فرمان پروردگار متعال شامل هر دو امر تكوينيفرمان پروردگار متعال شامل هر دو امر تكويني
بـر اسـاس   بـر اسـاس     --مي گردد، يعني همچنان كه خداوند مدبر جهان هستي بوده و هر چـه را  مي گردد، يعني همچنان كه خداوند مدبر جهان هستي بوده و هر چـه را  

و وضع مجموعـه  و وضع مجموعـه  بخواهد تحقق مي بخشد، در زمينه قانون گذاري بخواهد تحقق مي بخشد، در زمينه قانون گذاري   --  حكمت خويشحكمت خويش
انسانها در ابعـاد مختلـف   انسانها در ابعـاد مختلـف     او نافذ است و بايداو نافذ است و بايدحكم حكم احكام و ارزشهاي اخالقي نيز تنها احكام و ارزشهاي اخالقي نيز تنها 

زندگي قوانين وي را به جان و دل خريده و به اندازه تار مويي از آن سرپيچي ننماينـد  زندگي قوانين وي را به جان و دل خريده و به اندازه تار مويي از آن سرپيچي ننماينـد  
  ..و گر نه مرتكب شرك گشته و فاقد ايمان واقعي و مطلوب اندو گر نه مرتكب شرك گشته و فاقد ايمان واقعي و مطلوب اند

        ::) ) مليمليتوحيد عتوحيد ع((  ايمان به الوهيت خداايمان به الوهيت خدا  --33
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و و توحيد الوهي يعني اعتقاد به اينكه تنها خداوند شايسـته پرسـتش از روي تعظـيم    توحيد الوهي يعني اعتقاد به اينكه تنها خداوند شايسـته پرسـتش از روي تعظـيم    
چنـين ادعـايي   چنـين ادعـايي   كسـي  كسـي  اگر اگر و و   ،،نداردنداردرا را و هيچ كس حق احراز چنين مقامي و هيچ كس حق احراز چنين مقامي بوده بوده محبت محبت 

دچار شرك شده و يكي از صفات مهم پروردگار را به ناحق غصب كـرده  دچار شرك شده و يكي از صفات مهم پروردگار را به ناحق غصب كـرده    داشته باشدداشته باشد
مهم و سرنوشت ساز را روشن مي سـازند كـه در   مهم و سرنوشت ساز را روشن مي سـازند كـه در   آيات بسيار زيادي اين قضيه آيات بسيار زيادي اين قضيه   ..استاست

  ::اينجا مواردي از آنها را يادآور مي شويماينجا مواردي از آنها را يادآور مي شويم

 * *�wÑ�����������Ð��ÏÒ�����Ù����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Óv ١٦٣: البقرة  
، خداوند يكتا و يگانه است و هيچ خدائي جز او كه رحمان و رحـيم  ، خداوند يكتا و يگانه است و هيچ خدائي جز او كه رحمان و رحـيم  خداوند شماخداوند شما((  

      ). ). است وجود ندارداست وجود ندارد

**� � ��w_�� �̂�]��\��[��Z��� ��Y���X���W���� �V��U���T`�������c���b���a

��g��f��e��dv ١٨: آل عمران  
يوسـته و يـك نظـام    يوسـته و يـك نظـام    با نشان دادن جهان هستي به گونه يك واحد بهـم پ با نشان دادن جهان هستي به گونه يك واحد بهـم پ ((  خداوندخداوند((  

در در ((  ، و اين كه او، و اين كه اوهد اين كه معبودي جز او نيستهد اين كه معبودي جز او نيستدد  گواهي ميگواهي مي) ) ، عمالً، عمالًيگانه و ناگسستهيگانه و ناگسسته
هـر يـك بـه    هـر يـك بـه    ((  ، و فرشتگان و صـاحبان دانـش  ، و فرشتگان و صـاحبان دانـش  كندكند  دادگري ميدادگري مي  ))كارهاي آفريدگان خودكارهاي آفريدگان خود

جز او معبودي نيست كه هم توانـا اسـت و هـم    جز او معبودي نيست كه هم توانـا اسـت و هـم    . . دهنددهند  گواهي ميگواهي مي) ) اي در اين بارهاي در اين باره  گونهگونه
    ). ). حكيمحكيم
بر اساس آيه زير هر موجودي جز خدا پرستش شده و اله قرار داده شود، شـرك  بر اساس آيه زير هر موجودي جز خدا پرستش شده و اله قرار داده شود، شـرك  * * 

  ::محسوب شده و چنين عبادتي باطل استمحسوب شده و چنين عبادتي باطل است

�w}��|��{��z��y��x����¥��¤��£��¢������¡�����~

���ª�����©���¨��§��¦v ٦٢: الحج  
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و خداوند حق است و آنچه را كه بجـز او بـه فريـاد    و خداوند حق است و آنچه را كه بجـز او بـه فريـاد    . . به همين منوال استبه همين منوال است) ) مسألهمسأله  ((  
      ). ). ، و خداوند واالمقام و بزرگوار است، و خداوند واالمقام و بزرگوار استنمايند باطل استنمايند باطل است  انند و پرستش ميانند و پرستش ميخوخو  ميمي

برايش فـراهم نمـي سـازد،    برايش فـراهم نمـي سـازد،    ناميدن هر چيزي به اله موجبات استحقاق الوهيت را ناميدن هر چيزي به اله موجبات استحقاق الوهيت را * * 
  ::مي فرمايدمي فرمايد» » الت، مناة و عزيالت، مناة و عزي««خداوند در باره بطالن اله ناميدن خداوند در باره بطالن اله ناميدن 

�w��Í��½��¼��»���º��¹��¸��¶��µ��´���³��²��±v ٢٣: النجم     
از از ((  است كه شـما و پـدرانتان  است كه شـما و پـدرانتان  ) ) مسميمسمي  محتوي و اسمهائي بيمحتوي و اسمهائي بي  بيبي((  اينها فقط نامهائياينها فقط نامهائي((  

نـازل  نـازل  ) ) بـر صـحت آنهـا   بـر صـحت آنهـا   ((  دليل و حجتـي دليل و حجتـي هرگز خداوند هرگز خداوند . . انداند  بر آنها گذاشتهبر آنها گذاشته) ) پيش خودپيش خود
  ). ). نكرده استنكرده است

  ::از دو دوست زندانيش مي فرمايداز دو دوست زندانيش مي فرمايد  ��پيرامون سؤال يوسف پيرامون سؤال يوسف * * 

�w��h� �g�f� �e� �d� �c� �b� �a��`��_� � �^

��u��t��s��r��q��p���� �o��n��m���� �l��k��j��i

vw����kv ٤٠ – ٣٩: يوسف  
سان بايـد پيـرو هـر    سان بايـد پيـرو هـر    انانو گوناگوني كه و گوناگوني كه ((  آيا خدايان پراكندهآيا خدايان پراكنده  !!اي دوستان زنداني مناي دوستان زنداني من((  

بودهـائي  بودهـائي  اين معاين مع    ). ). ؟؟  بر همه چيز و كسبر همه چيز و كس((  بهترند يا خداي يگانه چيرهبهترند يا خداي يگانه چيره) ) يك از آنها شوديك از آنها شود
پـدرانتان  پـدرانتان  نيست كـه شـما و   نيست كـه شـما و   ) ) مسميمسمي  بيبي((  ، چيزي جز اسمهائي، چيزي جز اسمهائيپرستيدپرستيد  كه غير از خدا ميكه غير از خدا مي
آنهـا نـازل نكـرده    آنهـا نـازل نكـرده    ) ) خدا ناميـدن خدا ناميـدن ((  خداوند حجت و برهاني برايخداوند حجت و برهاني براي. . ايدايد  آنها را خدا ناميدهآنها را خدا ناميده

  . . ))استاست
خطـاب بـه اقوامشـان    خطـاب بـه اقوامشـان      ––عليهم الصالة و السالم عليهم الصالة و السالم   ––  نور و رحمتنور و رحمتپيامبران پيامبران و لذا همه و لذا همه 
  ::مي فرمودندمي فرمودند

�w���i��b���a��̀ ���_��^��]��\v عراف�  ٥٩: ا
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  ). ). پس تنها خدا را بپرستيدپس تنها خدا را بپرستيد. . شما جز خدا معبودي نيستشما جز خدا معبودي نيست  برايبراي((  
ان سـرباز  ان سـرباز  ولي با كمال تاسف مشركين از اين فراخوان انسان دوستانه و مهربانانه ايشولي با كمال تاسف مشركين از اين فراخوان انسان دوستانه و مهربانانه ايش

و در كنار خدا آنها را نيز و در كنار خدا آنها را نيز   ندندزده و جز خدا كساني ديگر را اله و معبود خويش قرار دادزده و جز خدا كساني ديگر را اله و معبود خويش قرار داد
قرآن كريم جهت رد و ابطال اين پندار پوچ و بي اساس مشركان قرآن كريم جهت رد و ابطال اين پندار پوچ و بي اساس مشركان . . به فرياد مي طلبيدندبه فرياد مي طلبيدند

  ::دو دليل عقلي را ارائه مي دهددو دليل عقلي را ارائه مي دهد
  ::دروغيندروغينخدايان خدايان فقدان ويژگيهاي الوهيت در فقدان ويژگيهاي الوهيت در ) ) الفالف

ن مزعوم قدرت آفرينش، جلب منافع، دفع مضار، زنده نگه داشـتن،  ن مزعوم قدرت آفرينش، جلب منافع، دفع مضار، زنده نگه داشـتن،  زيرا چون خدايازيرا چون خدايا
ميراندن و كنترل امور جهان هستي را ندارند، پس نبايد اله و معبـود انسـانها نيـز قـرار     ميراندن و كنترل امور جهان هستي را ندارند، پس نبايد اله و معبـود انسـانها نيـز قـرار     

  ::گيرند، قرآن كريم اين موضوع اساسي را چنين ارزيابي مي كندگيرند، قرآن كريم اين موضوع اساسي را چنين ارزيابي مي كند

�m��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A

��S���R��Q��P��O��N��M���W��V���U��Tl ٣: الفرقان  
و به پرسـتش اصـنام و كواكـب و    و به پرسـتش اصـنام و كواكـب و    ((  انداند  ، معبودهائي را برگرفته، معبودهائي را برگرفتهسواي خداسواي خدا) ) مشركانمشركان((    

هـائي بـيش   هـائي بـيش     آفريننـد و بلكـه خودشـان آفريـده    آفريننـد و بلكـه خودشـان آفريـده      كه چيزي را نميكه چيزي را نمي) ) انداند  اشخاصي پرداختهاشخاصي پرداخته
، و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيـار  ، و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيـار  مالك سود و زياني براي خود نبودهمالك سود و زياني براي خود نبوده، و ، و ستندستندنيني

  ). ). ني ندارندني ندارندو تواو توا
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��در جايي ديگر خطاب به پيامبر در جايي ديگر خطاب به پيامبر 

�mÇ� � �Æ� �Å� �Ä� �Ã��Â� �ÁÈ� ���Í� �Ì� �Ë� �Ê��É
���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���B��A

H��G��F��E��D��CI�������Zl ٢٣ - ٢٢: سبأ       
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) ) معبود خـود معبود خـود ((  داداكساني را به فرياد بخوانيد كه بجز خكساني را به فرياد بخوانيد كه بجز خ: : بگوبگو) ) به مشركانبه مشركان  !!اي پيغمبراي پيغمبر((    
سودي و زياني به شما سودي و زياني به شما   گشايند وگشايند و  اما بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمياما بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمي((  ..پنداريدپنداريد  ميمي

اي مالك چيزي نيستند و در اي مالك چيزي نيستند و در   آنها در آسمانها و زمين به اندازه ذرهآنها در آسمانها و زمين به اندازه ذره) ) چرا كهچرا كه. . رسانندرسانند  نمينمي
و و ((  داشـته داشـته نن) ) در خلقت و مالكيت و اداره جهاندر خلقت و مالكيت و اداره جهان((  آسمانها و زمين كمترين حق مشاركتآسمانها و زمين كمترين حق مشاركت

تا در اداره مملكـت  تا در اداره مملكـت  ((  ، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني ندارد، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني ندارد))باشندباشند  انباز خدا نميانباز خدا نمي
، ، رددرددگـ گـ   هيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نميهيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي    ). ). كائنات بدو نيازمند باشدكائنات بدو نيازمند باشد

  ). ). دهددهد) ) ميانجيگريميانجيگري((  مگر شفاعت كسي كه خدا بدو اجازهمگر شفاعت كسي كه خدا بدو اجازه
  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�m��v���u��t��s��r��q��p��o��|��{��z��y��x��w

���~��}l عراف�  ١٩٢ – ١٩١: ا
تواننـد چيـزي را بيافريننـد و بلكـه     تواننـد چيـزي را بيافريننـد و بلكـه       سـازند كـه نمـي   سـازند كـه نمـي     آيا چيزهائي را انباز خدا ميآيا چيزهائي را انباز خدا مي((  

توانند ايشان را يـاري دهنـد و نـه    توانند ايشان را يـاري دهنـد و نـه      انبازهاي آنان نه ميانبازهاي آنان نه مي  . . ؟؟شوندشوند  خودشان هم آفريده ميخودشان هم آفريده مي
        ). ). توانند خويشتن را كمك نمايندتوانند خويشتن را كمك نمايند  ميمي

ن مزعوم در چنين حال و وضعي بوده و قدرت ايجـاد كمتـرين   ن مزعوم در چنين حال و وضعي بوده و قدرت ايجـاد كمتـرين   بنابراين وقتي خدايابنابراين وقتي خدايا
تحول و دگرگوني نداشته باشند، بخشـيدن صـفت الوهيـت بـدانها و برگزيدنشـان بـه       تحول و دگرگوني نداشته باشند، بخشـيدن صـفت الوهيـت بـدانها و برگزيدنشـان بـه       
عنوان كنترل كننده و فرمانرواي انسانها جزو احمقانه ترين و پوچ ترين كارها به شمار عنوان كنترل كننده و فرمانرواي انسانها جزو احمقانه ترين و پوچ ترين كارها به شمار 

  . . مي رودمي رود
  ::اعتراف خود مشركين به ربوبيت خدااعتراف خود مشركين به ربوبيت خدا) ) بب

اعتراف مي كردند كـه تنهـا خداونـد شايسـتگي     اعتراف مي كردند كـه تنهـا خداونـد شايسـتگي       ��ن دوران پيامبر خدا ن دوران پيامبر خدا خود مشركيخود مشركي
ربوبيت و فرمانروايي جهان آفرينش را داشته و فقط او است كه پناه مي دهد و كسـي  ربوبيت و فرمانروايي جهان آفرينش را داشته و فقط او است كه پناه مي دهد و كسـي  
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او پناه داده نمي شود، پس اين امر مستلزم اعتراف به الوهيتش نيز مي گـردد و  او پناه داده نمي شود، پس اين امر مستلزم اعتراف به الوهيتش نيز مي گـردد و  در برابر در برابر 
  ::حراز نمايدحراز نمايدنبايد جز خدا كسي ديگر اين مقام واال را انبايد جز خدا كسي ديگر اين مقام واال را ا

�m��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l

�{��� �z��y��x���¡� �����~��}��|��¦��¥�� � � �¤��£��¢

©��¨��§ª����²��±���°��¯��®��¬��«l ٢٢ – ٢١: البقرة  
ريده است كه پـيش  ريده است كه پـيش  ، آن كه شما را و كساني را آف، آن كه شما را و كساني را آفخداي خود را بپرستيدخداي خود را بپرستيد  !!اي مردماي مردم((  

خـداي  خـداي    ..راه پرهيزگاري گيريـد راه پرهيزگاري گيريـد ) ) وسيله پاك سازيد ووسيله پاك سازيد وخود را بدين خود را بدين ((  ، تا، تاانداند  از شما بودهاز شما بوده
و و ) ) و آن را در خور اقامت و سكونت كردو آن را در خور اقامت و سكونت كرد((  شما كسي است كه زمين را برايتان بگستردشما كسي است كه زمين را برايتان بگسترد

از آسمان آب فرو فرسـتاد  از آسمان آب فرو فرسـتاد    كاخي بيافريد وكاخي بيافريد و) ) بسانبسان، ، اجرام و ستارگاناجرام و ستارگان  با تمامبا تمام((  آسمان راآسمان را
پس پس . . تا روزي شما گردندتا روزي شما گردندبه وجود آورد به وجود آورد   ثمرات راثمرات را) ) گياهان و درختان وگياهان و درختان و((  ، انواع، انواعو با آنو با آن

) ) از روي فطـرت از روي فطـرت ((  ، در حالي كه شـما ، در حالي كه شـما ندهائي براي خدا به وجود نياوريدندهائي براي خدا به وجود نياوريدشركاء و همانشركاء و همان
      ). ). كه چنين كاري درست نيستكه چنين كاري درست نيست((  دانيددانيد  ميمي

  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

�mÇ��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÈ����Ë��Ê��Él ٨٧: الزخرف  
  !!خـدا خـدا : : گوينـد گوينـد   كّدانه مـي كّدانه مـي مؤمؤ  ؟ ؟   آفريده استآفريده است، چه كسي آنان را ، چه كسي آنان را اگر از مشركان بپرسياگر از مشركان بپرسي((  

ه پرسـتش چيزهـاي    ((  شـوند شـوند   منحـرف مـي  منحـرف مـي  ) ) از عبادت حق تعالياز عبادت حق تعالي((  پس چگونهپس چگونه ـه پرسـتش چيزهـاي    و متوجـو متوج
      !). !). ؟؟گردندگردند  ديگري ميديگري مي

  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�m��¸����¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®���� ��¬��«��ª
Á�����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹Â���Ä��ÃÅ����É��È��Ç��Æ
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Í��Ì��Ë��ÊÎ���Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÔ���Õ���×��Öl ٣١: يونس 

- ٣٢  
بـه وسـيله فعـل و    بـه وسـيله فعـل و    ((  و از زمـين و از زمـين ) ) به وسيله اشعه و بارانبه وسيله اشعه و باران((  چه كسي از آسمانچه كسي از آسمان: : بگوبگو((  

يـا  يـا    ؟ ؟ رسـاند رسـاند   به شما روزي مـي به شما روزي مـي ) ) انفعاالت خاك و رويش گياهان و درختان و ميوه آنهاانفعاالت خاك و رويش گياهان و درختان و ميوه آنها
آفريند و بدانها نيروي شـنوائي و  آفريند و بدانها نيروي شـنوائي و    و آنها را ميو آنها را مي((  چه كسي بر گوش و چشمها توانا استچه كسي بر گوش و چشمها توانا است

و و ((  آوردآورد  ، و مـرده را از زنـده بيـرون مـي    ، و مـرده را از زنـده بيـرون مـي    يا چه كسي زنده را از مردهيا چه كسي زنده را از مرده  ؟ ؟ ))دددهده  ميميبينائي بينائي 
را را ) ) هـان و جهانيـان  هـان و جهانيـان  جج((  يـا چـه كسـي امـور    يـا چـه كسـي امـور      ؟ ؟ ) ) حيات و ممـات در دسـت او اسـت   حيات و ممـات در دسـت او اسـت   

چـرا كـه آفريـدگار    چـرا كـه آفريـدگار    ((  آن خـدا اسـت،  آن خـدا اسـت،  : : خواهند گفتخواهند گفت) ) پاسخ خواهند داد وپاسخ خواهند داد و((  ؟؟گرداندگرداند  ميمي
به اقرار وجـدان بيـدار، خداونـد    به اقرار وجـدان بيـدار، خداونـد      ن مردمان و مدبر كار و بار هستي،ن مردمان و مدبر كار و بار هستي،رسارسا  جهان و روزيجهان و روزي

، خـدا اسـت كـه    ، خـدا اسـت كـه    آنآن    . . ؟؟شـويد شـويد   ترسيد و پرهيزگـار نمـي  ترسيد و پرهيزگـار نمـي    آيا نميآيا نمي: : پس بگوپس بگو  ). ). دادار استدادار است
كند و ربوبيت و وحدانيت او بـا  كند و ربوبيت و وحدانيت او بـا    و او چنين كارهائي را ميو او چنين كارهائي را مي((  پروردگار برحق شما استپروردگار برحق شما است

او حق است و پرسـتش  او حق است و پرسـتش    به همين سبب پرستشبه همين سبب پرستش. . باشدباشد  ين و دالئل قاطعانه ثابت ميين و دالئل قاطعانه ثابت ميبراهبراه
پس چگونه بايـد از راه بـه در بـرده    پس چگونه بايـد از راه بـه در بـرده      ؟ ؟   آيا سواي حق جز گمراهي استآيا سواي حق جز گمراهي است  ). ). ز او باطلز او باطلجج

  ). ).   ؟؟شويدشويد
    ::ايمان به اسماء و صفات خداايمان به اسماء و صفات خدا  --44

ايمان به اين اصل بدين معني است كه انسان مسلمان آن گونه كه شايسته خدا است ايمان به اين اصل بدين معني است كه انسان مسلمان آن گونه كه شايسته خدا است 
شد كه در شد كه در و بدون تحريف، تعطيل و تشبيه معتقد به آن دسته از اسماء و صفات الهي باو بدون تحريف، تعطيل و تشبيه معتقد به آن دسته از اسماء و صفات الهي با

  ::ذكر شده اندذكر شده اندكتاب يا سنت پيامبر كتاب يا سنت پيامبر 

�mg��f��e��d��ch��m���l��k��j��in����p��o

��s��r���������ql عراف�  ١٨٠: ا
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و كـاملترين صـفات داللـت    و كـاملترين صـفات داللـت    كه بر بهترين معـاني  كه بر بهترين معـاني  ((  خدا داراي زيباترين نامها استخدا داراي زيباترين نامها است((  
  ))پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحانپس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان. . نمايندنمايند  ميمي

، و به ترك كساني بگوئيد كه در نامهاي خدا بـه  ، و به ترك كساني بگوئيد كه در نامهاي خدا بـه  دان نامها فرياد داريد و بخوانيددان نامها فرياد داريد و بخوانيداو را باو را ب
ي، منافي ذات ي، منافي ذات برند كه از نظر لفظ يا معنبرند كه از نظر لفظ يا معن  هائي به كار ميهائي به كار مي  و واژهو واژه((  يازنديازند  تحريف دست ميتحريف دست مي

در يكـي ديگـر از آيـات    در يكـي ديگـر از آيـات      ). ). ، آنان كيفر كار خود را خواهند ديـد ، آنان كيفر كار خود را خواهند ديـد ) ) يا صفات خدا استيا صفات خدا است
  ::قرآن كريم مي فرمايدقرآن كريم مي فرمايد

�ml���k��j��i��h��gm����q��p��������o���nl ٢٧: الروم     
، و او بسـيار بـاعزّت و   ، و او بسـيار بـاعزّت و   اسـت اسـت ، در آسمانها و زمين متعلّق بـه خـدا   ، در آسمانها و زمين متعلّق بـه خـدا   باالترين وصفباالترين وصف  ((  

حساب انجام حساب انجام   كاري بيكاري بي، ، ودودلذا در عين قدرت نامحدلذا در عين قدرت نامحد((  ..، و سنجيده و كار بجا است، و سنجيده و كار بجا استاقتداراقتدار
      ). ). ، و بلكه همه كارهايش از روي حكمت است، و بلكه همه كارهايش از روي حكمت استدهددهد  نمينمي

  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�mR��Q�ST�����X��W��V�����Ul ١١: الشورى  
از چيزهـاي  از چيزهـاي    و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  ((  هيچ چيزي همانند خدا نيستهيچ چيزي همانند خدا نيست((  

، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ماندماند  آسمان و زمين ميآسمان و زمين مي
، و از جملـه  ، و از جملـه  نمايدنمايد  رت ميرت ميه بر كارگاه جهان نظاه بر كارگاه جهان نظاو پيوستو پيوست((  و او شنوا و بينا استو او شنوا و بينا است) ) ماندماند  ييمم

  ). ). پايدپايد  زاد و ولد انسانها و حيوانها را ميزاد و ولد انسانها و حيوانها را مي
  ::ولي با كمال تاسف دو گروه از اين اصل اساسي منحرف گشته و به بيراهه رفته اندولي با كمال تاسف دو گروه از اين اصل اساسي منحرف گشته و به بيراهه رفته اند

  ::معطلهمعطلهگروه گروه   --11

معطله كساني بودند كه اسماء و صفات خدا را انكار كردند، چـون بـه زعـم ايشـان     معطله كساني بودند كه اسماء و صفات خدا را انكار كردند، چـون بـه زعـم ايشـان     
ولي اين پنـدار نادرسـت از   ولي اين پنـدار نادرسـت از   . . ه آفريده هايش مي گردده آفريده هايش مي گردداعتقاد بدانها موجب تشبيه خدا باعتقاد بدانها موجب تشبيه خدا ب

  ::چند جهت باطل استچند جهت باطل است
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  ::لزوم تناقض در سخنان خدالزوم تناقض در سخنان خدا) ) الفالف

زيرا خداوند سبحان در قرآن كريم و سنت گهربار پيامبر از اسـماء و صـفات خـود    زيرا خداوند سبحان در قرآن كريم و سنت گهربار پيامبر از اسـماء و صـفات خـود    
يه خود را نيز با ساير مخلوقات نفي كرده اسـت، پـس اگـر    يه خود را نيز با ساير مخلوقات نفي كرده اسـت، پـس اگـر    بببحث به ميان آورده و تشبحث به ميان آورده و تش

  ––، تناقض و تكـذيب  ، تناقض و تكـذيب  --چنانچه اين گروه مي پندارند چنانچه اين گروه مي پندارند   ––م تشبيه باشد م تشبيه باشد اثبات آنها مستلزاثبات آنها مستلز
  ..در سخنان خدا به وقوع مي پيوندددر سخنان خدا به وقوع مي پيوندد  --معاذ اهللا معاذ اهللا 

  ::عدم لزوم شباهت دو چيز مشترك در يك اسمعدم لزوم شباهت دو چيز مشترك در يك اسم) ) بب

لزومـا بـه معنـي    لزومـا بـه معنـي      يعني وقتي دو چيز در يك اسم يا يك صفت با هم اشتراك دارنـد يعني وقتي دو چيز در يك اسم يا يك صفت با هم اشتراك دارنـد 
بينيم دو انسان در صفت شنوا بودن، بينـا  بينيم دو انسان در صفت شنوا بودن، بينـا    شباهتشان با يكديگر نيست، زيرا چنانچه ميشباهتشان با يكديگر نيست، زيرا چنانچه مي

بودن و سخنور بودن با هم مشترك اند ولي اين امر موجب نمي شود در معاني انساني بودن و سخنور بودن با هم مشترك اند ولي اين امر موجب نمي شود در معاني انساني 
و اصل شنوايي، بينايي و سخنوري نيز شبيه هم باشند، و يا در عالم حيوانات مي بينيم و اصل شنوايي، بينايي و سخنوري نيز شبيه هم باشند، و يا در عالم حيوانات مي بينيم 

مه آنها با هم مه آنها با هم همه آنها داراي دست، پا و چشم اند ولي الزم نيست اعضاي مزبور در ههمه آنها داراي دست، پا و چشم اند ولي الزم نيست اعضاي مزبور در ه
  ..شباهت داشته باشدشباهت داشته باشد

مخلوقـات در اسـماء و صـفات موجـب     مخلوقـات در اسـماء و صـفات موجـب       توافـق توافـق بنابراين وقتي به وضوح مي بينـيم  بنابراين وقتي به وضوح مي بينـيم  
شباهتشان با يكديگر نمي شود، تفاوت خالق و مخلوق نيز چنـين بـوده و بلكـه عـدم     شباهتشان با يكديگر نمي شود، تفاوت خالق و مخلوق نيز چنـين بـوده و بلكـه عـدم     

  ..شباهت آنان با هم روشن تر و گسترده تر استشباهت آنان با هم روشن تر و گسترده تر است
  ::گروه مشبههگروه مشبهه  --22

راي خدا اثبات كرده اند از جهتـي ديگـر منحـرف    راي خدا اثبات كرده اند از جهتـي ديگـر منحـرف    اين گروه كه اسماء و صفات را باين گروه كه اسماء و صفات را ب
  ::گشته و معتقدندگشته و معتقدند

به موجب خود نصوص بايد خدا را به مخلوقات تشبيه نمود زيرا خداوند بندگان را به موجب خود نصوص بايد خدا را به مخلوقات تشبيه نمود زيرا خداوند بندگان را 
با چيزي مورد خطاب قرار مي دهد كه قدرت فهم و دريافتش را داشـته باشـند، ولـي    با چيزي مورد خطاب قرار مي دهد كه قدرت فهم و دريافتش را داشـته باشـند، ولـي    

  ::اين ديدگاه نيز از چند جهت باطل و بي اساس استاين ديدگاه نيز از چند جهت باطل و بي اساس است
  ::طل بودن تشبيه خدا از نظر عقل و شرعطل بودن تشبيه خدا از نظر عقل و شرعبابا) ) الفالف
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زيرا نه عقل سالم و نه شرع خدا نمي پذيرد خداوند آفريـدگار شـبيه آفريـده هـاي     زيرا نه عقل سالم و نه شرع خدا نمي پذيرد خداوند آفريـدگار شـبيه آفريـده هـاي     
خود باشد، و امكان ندارد محتواي نصوص كتـاب و سـنت نيـز باطـل و غلـط از آب      خود باشد، و امكان ندارد محتواي نصوص كتـاب و سـنت نيـز باطـل و غلـط از آب      

  ..درآيددرآيد
  ::ظاهر معنا استظاهر معنا است  لحاظلحاظخطاب خدا با انسانها از خطاب خدا با انسانها از ) ) بب

يزي مورد خطـاب قـرار مـي دهـد كـه اصـل و ظـاهر        يزي مورد خطـاب قـرار مـي دهـد كـه اصـل و ظـاهر        يعني خداوند انسانها را با چيعني خداوند انسانها را با چ
معنايش را درك كنند ولي درك حقيقت و واقعيت مطلب در زمينه ذات و صفات خدا معنايش را درك كنند ولي درك حقيقت و واقعيت مطلب در زمينه ذات و صفات خدا 

  ..خارج از حوزه شناخت بشري بوده و تنها خدا از آن اطالع داردخارج از حوزه شناخت بشري بوده و تنها خدا از آن اطالع دارد
از اين رو، وقتي خداوند خودش را چنان به ما معرفي مي كند كه شنوا است، اصـل  از اين رو، وقتي خداوند خودش را چنان به ما معرفي مي كند كه شنوا است، اصـل  

براي ما شناخته شده است ولي واقعيت و كيفيت براي ما شناخته شده است ولي واقعيت و كيفيت   ––دريافت صداها دريافت صداها يعني يعني   ––اين صفت اين صفت 
شنوايي خدا براي ما انسانها مجهول است، زيرا حقيقت شنوايي حتي در حيوانات نيـز  شنوايي خدا براي ما انسانها مجهول است، زيرا حقيقت شنوايي حتي در حيوانات نيـز  

  ..متفاوت است پس تفاوت آن ميان خالق و مخلوق بيشتر و روشن تر استمتفاوت است پس تفاوت آن ميان خالق و مخلوق بيشتر و روشن تر است
د، اصـل  د، اصـل  و همچنين وقتي خداوند خبر از قرار گرفتن بر تخت فرمـانروايي مـي دهـ   و همچنين وقتي خداوند خبر از قرار گرفتن بر تخت فرمـانروايي مـي دهـ   

براي ما معلوم است ولي حقيقتش مجهول و ناشناخته است، زيرا براي ما معلوم است ولي حقيقتش مجهول و ناشناخته است، زيرا ) ) قرار گرفتنقرار گرفتن((  استواءاستواء
يعني حقيقت قرار گـرفتن  يعني حقيقت قرار گـرفتن    ––  كيفيت قرار گرفتن حتي نسبت به حيوانات متفاوت استكيفيت قرار گرفتن حتي نسبت به حيوانات متفاوت است

، پس تفاوت آن ميان خـدا  ، پس تفاوت آن ميان خـدا  --پاالن شتر است پاالن شتر است و نشستن بر صندلي متفاوت با نشستن بر و نشستن بر صندلي متفاوت با نشستن بر 
  ..آشكارتر استآشكارتر استو آفريده ها بسيار زيادتر و و آفريده ها بسيار زيادتر و 

نتايج بسيار با ارزشي به دنبال دارد كه نتايج بسيار با ارزشي به دنبال دارد كه   ––آنگونه كه توضيح داده شد آنگونه كه توضيح داده شد   ––ايمان به خدا ايمان به خدا 
      ::در اينجا به پاره اي از آنها اشاره خواهيم كرددر اينجا به پاره اي از آنها اشاره خواهيم كرد

برآورده ساختن يكتاپرستي راستين، بگونه اي كه بيم و اميد و بندگي تنها از آن برآورده ساختن يكتاپرستي راستين، بگونه اي كه بيم و اميد و بندگي تنها از آن   --11  
  ..خدا باشدخدا باشد

  ..كه از ايمان به اسماء و صفات نشات مي گيردكه از ايمان به اسماء و صفات نشات مي گيرد  محبت سرشار و بزرگداشت خدامحبت سرشار و بزرگداشت خدا  --22
  ..برآورده ساختن عبادت واقعي از طريق انجام اوامر و پرهيز از منهياتبرآورده ساختن عبادت واقعي از طريق انجام اوامر و پرهيز از منهيات  --33
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  ::ايمان به خدا و نافرماني از طاغوتايمان به خدا و نافرماني از طاغوت

اين ركـن ركـين عقايـد اسـالمي     اين ركـن ركـين عقايـد اسـالمي       در سايهدر سايه  رارامبارك و طربناك مبارك و طربناك لحظاتي لحظاتي   آن كهآن كهبعد از بعد از 
اسـت اشـاره اي   اسـت اشـاره اي     الزمالزم، ، داشـتيم داشـتيم بـدان  بـدان  و سير كوتاهي در مباحـث مربـوط   و سير كوتاهي در مباحـث مربـوط     سپري نمودهسپري نموده

) ) هر معبودي جز خداهر معبودي جز خدا((  ضوع رابطه ايمان به خدا با نافرماني از طاغوتضوع رابطه ايمان به خدا با نافرماني از طاغوتنيز به مونيز به مواجمالي اجمالي 
يـا كفـر   يـا كفـر     ؟ ؟ ايمان به خـدا ايمان به خـدا   ؟ ؟ ولي آيا كدام يك از آنها بر ما واجب تر استولي آيا كدام يك از آنها بر ما واجب تر است. . داشته باشيمداشته باشيم

  ؟ ؟ ورزيدن به طاغوتورزيدن به طاغوت
دريافت خواهيم كـرد، زيـرا   دريافت خواهيم كـرد، زيـرا   اگر سري به كتاب خدا بزنيم پاسخ مزبور را به روشني اگر سري به كتاب خدا بزنيم پاسخ مزبور را به روشني 

  ::روشني مي بخشدروشني مي بخشد  دل و ديده مؤمنان رادل و ديده مؤمنان رادر اين الله زار روح افزا گلي بدين مضمون در اين الله زار روح افزا گلي بدين مضمون 

�m��å� �ä� �ã� �â�� �á��à� �ß��Þ��Ý��Ü
ç��æè�����ì��ë��ê��él ٢٥٦: البقرة  

شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه ((  بنابراين كسي كه از طاغوتبنابراين كسي كه از طاغوت((  
، بـه  ، بـه  رماني كند و به خدا ايمـان بيـاورد  رماني كند و به خدا ايمـان بيـاورد  نافناف) ) ن را از حق منصرف كندن را از حق منصرف كندبر عقل بشورد و آبر عقل بشورد و آ

اصـالً  اصـالً  ) ) رهانـد و رهانـد و   مـي مـي   و او را از سقوط و هالكتو او را از سقوط و هالكت((  ترين دستاويز درآويخته استترين دستاويز درآويخته است  محكممحكم
و سـخنان پنهـان و آشـكار مردمـان را     و سـخنان پنهـان و آشـكار مردمـان را     ((  و خداوند شـنوا و دانـا اسـت   و خداوند شـنوا و دانـا اسـت   . . گسستن نداردگسستن ندارد

  ). ). شنود و از كردار كوچك و بزرگ همگان آگاهي داردشنود و از كردار كوچك و بزرگ همگان آگاهي دارد  ميمي
هر طاغوتي كه از چارچوب شريعت خدا بيرون رفتـه  هر طاغوتي كه از چارچوب شريعت خدا بيرون رفتـه  اوامر اوامر الزم است الزم است ابتدا ابتدا بنابراين، بنابراين، 

، زير پا گذاشته شود تا درون و انديشه انسـان  ، زير پا گذاشته شود تا درون و انديشه انسـان  و گرفتار آفت طغيان و تكبر گشته استو گرفتار آفت طغيان و تكبر گشته است
از پليديهاي شرك و جاهليت پااليش شده و آماده رويش نهال پاكيزه ايمـان و توحيـد   از پليديهاي شرك و جاهليت پااليش شده و آماده رويش نهال پاكيزه ايمـان و توحيـد   

را همـواره مشـعل فـروزان    را همـواره مشـعل فـروزان    ) ) ال الـه اال اهللا ال الـه اال اهللا ((  عار توحيـد عار توحيـد شـ شـ : : در آن گردد، به بياني ديگـر در آن گردد، به بياني ديگـر 
  ::فراروي خويش قرار دهيم كه اين نيز دو چيز را در بر مي گيردفراروي خويش قرار دهيم كه اين نيز دو چيز را در بر مي گيرد

  . . نفي كامل هر معبودي جز خدا كه نقطه مقابل كفر روزيدن به طاغوت استنفي كامل هر معبودي جز خدا كه نقطه مقابل كفر روزيدن به طاغوت است  --11
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  ..استاستاثبات ويژگي الوهيت تنها براي خدا كه نقطه مقابل ايمان به خدا اثبات ويژگي الوهيت تنها براي خدا كه نقطه مقابل ايمان به خدا   --22
  ::نكهنكهجان كالم ايجان كالم اي

  مـد نظـر  مـد نظـر  بر هر مسلماني الزم و حتمي است اين دو نكته مهم و سرنوشـت سـاز را   بر هر مسلماني الزم و حتمي است اين دو نكته مهم و سرنوشـت سـاز را   
  ::قرار دهدقرار دهد

جز خدا پرستش شده و نفي الوهيت از آن، پـس  جز خدا پرستش شده و نفي الوهيت از آن، پـس  كه كه كفر ورزيدن به هر معبودي كفر ورزيدن به هر معبودي   --11
گرفتـه و دچـار آفتهـاي    گرفتـه و دچـار آفتهـاي      جـاي جـاي نبايد كساني كه در صفوف مبارزه عليه خـدا و پيـامبر   نبايد كساني كه در صفوف مبارزه عليه خـدا و پيـامبر   

، مـورد  ، مـورد  شريعت الهـي را پشـت سـر گذاشـته انـد     شريعت الهـي را پشـت سـر گذاشـته انـد       خانمان سوز طغيان و تكبر گشته وخانمان سوز طغيان و تكبر گشته و
اطاعت ما قرار گيرند، بلكه برعكس الزم است از ايشـان نافرمـاني شـده، در راسـتاي     اطاعت ما قرار گيرند، بلكه برعكس الزم است از ايشـان نافرمـاني شـده، در راسـتاي     

س قـدرت و  س قـدرت و  أأريشه كن كردنشـان تـالش شـود و دوسـت داران خـدا و رسـول در ر      ريشه كن كردنشـان تـالش شـود و دوسـت داران خـدا و رسـول در ر      
ارج نهاده ارج نهاده   ��حكومت قرار گيرند تا دين خدا عزت يافته و شريعت خدا و سنت پيامبر حكومت قرار گيرند تا دين خدا عزت يافته و شريعت خدا و سنت پيامبر 

  ..شودشود
ايمان به خالقيت، الوهيت و بندگي خدا و جلو انداختن برنامـه سـعادت آفـرين    ايمان به خالقيت، الوهيت و بندگي خدا و جلو انداختن برنامـه سـعادت آفـرين      --22
كـه در گـرو پايبنـدي بـه ديـن خـدا و       كـه در گـرو پايبنـدي بـه ديـن خـدا و         تـا ايمـان كامـل   تـا ايمـان كامـل     ،،بر هر برنامـه اي ديگـر  بر هر برنامـه اي ديگـر    ويوي

  ..فرمانبرداري مطلق، رضايت مندانه و بي چون و چرا از آن است، تحقق يابدفرمانبرداري مطلق، رضايت مندانه و بي چون و چرا از آن است، تحقق يابد
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  ايمان بــه مالئكهايمان بــه مالئكه  ::ل دومل دومــــــــصصــــــــفف
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  عريف لغوي و اصطالحي مالئكهعريف لغوي و اصطالحي مالئكهتت

  ::تعريف لغويتعريف لغوي) ) الفالف

جبرئيـل و امثـال ايشـان    جبرئيـل و امثـال ايشـان    : : است و بر گروهـي نـوراني همچـون   است و بر گروهـي نـوراني همچـون   » » ملكملك««مالئكه جمع مالئكه جمع 
  11. . به شمار مي روندبه شمار مي روندخداوند خداوند اطالق مي گردد كه جزو آفريده هاي اطالق مي گردد كه جزو آفريده هاي 

نامه و پيام است، نامه و پيام است، : : و به معنيو به معني» » ألوكةألوكة««مالئكه از ريشه مالئكه از ريشه : : برخي از لغت شناسان معتقدندبرخي از لغت شناسان معتقدند
  ..و به معني فرستاده استو به معني فرستاده است» » ألكألك««از ريشه از ريشه : : ديگر بر اين باورندديگر بر اين باورندو گروهي و گروهي 

  ::تعريف اصطالحيتعريف اصطالحي) ) بب

مالئكه از ديدگاه شريعت اسالم بر گروهي از مخلوقات اطالق مـي گـردد   مالئكه از ديدگاه شريعت اسالم بر گروهي از مخلوقات اطالق مـي گـردد   اصطالح اصطالح 
كه خداوند فطرت ايشان را بر اطاعت و فرمانبرداري و انجام مسؤليتهاي محوله آفريده كه خداوند فطرت ايشان را بر اطاعت و فرمانبرداري و انجام مسؤليتهاي محوله آفريده 

  ::مينه مي فرمايدمينه مي فرمايداست، چنانچه خداوند متعال در اين زاست، چنانچه خداوند متعال در اين ز

m�����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»l ٦: التحريم  
، و همـان چيـزي را   ، و همـان چيـزي را   كننـد كننـد   رماني نمـي رماني نمـي از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافاز خدا در آنچه بديشان دستور داده است ناف((  

  ). ). انداند  دهند كه بدان مأمور شدهدهند كه بدان مأمور شده  انجام ميانجام مي
  ::در يكي ديگر از آيات گهربارش راجع به آنان مي فرمايددر يكي ديگر از آيات گهربارش راجع به آنان مي فرمايد

�mu���t��s� �r� �qv� ��z�� � �y� �x� �w� � � ���}� �|��{

��¦��¥��¤���£��¢��¡�����~l نبياء�  ٢٠ – ١٩: ا
و لـذا تنهـا شايسـته    و لـذا تنهـا شايسـته    ((  ،،مـين اسـت  مـين اسـت  از آن او است هر كه و هر چه در آسـمانها و ز از آن او است هر كه و هر چه در آسـمانها و ز ((  

، ، و مقرّبـان درگـاه پروردگارنـد   و مقرّبـان درگـاه پروردگارنـد   ((  ندندو كساني كه در پيشگاه وي هسـت و كساني كه در پيشگاه وي هسـت ) ) پرستش او استپرستش او است
دانند دانند   باالتر از عبادتش نميباالتر از عبادتش نميزنند و خويشتن را زنند و خويشتن را   از پرستش او سر باز نمياز پرستش او سر باز نمي) ) يعني فرشتگانيعني فرشتگان

                                                                                      
  ). ). ملكملك((المعجم الوجيز، ماده المعجم الوجيز، ماده   11
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دائماً به تعظـيم و  دائماً به تعظـيم و  ((  شب و روزشب و روز    . . گردندگردند  خسته نميخسته نمي) ) روزي خود هرگزروزي خود هرگز  از بندگي شبانهاز بندگي شبانه((  وو
سـرگرم تسـبيح و تقديسـند و سسـتي بـه خـود راه       سـرگرم تسـبيح و تقديسـند و سسـتي بـه خـود راه       ) ) تمجيد خدا مشغولند و پيوسـته تمجيد خدا مشغولند و پيوسـته 

      ). ). دهنددهند  نمينمي
  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�m��a��`���_��̂ ��]��\��[��Z��Y��X

��bl نبياء�  ٢٧ – ٢٦: ا

كه به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجرا كه به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجرا ((  بلكه بندگان گرامي و محترمي هستندبلكه بندگان گرامي و محترمي هستند((  
) ) آن قدر مؤدب و فرمانبردار يزدانند كـه هرگـز  آن قدر مؤدب و فرمانبردار يزدانند كـه هرگـز  ((  آنانآنان    ). ). كنندكنند  فرمان يزدان سرپيچي نميفرمان يزدان سرپيچي نمي

نه به فرمان كس نه به فرمان كس ((  كنندكنند  ، و تنها به فرمان او كار مي، و تنها به فرمان او كار ميگيرندگيرند  ر سخن گفتن بر او پيشي نمير سخن گفتن بر او پيشي نميدد
    ). ). ديگريديگري

  

  مان به مالئكهمان به مالئكهوجوب ايوجوب اي

ايمان به مالئكه به عنوان يكي از پايه هاي عقايد اسالمي به شمار مي رود، كه ايمان ايمان به مالئكه به عنوان يكي از پايه هاي عقايد اسالمي به شمار مي رود، كه ايمان   
هيچ كس بدون اعتقاد به آنكه ايشان جزو آفريده هاي خدا بوده و همـواره گـوش بـه    هيچ كس بدون اعتقاد به آنكه ايشان جزو آفريده هاي خدا بوده و همـواره گـوش بـه    
فرمان اوامر صادره هستند و لحظه اي از فرامين الهي تخطي نمي نماينـد، كامـل نمـي    فرمان اوامر صادره هستند و لحظه اي از فرامين الهي تخطي نمي نماينـد، كامـل نمـي    

مـورد احتـرام خداونـد قـرار     مـورد احتـرام خداونـد قـرار       ،،بايد معتقد باشيم اين گروه از بنـدگان بايد معتقد باشيم اين گروه از بنـدگان و همچنين و همچنين   ..شودشود
چنانكه مشركين ادعـا مـي   چنانكه مشركين ادعـا مـي     ––گرفته، نه مؤنث اند و نه دختران خدا محسوب مي شوند گرفته، نه مؤنث اند و نه دختران خدا محسوب مي شوند 

  ..، خداوند بس واالتر از آن است كه مشركان تصور مي كنند، خداوند بس واالتر از آن است كه مشركان تصور مي كنند––كردند كردند 
  ::ي فرمايدي فرمايدخداوند سبحان در راستاي پرده برداشتن از اين پندار باطل مشركين مخداوند سبحان در راستاي پرده برداشتن از اين پندار باطل مشركين م
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�m¦��¥��¤��£��¢�� �¡���§��©��¨ª�����«
��̄ ��®��¬l ١٩: الزخرف  

دختران خدا دختران خدا و و ((  آورندآورند  ، مؤّنث بشمار مي، مؤّنث بشمار ميبندگان خداي مهربانندبندگان خداي مهربانندآنان فرشتگان را كه آنان فرشتگان را كه ((  
اند و خلقتشـان  اند و خلقتشـان    آيا ايشان به هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشتهآيا ايشان به هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته  !). !). نمايندنمايند  قلمداد ميقلمداد مي

هـاي  هـاي    ، در نامـه ، در نامـه اساساساس  بر اين عقيده بيبر اين عقيده بي((  هي ايشانهي ايشانر و گوار و گوااظهارنظاظهارنظ  !!؟؟انداند  را مشاهده نمودهرا مشاهده نموده
بازخواســت بازخواســت ) ) ، از ســوي خــدا، از ســوي خــدادر روز قيامــتدر روز قيامــت((  شــود وشــود و  ثبــت و ضــبط مــيثبــت و ضــبط مــي) ) اعمالشــاناعمالشــان

      ). ). گردندگردند  ميمي
  ::در يكي ديگر از آيات مبارك قرآن كريم راجع به اين قضيه چنين مي فرمايددر يكي ديگر از آيات مبارك قرآن كريم راجع به اين قضيه چنين مي فرمايد

�m��È��Ç� � � �Æ� �Å� �Ä� �Ã�� �Â� �Á� �À��¿��¾

��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��Ïl ١٥٢ – ١٥٠: الصافات  
بـر  بـر  ((  ، ايشـان نـاظر  ، ايشـان نـاظر  آفريديمآفريديم  ييما فرشتگان را به صورت ماده مما فرشتگان را به صورت ماده م) ) وقتي كهوقتي كه((  يا اين كهيا اين كه((  

همتهاي به هم بافته خود همتهاي به هم بافته خود آنان تنها از روي دروغها و تآنان تنها از روي دروغها و ت  !!هانهان  . . ؟؟انداند  بودهبوده) ) خلقت فرشتگانخلقت فرشتگان
      ). ). قطعاً ايشان دروغگويندقطعاً ايشان دروغگويند  !!خداوند فرزند زاده استخداوند فرزند زاده است  : : گويندگويند  ميمي

  ::ان به مالئكهان به مالئكهداليل وجوب ايمداليل وجوب ايم

داليل زيادي بر لزوم ايمان به فرشـتگان  داليل زيادي بر لزوم ايمان به فرشـتگان    ��در قرآن كريم و سنت مبارك پيامبر اكرم در قرآن كريم و سنت مبارك پيامبر اكرم 
وجود دارد كه در اين فرصت پـاره اي از آنهـا را پـيش روي خواننـدگان عزيـز قـرار       وجود دارد كه در اين فرصت پـاره اي از آنهـا را پـيش روي خواننـدگان عزيـز قـرار       

  ::خواهيم دادخواهيم داد

11--  �mn��m��l�� �k���j��i��h��go����s��r��q����� �p

��¦��u���tl ٢٨٥: البقرة  
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معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بـر او نـازل شـده    معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بـر او نـازل شـده    ) ) ، محمد، محمدخداخدا((  فرستادهفرستاده((  
همگـي  همگـي  . . بدان باور دارندبدان باور دارند) ) نيزنيز((  و مؤمنانو مؤمنان) ) و شّكي در رسالت آسماني خود نداردو شّكي در رسالت آسماني خود ندارد((  استاست

  ). ). رندرندبه خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان دابه خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان دا

22--  m� ���N��M��L��K�� �J��I��H��G��F��E��D�� �C��B

�R��Q��P��O����x��Sl ١٧٧: البقرة  
تنهـا  تنهـا  ((  ، نيكي، نيكيه جانب مشرِق و مغرب كنيده جانب مشرِق و مغرب كنيدهايتان را بهايتان را ب  چهرهچهره) ) به هنگام نمازبه هنگام نماز((  اين كهاين كه((  

  بلكـه نيكـي  بلكـه نيكـي    ). ). آيدآيد  يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر، نيكي بشمار نمييا ذاتاً روكردن به خاور و باختر، نيكي بشمار نميو و ((  نيستنيست) ) همينهمين
و پيغمبران و پيغمبران ) ) آسمانيآسماني((  كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتابكسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب) ) كرداركردار((
  ). ). يمان آورده باشديمان آورده باشداا

در پاسخ جبرئيل در پاسخ جبرئيل   ��آمده است كه پيامبر بزرگوار آمده است كه پيامبر بزرگوار   ��در روايت عمر بن خطاب در روايت عمر بن خطاب   --33
  ::پيرامون ايمان، فرمودپيرامون ايمان، فرمود  ��
S k)k� j. j/ g  k)k�j( jU g  k)k( gzk_g� g� g  kt��k� g� k� iRjG i+gI ; ;;;;;VV ; ;}}  
  . )ايمان آن است كه به خدا، مالئكه، كتابهاي آسماني و پيامبران معتقد باشيد( 

چنانچه مي بينيم پيامبر خدا ايمان به فرشتگان را جزو اركـان و پايـه هـاي اساسـي     چنانچه مي بينيم پيامبر خدا ايمان به فرشتگان را جزو اركـان و پايـه هـاي اساسـي     
اصيل و اصيل و   ،،ايمان برشمرده است، از اين رو منظومه ايمان مسلمانان بدون اعتقاد به مالئكهايمان برشمرده است، از اين رو منظومه ايمان مسلمانان بدون اعتقاد به مالئكه

  ..كمال يافته تلقي نمي شودكمال يافته تلقي نمي شود
ر ر خداوند متعال انكار ايمان به مالئكه را موجب خروج از دايره دين و مانـدگاري د خداوند متعال انكار ايمان به مالئكه را موجب خروج از دايره دين و مانـدگاري د 

  ::آتش دوزخ به حساب آورده و مي فرمايدآتش دوزخ به حساب آورده و مي فرمايد

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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�m��f�� � �e� �d�� �c��b��a��`��_��~�� � � � �}� �|
��h��gl ١٣٦: النساء  

هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبـرانش و روز رسـتاخيز   هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبـرانش و روز رسـتاخيز   ((  
  ). ). واقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده استواقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده است) ) و يكي از اينها را نپذيردو يكي از اينها را نپذيرد((  كافر شودكافر شود
ن، انكار وجود فرشتگان به اتفاق مسلمانان كفر به شمار مي رود، زيرا موجب ن، انكار وجود فرشتگان به اتفاق مسلمانان كفر به شمار مي رود، زيرا موجب بنابرايبنابراي

  ..تكذيب و مخالفت صريح با قرآن و سنت مي شودتكذيب و مخالفت صريح با قرآن و سنت مي شود
  ::نكته اي جالبنكته اي جالب

اصل ايمان به مالئكه در تمامي نصـوص وارده در ايـن زمينـه    اصل ايمان به مالئكه در تمامي نصـوص وارده در ايـن زمينـه      ،،شدشدچنانچه مالحظه چنانچه مالحظه 
آمده است، كه آمده است، كه   --السالم السالم عليهم الصالة و عليهم الصالة و   ––پيش از ايمان به كتابهاي آسماني و پيامبران پيش از ايمان به كتابهاي آسماني و پيامبران 

  ––حتي جبرئيل امين حتي جبرئيل امين   ––اين امر به معني تفضيل آنان نيست، زيرا هيچ كدام از فرشتگان اين امر به معني تفضيل آنان نيست، زيرا هيچ كدام از فرشتگان 
كه ايشان نيز جزو گروه پيامبران به شمار مـي  كه ايشان نيز جزو گروه پيامبران به شمار مـي    تفوق و برتري ندارندتفوق و برتري ندارند  ��بر پيامبر اسالم بر پيامبر اسالم 

بـه  بـه  بلكه بدين خاطر مي باشد كه چون ايمان به كتابها و پيامبران ناشـي از ايمـان   بلكه بدين خاطر مي باشد كه چون ايمان به كتابها و پيامبران ناشـي از ايمـان   . . رودرود
آنان است، پس بايد هر مسلماني ابتدا به اين گروه از مخلوقـات كـه مأموريـت ابـالغ     آنان است، پس بايد هر مسلماني ابتدا به اين گروه از مخلوقـات كـه مأموريـت ابـالغ     
پيامهاي الهي به پيامبران را دارند، اعتقاد داشته باشد وانگهي ايمان بـه دو اصـل مزبـور    پيامهاي الهي به پيامبران را دارند، اعتقاد داشته باشد وانگهي ايمان بـه دو اصـل مزبـور    

  ..تحقق يافته و معني پيدا مي كندتحقق يافته و معني پيدا مي كند

  

  وظائف مالئكهوظائف مالئكه

ن پاك، گرامي و فرمـانبردار  ن پاك، گرامي و فرمـانبردار  تا كنون به اين نتيجه رسيده ايم كه فرشتگان جزو بندگاتا كنون به اين نتيجه رسيده ايم كه فرشتگان جزو بندگا
خداوند هستند كه همه اوامر الهي را بدون كم و كاست اجرا مـي نماينـد، البتـه جـاي     خداوند هستند كه همه اوامر الهي را بدون كم و كاست اجرا مـي نماينـد، البتـه جـاي     

  --  ��بر اساس يكـي از احاديـث پيـامبر    بر اساس يكـي از احاديـث پيـامبر      --شگفت نيست كه چنين باشند زيرا خداوند شگفت نيست كه چنين باشند زيرا خداوند 
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در ايـن بـاره از   در ايـن بـاره از     ––رضـي اهللا عنهـا   رضـي اهللا عنهـا     ––ايشان را از نور آفريده است، ام المؤمنين عائشه ايشان را از نور آفريده است، ام المؤمنين عائشه 
  ::ر خدا روايت مي كندر خدا روايت مي كندپيامبپيامب

 S i jz g� ge kK j  �t k� jC g3L g]k� jA g  �/�g� i� k� �� k/� g� i� k� l+�g i�� g]k� jA g  �/%j� i� k� j� gzk_g�giB� kw ghk� jAV ; ;}}    
فرشتگان از نور، پري از زبانه شعله آور آتش و آدم نيز از آنچـه برايتـان توصـيف    فرشتگان از نور، پري از زبانه شعله آور آتش و آدم نيز از آنچـه برايتـان توصـيف    ( 

  ). ). شده است، آفريده شده اندشده است، آفريده شده اند
، مـردم را بـه   ، مـردم را بـه   يشان از نور آفريده شده اند، در مجالس نور حضور مي يابنديشان از نور آفريده شده اند، در مجالس نور حضور مي يابندبنابراين، ابنابراين، ا

عليهم الصالة و السـالم  عليهم الصالة و السـالم    ––سوي نور هدايت مي نمايند و نور را نيز بر پيام آوران الهي سوي نور هدايت مي نمايند و نور را نيز بر پيام آوران الهي 
فرود مي آورند، پس سراسر زندگيشان در راستاي تامين خواسته ها و اجراي اوامـر  فرود مي آورند، پس سراسر زندگيشان در راستاي تامين خواسته ها و اجراي اوامـر    --

  ..شان در ارتباط با حق مي باشدشان در ارتباط با حق مي باشدبرحق الهي بوده و همه اعمال و وظائفبرحق الهي بوده و همه اعمال و وظائف
زيرا خداوند ايشان زيرا خداوند ايشان   ––فرشتگان همچنانكه در اوصاف و اشكال با انسانها متفاوت اند فرشتگان همچنانكه در اوصاف و اشكال با انسانها متفاوت اند 

، وظـائف و  ، وظـائف و  --را با بالهاي دوتا دوتا، سه تـا سـه تـا و چهارتـا چهارتـا آفريـده اسـت        را با بالهاي دوتا دوتا، سه تـا سـه تـا و چهارتـا چهارتـا آفريـده اسـت        
اره اره مختلف است، كه در اينجا به پاره اي از آنها اشمختلف است، كه در اينجا به پاره اي از آنها اش  مسؤليتهايشان نيز با ساير موجوداتمسؤليتهايشان نيز با ساير موجودات

  ::مي كنيممي كنيم
  ::تاييد و نويد دادن به مؤمنانتاييد و نويد دادن به مؤمنان  --11

  دارايدارايدو گروه از بندگان گرامـي خـدا بـه شـمار مـي رونـد       دو گروه از بندگان گرامـي خـدا بـه شـمار مـي رونـد       كه كه فرشتگان و مؤمنان فرشتگان و مؤمنان 
، زيرا هر دو گروه بـر مسـير بنـدگي و ايمـان بـه      ، زيرا هر دو گروه بـر مسـير بنـدگي و ايمـان بـه      هستندهستندارتباط و دوستي متقابل با هم ارتباط و دوستي متقابل با هم 

كـديگر  كـديگر  آموزه هاي خداي رحمن حركت مي نمايند، و لذا روحشان به هم پيوسـته و ي آموزه هاي خداي رحمن حركت مي نمايند، و لذا روحشان به هم پيوسـته و ي 
، ايشان ، ايشان فرشتگان از سوي پروردگار متعال بر مؤمنين فرودآمدهفرشتگان از سوي پروردگار متعال بر مؤمنين فرودآمده. . را در آغوش مي گيرندرا در آغوش مي گيرند

  ..و وارد مجالس و نشستهاي ذكر و عبادتشان مي شوندو وارد مجالس و نشستهاي ذكر و عبادتشان مي شوند  را احاطه مي كنندرا احاطه مي كنند

                                                                                      
  ). ). كتاب الزهدكتاب الزهد((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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روايـت مـي   روايـت مـي     ��از پيـامبر خـدا   از پيـامبر خـدا     ––رضي اهللا عنهمـا  رضي اهللا عنهمـا    ––ابو هريره و ابو سعيد خدري ابو هريره و ابو سعيد خدري 
  ::نمايند كهنمايند كه

 S jU i[ g8 qC i% g	 j� j� ihg8 g� j k<i�&g� g� iw&g� gYg� g  j�g i� t
�� j j<i(g� kf g� g  j� gzk_g�giB� j j<i( t� g� t�kD t6 g� g  tY g� gt�� g+ j

 j� g�i� k� i� g"�k5 jt�� j j4 g
 gU g1 g  j�g��kz t���V ; ;}}  

هر گروهي در مجالس ذكر و عبادت حضور يابند فرشتگان ايشان را احاطه كرده، هر گروهي در مجالس ذكر و عبادت حضور يابند فرشتگان ايشان را احاطه كرده، ( 
ار مي گيرند، آرامش بر ايشان فـرود مـي آيـد و خداونـد نـزد      ار مي گيرند، آرامش بر ايشان فـرود مـي آيـد و خداونـد نـزد      مشمول رحمت خدا قرمشمول رحمت خدا قر

  ). ). مالئكه از آنان بحث به ميان مي آوردمالئكه از آنان بحث به ميان مي آورد
مالئكه شوق ديدار مؤمنان مالئكه شوق ديدار مؤمنان   ––  ��  بر اساس احاديث پيامبر گراميبر اساس احاديث پيامبر گرامي  ––بلكه عالوه بر آن بلكه عالوه بر آن 

همواره آنان را مورد همواره آنان را مورد   تالش مي ورزندتالش مي ورزنددر جست و جوي محافل ايشان اند و در جست و جوي محافل ايشان اند و   ،،را داشتهرا داشته
  ..ويش قرار دهندويش قرار دهندتاييد و حمايت ختاييد و حمايت خ

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��در روايتي ديگر از پيامبر در روايتي ديگر از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 

S  �� + 
U[&8 �&�%	 � �&�  �1{&5 
U[�� 64I +%�"(�8 �
|�� � +%5%|8 �z_�� � +D
z(��� uD �%"�4 � 3��G ; ���� d:��� uD <(*���� �%�*�5 X�	 ��V ;�  

شت زني بوده و در جست و جوي شت زني بوده و در جست و جوي بي گمان خداوند فرشتگاني دارد كه مشغول گبي گمان خداوند فرشتگاني دارد كه مشغول گ((  
اهل ذكر و عبادت اند، هرگاه به گروهي عبادت كننده برخورد كردند، يكديگر را صـدا  اهل ذكر و عبادت اند، هرگاه به گروهي عبادت كننده برخورد كردند، يكديگر را صـدا  

آنگـاه  آنگـاه  : : پيامبر خدا در ادامه مي فرمايـد پيامبر خدا در ادامه مي فرمايـد . . زود برويد به سوي آنچه دنبالش بوديدزود برويد به سوي آنچه دنبالش بوديد: : كهكه  زدهزده
  ). ). ايشان را با بالهايشان تا آسمان دنيا احاطه مي كنندايشان را با بالهايشان تا آسمان دنيا احاطه مي كنند

شتگان را مأموريت مي بخشد كه بر بندگان فرمانبردار فرود آمده شتگان را مأموريت مي بخشد كه بر بندگان فرمانبردار فرود آمده فرفربنابراين، خداوند بنابراين، خداوند 
قويـت كننـد، فرشـتگان انـد كـه      قويـت كننـد، فرشـتگان انـد كـه      و آنان را در برابر همـه سـتمگران دنيـا حمايـت و ت    و آنان را در برابر همـه سـتمگران دنيـا حمايـت و ت    

                                                                                      
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((، صحيح مسلم ، صحيح مسلم ) ) لدعواتلدعواتكتاب اكتاب ا((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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و و   بزرگداشـتها بزرگداشـتها ، ، ستايشـها ستايشـها كار عبادات بندگان را به سـوي پروردگـار بـاال بـرده،     كار عبادات بندگان را به سـوي پروردگـار بـاال بـرده،     گزارشگزارش
ن آرامـش مـي دهنـد و در    ن آرامـش مـي دهنـد و در    ابالغ مي نماينـد، بـه مؤمنـا   ابالغ مي نماينـد، بـه مؤمنـا     ويويسپاسگذاري هايشان را به سپاسگذاري هايشان را به 

راستاي گسترش و تامين آزادي دعوت اسالمي سالح در دست گرفته و در صفوف به راستاي گسترش و تامين آزادي دعوت اسالمي سالح در دست گرفته و در صفوف به 
هم فشرده مؤمنان مخلص وارد ميدان مبارزه شده و گردن دشـمنان خـدا را از دم تيـغ    هم فشرده مؤمنان مخلص وارد ميدان مبارزه شده و گردن دشـمنان خـدا را از دم تيـغ    

  ..مي گذرانندمي گذرانند
يكـي از مصـاديق حمايـت و    يكـي از مصـاديق حمايـت و    » » بـدر بـدر ««بـزرگ و بـا عظمـت    بـزرگ و بـا عظمـت    حضور مالئكه در جنگ حضور مالئكه در جنگ 

با با نبرد نبرد مؤمنان راستين است كه جنگ جويان مسلمان آنها را در حين مؤمنان راستين است كه جنگ جويان مسلمان آنها را در حين   پشتيباني ايشان ازپشتيباني ايشان از
توضـيح مـي   توضـيح مـي   مشاهده كردند، قرآن كريم اين مطلب را چنين مشاهده كردند، قرآن كريم اين مطلب را چنين چشم سر چشم سر لشكريان كفر با لشكريان كفر با 

  ::دهددهد

�m��K� �J��� �I��H��G��F��E� �D� �C� �B�� �A

��T��S�����������R��Q����P��O��N��M��Ll ٣٠: فصلت  
بر اين گفتـه خـود كـه    بر اين گفتـه خـود كـه    ((  ، و سپس، و سپسما تنها خدا استما تنها خدا استپروردگار پروردگار : : گويندگويند  كساني كه ميكساني كه مي((  

قـوانين شـريعت عمـالً نشـان     قـوانين شـريعت عمـالً نشـان     ، و آن را بـا انجـام   ، و آن را بـا انجـام   ايسـتند ايسـتند   مـي مـي     قرار به وحدانيت استقرار به وحدانيت استاا
در هنگـام  در هنگـام  ((  مانندمانند  پابرجا و ماندگار ميپابرجا و ماندگار مي) ) انداند  ، و بر اين راستاي خداپرستي تا زنده، و بر اين راستاي خداپرستي تا زندهدهنددهند  ميمي

كـه  كـه  ) ) دهنـد دهنـد   ان مژده ميان مژده ميو بدانو بدان((  آيندآيند  فرشتگان به پيش ايشان ميفرشتگان به پيش ايشان مي) ) آخرين لحظات زندگيآخرين لحظات زندگي
  بـه شـما  بـه شـما  ) ) توسط پيغمبرانتوسط پيغمبران((  نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كهنترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كه

      ). ). شدشد  وعده داده ميوعده داده مي) ) مؤمنانمؤمنان((
  ::در يكي ديگر از آيات حيات بخش خود بر مؤمنان منت مي نهد كهدر يكي ديگر از آيات حيات بخش خود بر مؤمنان منت مي نهد كه
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�mb��a��`��_��~��}��|��{��z��yc� � ���f��e��d
n��m��l���k��j��i����� � �h��g����q��p��o

l نفال�  ١٢: ا
زماني را كه پروردگار تو به فرشتگان وحي كرد كـه مـن   زماني را كه پروردگار تو به فرشتگان وحي كرد كـه مـن   ) ) به ياد آوريدبه ياد آوريد  !!اي مؤمناناي مؤمنان  ((  
منـان را  منـان را  مؤمؤ) ) شما بـا الهـام پيـروزي و بهـروزي    شما بـا الهـام پيـروزي و بهـروزي    . . نمايمنمايم  و كمك و ياريتان ميو كمك و ياريتان مي((  مايممايمبا شبا ش

كـافران خـوف و هـراس خـواهم     كـافران خـوف و هـراس خـواهم       بـه دلهـاي  بـه دلهـاي  ) ) و من هـم و من هـم ((  قدم بداريد،قدم بداريد،  تقويت و ثابتتقويت و ثابت
و از هـم بشـكافيد كـه بـر     و از هـم بشـكافيد كـه بـر     ((  سـرهاي آنـان را بزنيـد   سـرهاي آنـان را بزنيـد   ) ) ::م كنيـد م كنيـد ه مؤمنان الهاه مؤمنان الهابب((  ..انداختانداخت

هايشـان را پـي   هايشـان را پـي     و پنجـه و پنجـه ((  و دستهاي ايشان را ببريدو دستهاي ايشان را ببريد) ) كندكند  گردنهاي ناپاكشان سنگيني ميگردنهاي ناپاكشان سنگيني مي
      ). ). كنيدكنيد

  ،،و حضور با شكوه فرشتگان رحمت در آنو حضور با شكوه فرشتگان رحمت در آن» » بدربدر««و در ارزيابي جنگ سرنوشت ساز و در ارزيابي جنگ سرنوشت ساز 
  ::مي فرمايدمي فرمايد

�mT�� �S�R��Q� �P��OU� �� �V��\� �[� �Z� �Y��X��W
i��h��g���� ��f��e��d��c��b��a��`��_��^����� �]j��
��w��v��u��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k

b��a��`��_��~����� �}��|��{��z��y���xc����h��g��f���e����d
��l��k��j��il ١٢٦ – ١٢٣: آل عمران  

و از و از ((  ناچيزناچيز) ) كافرانكافراننسبت به نسبت به ((  خداوند شما را در بدر پيروز گردانيد و حال آن كهخداوند شما را در بدر پيروز گردانيد و حال آن كه((  
) ) نعمت او را بتوانيـد نعمت او را بتوانيـد ((  ، پس از خدا بترسيد تا شكر، پس از خدا بترسيد تا شكربوديدبوديد) ) از و برگ اندكي برخورداراز و برگ اندكي برخوردارسس

آيـا شـما را بسـنده نيسـت كـه      آيـا شـما را بسـنده نيسـت كـه      : : گفتـي گفتـي   دان گاه كه تو به مؤمنـان مـي  دان گاه كه تو به مؤمنـان مـي  بب      . . به جاي آوريدبه جاي آوريد
) ) از سوي خويش براي آرامش خاطرتاناز سوي خويش براي آرامش خاطرتان((  پروردگارتان با سه هزار از فرشتگانِ فرستادهپروردگارتان با سه هزار از فرشتگانِ فرستاده
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) ) در كـارزار در كـارزار ((  اگـر بردبـاري  اگـر بردبـاري  ) ) و عالوه از آنو عالوه از آن  . . شما را بسنده استشما را بسنده است! (! (آريآري    . . ؟؟ن كردن كردياريتاياريتا
يعنـي  يعنـي  ((  ، و آنان، و آنان) ) معصيت خدا و مخالفت با پيغمبرمعصيت خدا و مخالفت با پيغمبر  ازاز((  داشته باشيد و پرهيزگاري كنيدداشته باشيد و پرهيزگاري كنيد

بر تعداد فرشتگان بيفزايد بر تعداد فرشتگان بيفزايد ((  ، پروردگارتان، پروردگارتانهم اينك بر شما تاخت آرندهم اينك بر شما تاخت آرند) ) مشركمشركدشمنان دشمنان 
يـاري بـا   يـاري بـا   ((  و خداوند آنو خداوند آن    . . ، شما را ياري كند، شما را ياري كندو نشانگذارو نشانگذار  گرگربا پنج هزار فرشته يورشبا پنج هزار فرشته يورش) ) وو

كرد كه دلهاي شـما  كرد كه دلهاي شـما  ، و براي آن ، و براي آن شما نساختشما نساخت) ) پيروزيپيروزي((  اي براياي براي  دهدهرا جز مژرا جز مژ) ) فرشتگانفرشتگان
  ). ). ، و پيروزي جز از جانب خداوند تواناي دانا نيست، و پيروزي جز از جانب خداوند تواناي دانا نيستبدان آرام گيردبدان آرام گيرد

  ::و ستايش پروردگارو ستايش پروردگاربندگي بندگي   --22    

ه روز و بدون غفلت و سسـتي و امتثـال   ه روز و بدون غفلت و سسـتي و امتثـال   ستايش شبانستايش شبانيكي ديگر از وظائف فرشتگان يكي ديگر از وظائف فرشتگان 
بندگي مخلصانه جزو حقوق پروردگار بر مخلوقـات اسـت، زيـرا    بندگي مخلصانه جزو حقوق پروردگار بر مخلوقـات اسـت، زيـرا    . . اوامر خداوند استاوامر خداوند است

موجـب برپـايي آسـمانها و    موجـب برپـايي آسـمانها و      ––كه حاصل و ثمره عبادت بي شائبه اسـت  كه حاصل و ثمره عبادت بي شائبه اسـت    ––يكتاپرستي يكتاپرستي 
  ::زمين مي گردد، خداوند مي فرمايدزمين مي گردد، خداوند مي فرمايد

�mu���t��s� �r� �qv� ���}� �|��{� � � � �z�� � �y� �x� �w

���~����¦��¥��¤���£��¢��¡l نبياء�  ٢٠ – ١٩: ا
و لـذا تنهـا شايسـته    و لـذا تنهـا شايسـته    ((  ه و هر چه در آسـمانها و زمـين اسـت،   ه و هر چه در آسـمانها و زمـين اسـت،   از آن او است هر كاز آن او است هر ك((  

، ، و مقرّبـان درگـاه پروردگارنـد   و مقرّبـان درگـاه پروردگارنـد   ((  ندندو كساني كه در پيشگاه وي هسـت و كساني كه در پيشگاه وي هسـت ) ) پرستش او استپرستش او است
دانند دانند   نمينميزنند و خويشتن را باالتر از عبادتش زنند و خويشتن را باالتر از عبادتش   از پرستش او سر باز نمياز پرستش او سر باز نمي) ) يعني فرشتگانيعني فرشتگان

دائماً به تعظـيم و  دائماً به تعظـيم و  ((  شب و روزشب و روز    . . گردندگردند  خسته نميخسته نمي) ) روزي خود هرگزروزي خود هرگز  از بندگي شبانهاز بندگي شبانه((  وو
سـرگرم تسـبيح و تقديسـند و سسـتي بـه خـود راه       سـرگرم تسـبيح و تقديسـند و سسـتي بـه خـود راه       ) ) تمجيد خدا مشغولند و پيوسـته تمجيد خدا مشغولند و پيوسـته 

      ). ). دهنددهند  نمينمي
  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد
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�m�� �Ë����É�����È��Ç���� �Æ��Å����Ä��Ã��Â����Á��Àl فصلت :

٣٨  
شـب  شـب  ) ) كه فرشتگان مقرّبندكه فرشتگان مقرّبند((  در پيشگاه پروردگارت منزلت و مكانت دارنددر پيشگاه پروردگارت منزلت و مكانت دارندآنان كه آنان كه ((  

خسـته و  خسـته و  ) ) از ايـن كـار  از ايـن كـار  ((  و روز به تسبيح و تقديس او سرگرمند و به هيچ وجه ايشـان و روز به تسبيح و تقديس او سرگرمند و به هيچ وجه ايشـان 
  ). ). گردندگردند  درمانده نميدرمانده نمي

  ::ابالغ وحي به پيامبرانابالغ وحي به پيامبران  --33

يكي ديگر از مسؤليت هاي ايشان آوردن پيامهاي الهي براي بنـدگان برگزيـده خـدا    يكي ديگر از مسؤليت هاي ايشان آوردن پيامهاي الهي براي بنـدگان برگزيـده خـدا    
است، تا آن را به مردم ابالغ نموده و حجت را بر ايشان تمام كنند، خداوند چـون مـي   است، تا آن را به مردم ابالغ نموده و حجت را بر ايشان تمام كنند، خداوند چـون مـي   
دانست فرشتگان شايسته حمل اين امانت سترگ و سرنوشـت سـازند، آنهـا را از ايـن     دانست فرشتگان شايسته حمل اين امانت سترگ و سرنوشـت سـازند، آنهـا را از ايـن     

  ..طريق ارج نهادطريق ارج نهاد
خداوند متعال اين مسؤليت اساسي را بر دوش يكي از فرشتگان با عظمت، جبرئيـل  خداوند متعال اين مسؤليت اساسي را بر دوش يكي از فرشتگان با عظمت، جبرئيـل  

  ::يديدو مي فرماو مي فرما  ههنهادنهاد  ��امين امين 

�m��p� �o��n��m� �l� �k�� � � �j�� � � �i� �h� �g� �f��e� �d��c

��v��u�����t��s��r��ql ١٩٥ – ١٩٢: الشعراء  
همه سرگذشـتهاي مـذكور در   همه سرگذشـتهاي مـذكور در     وو((  فرو فرستاده پروردگار جهانيان استفرو فرستاده پروردگار جهانيان است) ) قرآنقرآن((  ايناين((  

جبرئيـل آن را فـرو   جبرئيـل آن را فـرو         ). ). االجرا استاالجرا است  ، و احكام آن تا روز قيامت برجا و واجب، و احكام آن تا روز قيامت برجا و واجبآن راستآن راست
با زبان عربي روشن و آشكاري با زبان عربي روشن و آشكاري     . . ، تا از زمره بيم دهندگان باشي، تا از زمره بيم دهندگان باشيووبر قلب تبر قلب ت  ..آورده استآورده است

      ). ). استاست
  ::يديدو يا مي فرماو يا مي فرما

�m���Y���X��W��V��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��Kl   

  ٥ – ٣: النجم
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چيزي كه با خـود آورده اسـت و بـا    چيزي كه با خـود آورده اسـت و بـا    ((  آنآن  . . گويدگويد  و از روي هوا و هوس سخن نميو از روي هوا و هوس سخن نمي((  
وحي و پيام وحي و پيام ) ) از سوي خدا بدواز سوي خدا بدو((  جز وحي و پيامي نيست كهجز وحي و پيامي نيست كه  ))شما در ميان نهاده استشما در ميان نهاده است

      ). ). بس نيرومند آن را بدو آموخته استبس نيرومند آن را بدو آموخته است) ) جبرئيل، فرشتهجبرئيل، فرشته((      ..گرددگردد  ميمي
  ::ثبت و ضبط كردار انسانهاثبت و ضبط كردار انسانها  --44

فرشتگان موظف اند اعمال روزمره انسـانها را ثبـت و ضـبط كننـد، از ايـن جهـت       فرشتگان موظف اند اعمال روزمره انسـانها را ثبـت و ضـبط كننـد، از ايـن جهـت       
ه تا يكي از آنها كردارهاي پسنديده و ه تا يكي از آنها كردارهاي پسنديده و خداوند براي هر انساني دو فرشته را تعيين نمودخداوند براي هر انساني دو فرشته را تعيين نمود

مأمور حسنات را سرپرسـت  مأمور حسنات را سرپرسـت    ضمناضمناديگري اعمال ناپسند را ثبت و گردآوري نمايند، و ديگري اعمال ناپسند را ثبت و گردآوري نمايند، و 
  ::آن يكي ديگر قرار داده استآن يكي ديگر قرار داده است

�m��b��a��̀ ��_����̂ ��]��\��[��Zl ١٨: ق  
بـراي  بـراي  ((  ، مراقب و آماده، مراقب و آمادهاياي  راند مگر اين كه فرشتهراند مگر اين كه فرشته  ان نميان نميانسان هيچ سخني را بر زبانسان هيچ سخني را بر زب((  
      ). ). آن سخن استآن سخن است) ) افت و نگارشافت و نگارشدريدري

  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

�m��y��x��w��v��u����������t���s��r��q��p��ol   

  ١٢ – ١٠: ا<نفطار
در پيشگاه پروردگـار  در پيشگاه پروردگـار  ((  نگاهباناني كهنگاهباناني كه  . . انداند  گاهباناني بر شما گمارده شدهگاهباناني بر شما گمارده شدهبدون شك نبدون شك ن((  

دانند هركـاري را كـه   دانند هركـاري را كـه     ميمي. . نويسندنويسند  ميمي) ) اعمال شما رااعمال شما را((  محترم هستند و پيوستهمحترم هستند و پيوسته) ) مقرّب ومقرّب و
        ). ). كنيدكنيد  ميمي

  ::در اين زمينه مي گويددر اين زمينه مي گويد  ��احنف بن قيس احنف بن قيس به نام به نام   ��ز ياران بزرگوار پيامبر ز ياران بزرگوار پيامبر يكي ايكي ا
فرشته طرف راست مسؤول نوشتن كردارهاي نيك بوده و سرپرست فرشته طـرف  فرشته طرف راست مسؤول نوشتن كردارهاي نيك بوده و سرپرست فرشته طـرف  ((  

: : چپ نيز هست، وقتي انسان زير نظرشان خطايي مرتكب مي شود، به وي مـي گويـد  چپ نيز هست، وقتي انسان زير نظرشان خطايي مرتكب مي شود، به وي مـي گويـد  
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ار، اگر بازگشت و توبه كرد او را از نوشتنش باز مي دارد، ولـي اگـر   ار، اگر بازگشت و توبه كرد او را از نوشتنش باز مي دارد، ولـي اگـر   نگه دنگه د  فعال دستفعال دست
  11). ). همچنان بر آن اصرار ورزيد گناهش را ثبت مي نمايدهمچنان بر آن اصرار ورزيد گناهش را ثبت مي نمايد

  ::در اين مورد مي گويددر اين مورد مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ حسن بصري شيخ حسن بصري 
پرونده اي برايت باز شده و دو فرشته ارجمنـد نيـز كـه يكـي از آنهـا در      پرونده اي برايت باز شده و دو فرشته ارجمنـد نيـز كـه يكـي از آنهـا در        !!اي انساناي انسان

تن كردارهاي خوب و ديگري هم در طرف چـپ و مـأمور   تن كردارهاي خوب و ديگري هم در طرف چـپ و مـأمور   طرف راست و مأمور نوشطرف راست و مأمور نوش
ثبت كردارهاي ناپسند است، مسؤليت تو را بر عهده دارند، پس تا زمـان فـرا رسـيدن    ثبت كردارهاي ناپسند است، مسؤليت تو را بر عهده دارند، پس تا زمـان فـرا رسـيدن    

دلـت مـي خواهـد انجـام بـده،      دلـت مـي خواهـد انجـام بـده،      و هر اندازه كه و هر اندازه كه و مختومه شدن پرونده هر چه را و مختومه شدن پرونده هر چه را   گگمرمر
  ..تا روز رستاخيز به گردنت آويخته خواهد شدتا روز رستاخيز به گردنت آويخته خواهد شدوانگهي وانگهي 

در بستر مرگ ناله مي كرد، طاووس به در بستر مرگ ناله مي كرد، طاووس به   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––د بن حنبل د بن حنبل مي گويند امام احممي گويند امام احم
ناله و زاري هم ناله و زاري هم امام از امام از وي خبر داد كه فرشتگان ناله ها را هم ثبت خواهند كرد، و لذا وي خبر داد كه فرشتگان ناله ها را هم ثبت خواهند كرد، و لذا 

  --، ، و با اين حالت مقاومت و شكيبايي جان به جان آفرين تسليم نمـود و با اين حالت مقاومت و شكيبايي جان به جان آفرين تسليم نمـود دست برداشت دست برداشت 
  ::22  --روحش شاد و راهش پر رهرو باد روحش شاد و راهش پر رهرو باد 

�m��p��o��nt��s��r����qu����z��y��x��w������vl 
  ٨٠: الزخرف

! ! آريآري  !!؟؟  شـنويم شـنويم   برند كه ما اسرار پنهاني و سخنان درگوشي آنان را نميبرند كه ما اسرار پنهاني و سخنان درگوشي آنان را نمي  آيا گمان ميآيا گمان مي((  
، فرشـتگان  ، فرشـتگان  گذشـته از ايـن  گذشـته از ايـن  ) ) جواي آنان بـوده و جواي آنان بـوده و ما آگاه از راز و رمز ايشان و شنواي نما آگاه از راز و رمز ايشان و شنواي ن((

) ) كـردار و گفتارشـان را  كـردار و گفتارشـان را  همـه  همـه  ((  مأمور ما در كنارشان حاضر و بـر اعمالشـان ناظرنـد و   مأمور ما در كنارشان حاضر و بـر اعمالشـان ناظرنـد و   
    ). ). كنندكنند  نويسند وثبت و ضبط مينويسند وثبت و ضبط مي  ميمي
  

                                                                                      
  . . به نقل از ابن ابي حاتمبه نقل از ابن ابي حاتم  ،،) ) قق((سوره سوره   ––تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير / /   11
  ). ). قق((تفسير ابن كثير سوره تفسير ابن كثير سوره   22
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    ::قبض ارواحقبض ارواح  --55

يكي ديگر از وظائف فرشتگان بيرون كشيدن روح از كالبد خاكي آدميان است، زيرا يكي ديگر از وظائف فرشتگان بيرون كشيدن روح از كالبد خاكي آدميان است، زيرا 
بر اساس سنت تغيير ناپذير الهي بايد همه انسانها اعم از نيكوكار و بـدكار، برجسـته و   بر اساس سنت تغيير ناپذير الهي بايد همه انسانها اعم از نيكوكار و بـدكار، برجسـته و   

اتوان، سـالم و بيمـار، رئـيس و مرئـوس و بـاالخره      اتوان، سـالم و بيمـار، رئـيس و مرئـوس و بـاالخره      حقير، ثروتمند و گدا، نيرومند و نحقير، ثروتمند و گدا، نيرومند و ن
مانـدگار  مانـدگار    الهيالهي  پيامبران و خود فرشتگان نيز بايد نيست و نابود شوند و تنها ذات اقدسپيامبران و خود فرشتگان نيز بايد نيست و نابود شوند و تنها ذات اقدس

و تـا مـردم   و تـا مـردم   ؟، ؟، و چه كسي مخلـوق و چه كسي مخلـوق   ؟ ؟ بماند، تا همه دريابند كه چه كسي آفريننده استبماند، تا همه دريابند كه چه كسي آفريننده است
ني كـه ابتـدا   ني كـه ابتـدا   زر و زور نخورند، آخر چطور ممكن و معقول است انسازر و زور نخورند، آخر چطور ممكن و معقول است انسا  شهرت وشهرت و  فريبفريب

نطفه اي ناچيز و متعفن آفريده شده و در نهايت نيز بـه جسـدي بـي جـان و بـدبو      نطفه اي ناچيز و متعفن آفريده شده و در نهايت نيز بـه جسـدي بـي جـان و بـدبو      از از 
تبديل خواهد شد، گرفتـار دام نخـوت و غـرور گشـته و از مسـير سـعادت منحـرف        تبديل خواهد شد، گرفتـار دام نخـوت و غـرور گشـته و از مسـير سـعادت منحـرف        

  ..!!؟؟گرددگردد
اگر انسانها اين اصل اساسي را به خوبي دريافته و بينش و منش آنان را تحـت  اگر انسانها اين اصل اساسي را به خوبي دريافته و بينش و منش آنان را تحـت    ،،آريآري

زندگيشـان را فـرا گرفتـه، همـه در     زندگيشـان را فـرا گرفتـه، همـه در     سراسر سراسر   ديندينيير و تحولي بنيايير و تحولي بنياالشعاع قرار مي داد، تغالشعاع قرار مي داد، تغ
كمال سعادت و آرامش به سر مي بردند و در جوي آكنده از دوستي و برادري واقعـي  كمال سعادت و آرامش به سر مي بردند و در جوي آكنده از دوستي و برادري واقعـي  

  ::قرآن كريم در آيات متعددي پيرامون مطالب گذشته مي فرمايدقرآن كريم در آيات متعددي پيرامون مطالب گذشته مي فرمايد. . مي زيستندمي زيستند

�m��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��p��ol ٢٧ – ٢٦: الرحمن  
و تنها و تنها   . . گردندگردند  ، دستخوش فنا مي، دستخوش فنا ميمين هستندمين هستندمه چيزها و همه كساني كه بر روي زمه چيزها و همه كساني كه بر روي زهه((  

        ). ). ماند و بسماند و بس  ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو ميذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي
  ::واگذاري مسؤليت قبض ارواح به فرشتگان مي فرمايدواگذاري مسؤليت قبض ارواح به فرشتگان مي فرمايدراجع به راجع به 

m�����Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Îl ١١: السجدة  
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آيد و جان شـما را  آيد و جان شـما را    تان ميتان مي، به سراغ، به سراغشما گماشته شده استشما گماشته شده است  ته مرگ كه برته مرگ كه برفرشفرش: : بگوبگو((  
    ). ). شويدشويد  ، سپس به سوي پروردگارتان بازگردانده مي، سپس به سوي پروردگارتان بازگردانده ميگيردگيرد  ميمي

  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�m\��[��� �Z��Y]� � ���e��d��c��b� �a��`��_��^

��k��j��i��h��g�����fl نعام�  ٦١: ا
فرشـتگان را بـراي   فرشـتگان را بـراي   از از ((  او مراقبـاني او مراقبـاني . . د بر بندگان خـود كـامالً چيـره اسـت    د بر بندگان خـود كـامالً چيـره اسـت    خداونخداون((  

  و آنان به كار خود بـا و آنان به كار خود بـا ((  گماردگمارد  فرستد و ميفرستد و مي  بر شما ميبر شما مي) ) حسابرسي و نگارش اعمال شماحسابرسي و نگارش اعمال شما
و چون مرگ يكـي از شـما فـرا    و چون مرگ يكـي از شـما فـرا    ) ) گردندگردند  ، مشغول مي، مشغول ميدّقت تمام تا دم مرگ يكايك شمادّقت تمام تا دم مرگ يكايك شما

، ، گيرندگيرند  جان او را ميجان او را مي) ) آيند وآيند و  ميمي  از ميان فرشتگان ديگر به سراغ اواز ميان فرشتگان ديگر به سراغ او((  ، فرستادگان ما، فرستادگان مارسيدرسيد
ت خـود   فرشتگفرشتگ((  وو ل و فرشتگان گروه دوم هيچ كـدام در مأموريــت خـود   ان گروه اول و فرشتگان گروه دوم هيچ كـدام در مأموريكوتـاهي  كوتـاهي  ) ) ان گروه او

      ). ). كنندكنند  نمينمي
  ::دميدن در شيپوردميدن در شيپور  --66

يكي از فرشتگان مقرب الهي است طبـق فرمـان خـدا سـه بـار بـه       يكي از فرشتگان مقرب الهي است طبـق فرمـان خـدا سـه بـار بـه       كه كه   ��اسرافيل اسرافيل 
  ::منظور ايجاد ترس و رعب، ميراندن و رستاخيز، در شيپوري مخصوص مي دمدمنظور ايجاد ترس و رعب، ميراندن و رستاخيز، در شيپوري مخصوص مي دمد

m����`��_���^������]��\��[l ٩٩: الكھف  
  ، و ما ايشان را به گونه شـگفتي ، و ما ايشان را به گونه شـگفتي شودشود  در صور دميده ميدر صور دميده مي) ) دومين باردومين بارآن گاه براي آن گاه براي ((  وو((  

  ). ). آوريمآوريم  گرد ميگرد مي) ) براي حساب و كتاب در يكجابراي حساب و كتاب در يكجا((
  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

m� �Ê��É��È��ÇË�� �Î��Í��ÌÏ��� ��Ó��Ò��Ñ��Ðl 
  ٧٣: ا�نعام
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داناي آشكار و پنهان داناي آشكار و پنهان   ..در صور دميده شوددر صور دميده شود) ) عالن رستاخيزعالن رستاخيزبراي ابراي ا((  در آن روزي كهدر آن روزي كه((  
ئي اسـت  ئي اسـت  او آگاه از همه چيزهااو آگاه از همه چيزها. . و گذشته و حال و آينده يكسان استو گذشته و حال و آينده يكسان استو در كار او در كار ا((  استاست

دار دار در كـر در كـر ((  و او حكيمو او حكيم) ) ، يا قابل رؤيت در ليل و نهار است، يا قابل رؤيت در ليل و نهار استكه نهان از حواس و ابصاركه نهان از حواس و ابصار
  ). ). استاست) ) ، و مّطلع از بواطن و ظواهر جهان، و مّطلع از بواطن و ظواهر جهاناز احوال انساناز احوال انسان((  آگاهآگاه) ) وو

برخـي معتقدنـد جمـع    برخـي معتقدنـد جمـع    : : اختالف نظر دارنـد اختالف نظر دارنـد » » شيپورشيپور: : صورصور««يت يت مفسرين در باره واقعمفسرين در باره واقع
  ..دميدن در آن مردم زنده مي شونددميدن در آن مردم زنده مي شونداز از است، يعني پس است، يعني پس » » صورةصورة««

  ::ابن جرير طبري در اين باره مي گويدابن جرير طبري در اين باره مي گويد
استنباط مي شـود، مـي   استنباط مي شـود، مـي     ��رأي درست از نظر ما اين است كه از احاديث پيامبر خدا رأي درست از نظر ما اين است كه از احاديث پيامبر خدا 

  ::فرمايدفرمايد

SS ���   ,/% l��� h(�� �	 6�5��D +D ���   ,/% l��� h(�� �	 6�5��D +D
�Rj8 �(� 
O(�8 j)(<��
�Rj8 �(� 
O(�8 j)(<��VV ; ;}}  
بي گمان اسرافيل در حالتي خميده شيپور را در دهان گرفته و منتظر صدور فرمان بي گمان اسرافيل در حالتي خميده شيپور را در دهان گرفته و منتظر صدور فرمان ((  

  ). ). استاست
مـردي  مـردي  : : امام احمد بن حنبل در مسند خود عز عبد اهللا بن عمرو روايت مي كند كـه امام احمد بن حنبل در مسند خود عز عبد اهللا بن عمرو روايت مي كند كـه 

بوقي است به شـكل شـاخ   بوقي است به شـكل شـاخ   ««: : سؤال كرد، در پاسخ فرمودسؤال كرد، در پاسخ فرمود  ��درباره شيپور از پيامبر خدا درباره شيپور از پيامبر خدا 
  22..»»كه در آن دميده خواهد شدكه در آن دميده خواهد شد

  ::استقبال از مؤمنين در بهشتاستقبال از مؤمنين در بهشت  --77

يكي ديگر از وظائف ايشان اسـتقبال و پـذيرايي از مؤمنـان در بهشـت و خوشـامد      يكي ديگر از وظائف ايشان اسـتقبال و پـذيرايي از مؤمنـان در بهشـت و خوشـامد      
، زيرا آنان در دنيا فرمانبردار اوامر الهي بوده و از دير باز نيز پرونده ، زيرا آنان در دنيا فرمانبردار اوامر الهي بوده و از دير باز نيز پرونده گويي بديشان استگويي بديشان است

تقديم پروردگـار شـده اسـت، و لـذا     تقديم پروردگـار شـده اسـت، و لـذا       كردارهايشان به وسيله اين گروه از بندگان مطيعكردارهايشان به وسيله اين گروه از بندگان مطيع

                                                                                      
  ..463463/ / 1111تفسير طبري تفسير طبري   11
  ..سوره انعامسوره انعام/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   22
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امروز روز شادي و مالقات عرشيان و فرشيان مؤمن و دوسـتدار يكـديگر مـي باشـد،     امروز روز شادي و مالقات عرشيان و فرشيان مؤمن و دوسـتدار يكـديگر مـي باشـد،     
در ايـن  در ايـن  زمينـه حضـور   زمينـه حضـور     دنياي فاني و زودگذردنياي فاني و زودگذر  از هميناز همينكه كه   رادمردانيرادمرداني  خوشا به حال آنخوشا به حال آن

را را   بهشت و رضـوان خـدا  بهشت و رضـوان خـدا    نيل بهنيل بهاهداي جوايز و اهداي جوايز و با شكوه با شكوه روح افزا، مراسم روح افزا، مراسم   گردهماييگردهمايي
  ::!!سازندسازندمي مي راهم راهم فف

�me��d��c��b��a��`���_��~��}f����i���h��g

q��p��o��n��m��l���������k��jr����v���u��t��sl ٢٤ – ٢٣: الرعد  
مدي و زيسـتن  مدي و زيسـتن  سـر سـر ((  باغهاي بهشت است كـه جـاي مانـدگاري   باغهاي بهشت است كـه جـاي مانـدگاري   ) ) اين عاقبت نيكواين عاقبت نيكو  ((  

خـود بـدانجا وارد   خـود بـدانجا وارد   ، و آنان همراه كساني از پدران و فرزنـدان و همسـران   ، و آنان همراه كساني از پدران و فرزنـدان و همسـران   استاست) ) ابديابدي
و و ((  باشـند باشـند ) ) اي برخـوردار بـوده  اي برخـوردار بـوده    يعني از عقائد و اعمـال پسـنديده  يعني از عقائد و اعمـال پسـنديده  ((  شوند كه صالح،شوند كه صالح،  ميمي

و فرشـتگان از هـر   و فرشـتگان از هـر   ) ) برنـد برنـد   جملگي در كنار هم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسـر مـي  جملگي در كنار هم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسـر مـي  
درودتان درودتان ) ) ::فرشتگان بدانان خواهند گفتفرشتگان بدانان خواهند گفت((    . . آيندآيند  ميمي) ) و به درودشانو به درودشان((  سوئي بر آنان واردسوئي بر آنان وارد

ت و آزار  ((  به سبب شكيبائيبه سبب شكيبائي) ) بريدبريد  بسر ميبسر ميهميشه به سالمت و خوشي هميشه به سالمت و خوشي ! (! (بادباد ـت و آزار  بـر اذيـو و ) ) بـر اذي
داريد كـه بهشـت يـزدان و    داريد كـه بهشـت يـزدان و    ((  چه پايان خوبيچه پايان خوبي  . . داشتيدداشتيد) ) بر عقيده و ايمانبر عقيده و ايمان((  استقامتي كهاستقامتي كه

        ). ). نعمت جاويدان استنعمت جاويدان است

�mª��©���¨��§��¦��¥��¤«����±��°��¯��®��¬

���»��º��¹��¸��¶��µ��´���³��²l ٧٣: الزمر     
، گروه گـروه بـه سـوي    ، گروه گـروه بـه سـوي    پرهيزندپرهيزند  پروردگارشان ميپروردگارشان مي) ) شمشمو خو خ  عذابعذاب((  و كساني كه ازو كساني كه از((  

براي براي ((  ، بهشتي كه درهاي آن، بهشتي كه درهاي آنرسندرسند  تا بدان گاه كه به بهشت ميتا بدان گاه كه به بهشت مي  شوندشوند  بهشت رهنمود ميبهشت رهنمود مي
: : گوينـد گوينـد   نگاهبانـان بهشـت بديشـان مـي    نگاهبانـان بهشـت بديشـان مـي      بدين هنگامبدين هنگام. . استاستباز باز ) ) احترامشان به رويشاناحترامشان به رويشان

داخـل بهشـت   داخـل بهشـت   ، پس خـوش باشـيد و   ، پس خـوش باشـيد و   ايدايد  ايد و به نيكي زيستهايد و به نيكي زيسته  وب بودهوب بودهخخ  !!درودتان باددرودتان باد
      ). ). شويد و جاودانه در آن بمانيدشويد و جاودانه در آن بمانيد
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  ::نگهبانان دوزخنگهبانان دوزخ  --88

خداوند سبحان عده اي از فرشتگان سنگدل و خشن را تحت سرپرستي نوزده نفر و خداوند سبحان عده اي از فرشتگان سنگدل و خشن را تحت سرپرستي نوزده نفر و 
، مأمور و خزانه دار دوزخ قـرار داده اسـت، تـا    ، مأمور و خزانه دار دوزخ قـرار داده اسـت، تـا    ––عليه السالم عليه السالم   --» » مالكمالك««در رأس آنان در رأس آنان 

  ::برندبرندبباب و شكنجه به سر اب و شكنجه به سر دوزخيان در كنار تعذيب بدني از لحاظ روحي هم در عذدوزخيان در كنار تعذيب بدني از لحاظ روحي هم در عذ

�m��¸��¶��µ���´��³��²���±���°��¯��®��¬��«

��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»���º��¹l ٦: التحريم  
افروزينـه  افروزينـه  خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كـه  خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كـه    !!اي مؤمناناي مؤمنان((  

و و   انـد كـه خشـن و سـختگير،    انـد كـه خشـن و سـختگير،      گمارده شدهگمارده شده  فرشتگاني بر آنفرشتگاني بر آن. . آن انسانها و سنگها استآن انسانها و سنگها است
، و ، و كننـد كننـد   ستور داده است نافرماني نميستور داده است نافرماني نمياز خدا در آنچه بديشان داز خدا در آنچه بديشان د. . زورمند و توانا هستندزورمند و توانا هستند

      ). ). انداند  دهند كه بدان مأمور شدهدهند كه بدان مأمور شده  همان چيزي را انجام ميهمان چيزي را انجام مي

�m��z��y���x��w��v��u�����������t��s��r����� ��q��p��o��n��m����� ��l��k����j��i
_��� � �~��}�� � � � � �|��{`��� �e��� �d� �c��b��a���j��i��h���� �� �g��f
o��n��m��l��kp�� �v��u��t��s��r��qw� ���{��z� �y��x
£��¢��¡�����~��}���|¤��¬��«���ª��©��¨��§��¦��� ��¥®����±����� �°��¯

´��������³��²µ����¼������������»��º�����¹��¸��¶l ٣١ – ٢٧: المدثر  
تـا  تـا  ((  كنـد كنـد   و نـابود مـي  و نـابود مـي  ميراند ميراند   دوزخ نه ميدوزخ نه مي      !!؟؟  داني كه دوزخ چگونه استداني كه دوزخ چگونه است  تو چه ميتو چه مي((  

تا انسان از دست تا انسان از دست ((  سازدسازد  و نه رها ميو نه رها مي) ) انسان از دست آن با مرگ هميشگي راحت شودانسان از دست آن با مرگ هميشگي راحت شود
  نـوزده نـوزده   ..سـازد سـازد   ا به كّلي سياه و دگرگون ميا به كّلي سياه و دگرگون ميپوست تن رپوست تن ر      ). ). آن بگريزد و نجات پيدا كندآن بگريزد و نجات پيدا كند

، و ، و ايـم ايـم   جز از ميان فرشتگان برنگزيدهجز از ميان فرشتگان برنگزيدهمأموران دوزخ را مأموران دوزخ را   ..انداند  بر آن گمارده شدهبر آن گمارده شده) ) فرشتهفرشته((
هدف اين است كه اهل كتاب يقين و هدف اين است كه اهل كتاب يقين و . . ايمايم  نيز جز آزمايش كافران نساختهنيز جز آزمايش كافران نساختهره آنان را ره آنان را شماشما
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) ) ، از طرف خدا است، از طرف خدا استگويدگويد  قرآن درباره خازنان دوزخ ميقرآن درباره خازنان دوزخ ميكه آنچه كه آنچه ((  اطمينان حاصل كننداطمينان حاصل كنند
ت ايـن كتـاب     ((  ، و اهـل كتـاب و مؤمنـان   ، و اهـل كتـاب و مؤمنـان   و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايدو بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد ـت ايـن كتـاب     دربـاره حّقانيـدربـاره حّقاني

اسـت، و  اسـت، و  ) ) نفـاق نفـاق ((  كـه در دلشـان بيمـاري   كـه در دلشـان بيمـاري   ، و كساني ، و كساني ندندترديد به خود راه ندهترديد به خود راه نده) ) آسمانيآسماني
ايـن گونـه   ايـن گونـه     ؟ ؟   خواسته استخواسته است  چه ميچه مي) ) چنين عدديچنين عددي((  خدا مثالً از بيان اينخدا مثالً از بيان اين: : كافران بگويندكافران بگويند

. . بخشـد بخشـد   و هركس را بخواهـد هـدايت مـي   و هركس را بخواهـد هـدايت مـي     ،،سازدسازد  ند هركس را بخواهد گمراه ميند هركس را بخواهد گمراه ميخداوخداو
  ). ). دم نيستدم نيست، و اين جز اندرزي براي مر، و اين جز اندرزي براي مرداندداند  پروردگارت را جز او كسي نميپروردگارت را جز او كسي نميلشكرهاي لشكرهاي 

�m��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ����Å��Ä��Ã��Â��Á
���Îl 49:غافر  

شما از پروردگارتان درخواست كنيد كه يك شما از پروردگارتان درخواست كنيد كه يك : : گويندگويند  زخيان به نگهبانان دوزخ ميزخيان به نگهبانان دوزخ ميدودو((  
    ). ). عذاب را از ما برداردعذاب را از ما بردارد) ) بلي فقط يك روزبلي فقط يك روز((  روزروز

�mZ��Y����X��W��V[����_��^��������]��\l ٧٧: الزخرف         
تا بـيش  تا بـيش  ((  پروردگارت ما را بميراند و نابودمان گرداندپروردگارت ما را بميراند و نابودمان گرداند  !!اي مالكاي مالك: : زنندزنند  ميمي  آنان فريادآنان فرياد((  

  شـما شـما : : گويـد گويـد   مـي مـي ) ) او بديشـان او بديشـان   . . شويمشويم  از اين رنج نبريم و از اين عذاب دردناك آسودهاز اين رنج نبريم و از اين عذاب دردناك آسوده
  ). ). و مرگ و مير و نيستي و نابودي در كار نيستو مرگ و مير و نيستي و نابودي در كار نيست((  مانيدمانيد  ميمي) ) اينجااينجا((

      ::كنترل تغييرات جويكنترل تغييرات جوي  --99
گان اين است كه نزوالت آسماني را آن طور كه خدا گان اين است كه نزوالت آسماني را آن طور كه خدا يكي ديگر از وظائف مهم فرشتيكي ديگر از وظائف مهم فرشت

البته اين امر در دايره تصميمات و اراده پروردگاري مي گنجد البته اين امر در دايره تصميمات و اراده پروردگاري مي گنجد . . مي خواهد، فرود آورندمي خواهد، فرود آورند
كه هر چه را اراده نمايد تحقق يافته و هيچ احدي توانايي بازخواست و پرسش از وي كه هر چه را اراده نمايد تحقق يافته و هيچ احدي توانايي بازخواست و پرسش از وي 

نقل مي كنـد  نقل مي كنـد    ��ر و رحمت ر و رحمت حديثي را در اين مورد از پيامبر نوحديثي را در اين مورد از پيامبر نو  ��را ندارد، ابو هريره را ندارد، ابو هريره 
  ::كهكه
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ابر هـم  ابر هـم  . . برو باغ فالني را آبياري كنبرو باغ فالني را آبياري كن: : مردي در بياباني از تكه ابري شنيد مي گفتمردي در بياباني از تكه ابري شنيد مي گفت� 

كنار رفت و آبش را بر روي ريگزاري فروريخت كه يكي از آن سيل روها همه اش را كنار رفت و آبش را بر روي ريگزاري فروريخت كه يكي از آن سيل روها همه اش را 
  ). ). فروبردفروبرد
  :ساير وظائف -10

ه امـام ابـن   ه امـام ابـن   فرشتگان عالوه بر مسؤليتهاي مزبور تكاليف ديگري نيز بر عهده دارند كفرشتگان عالوه بر مسؤليتهاي مزبور تكاليف ديگري نيز بر عهده دارند ك
  ::استاستقسمتي از آنها را به شرح زيريادآور شده قسمتي از آنها را به شرح زيريادآور شده   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––القيم الجوزية القيم الجوزية 

آفرينش، شكل دادن و حفظ انسان در تاريكيهاي سـه گانـه، تعيـين روزي، كـردار،     آفرينش، شكل دادن و حفظ انسان در تاريكيهاي سـه گانـه، تعيـين روزي، كـردار،     
فراهم كردن زمينه فراهم كردن زمينه   وي ووي و  قبض روحقبض روح  ،،، ثبت و ضبظ كردار و گفتار، ثبت و ضبظ كردار و گفتارسرنوشتسرنوشتپايان عمر، پايان عمر، 

  ..ستاخيزستاخيزعذاب و سعادت در برزخ و پس از رعذاب و سعادت در برزخ و پس از ر
و همچنين ايشان اند كه مؤمنان را تاييد و تقويت كرده، آنچه را مورد نياز اسـت بـه   و همچنين ايشان اند كه مؤمنان را تاييد و تقويت كرده، آنچه را مورد نياز اسـت بـه   

آموزش مي دهند، در برابر دشمنان از آنان دفاع خواهنـد كـرد، در دنيـا و آخـرت     آموزش مي دهند، در برابر دشمنان از آنان دفاع خواهنـد كـرد، در دنيـا و آخـرت       آنهاآنها
مي مي   شانشانداده و از بدكاريها بازداده و از بدكاريها باز  ايشانايشانهستند، نويد خير و خوبي به هستند، نويد خير و خوبي به   شانشاندوست و همياردوست و هميار

  ..دارنددارند
  وستدار، نگهبان، معلم، دلسوز و دعـاگوي انسـانهاي مطيـع و فرمـانبردار    وستدار، نگهبان، معلم، دلسوز و دعـاگوي انسـانهاي مطيـع و فرمـانبردار    بنابراين، دبنابراين، د

خـواب، دم مـرگ و رسـتاخيز    خـواب، دم مـرگ و رسـتاخيز    حالـت  حالـت    ::مالئكه هستند كه در شرايط مختلف همچـون مالئكه هستند كه در شرايط مختلف همچـون 
ايشان را نويد مي دهند، تالش مي ورزند اهتمام جدي به قيامت داده و دنيـا فريبشـان   ايشان را نويد مي دهند، تالش مي ورزند اهتمام جدي به قيامت داده و دنيـا فريبشـان   

گاه در حركت بر مسير كمـال  گاه در حركت بر مسير كمـال    ندهد، هر چه را فراموش كردند يادشان مي اندازند، هرندهد، هر چه را فراموش كردند يادشان مي اندازند، هر

                                                                                      
  ). ). كتاب الزهدكتاب الزهد((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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شدند برايشان تجديد قوا و توليد انـرژي مـي نماينـد و در راسـتاي     شدند برايشان تجديد قوا و توليد انـرژي مـي نماينـد و در راسـتاي       بي حالبي حال  سست وسست و
  . . دست يابي به منافع دنيا و آخرت آنان را هدايت و ياري مي دهنددست يابي به منافع دنيا و آخرت آنان را هدايت و ياري مي دهند

ايشان پيام آوران و نمايندگان خدا به سوي بندگان اند كـه اوامـر و برنامـه    ايشان پيام آوران و نمايندگان خدا به سوي بندگان اند كـه اوامـر و برنامـه    : : خالصهخالصه
  ،،و در نهايـت و در نهايـت   بـرده بـرده   دنيـا دنيـا سـبحان را بـه اطـراف و اكنـاف     سـبحان را بـه اطـراف و اكنـاف       هاي سرنوشت ساز خداوندهاي سرنوشت ساز خداوند

  11  ..كارها را نيز تقديم حضور اقدس الهي خواهند كردكارها را نيز تقديم حضور اقدس الهي خواهند كردزارشزارشگگ

                                                                                      
  ).  ).  121266  --125125//  22((ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية / / إغاثة اللهفان إغاثة اللهفان   11
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  ومومــــــــــــل سل ســــــــصصــــــــفف
  

  ايمان به كتابهاي آسمانيايمان به كتابهاي آسماني  
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  تعريف لغوي و اصطالحي كتابتعريف لغوي و اصطالحي كتاب

  ::تعريف لغويتعريف لغوي) ) الفالف

شـود و جمـع آن   شـود و جمـع آن   واژه كتاب در زبان عربي به صفحات به هـم چسـپيده گفتـه مـي     واژه كتاب در زبان عربي به صفحات به هـم چسـپيده گفتـه مـي     
    11. . استاست» » كتبكتب««

البته كلمه كتاب بر خود نوشته ها اطالق مي گردد ولي در اصل ورقهاي نوشته شده البته كلمه كتاب بر خود نوشته ها اطالق مي گردد ولي در اصل ورقهاي نوشته شده 
  ..كتاب ناميده مي شودكتاب ناميده مي شود

  ::تعريف اصطالحيتعريف اصطالحي) ) بب

مجموعه پيامهايي كه خداوند آنهـا را از  مجموعه پيامهايي كه خداوند آنهـا را از  : : كتاب در اصطالح شريعت عبارت است ازكتاب در اصطالح شريعت عبارت است از
هم به مردم ابالغ نمايند و حجت بر هم به مردم ابالغ نمايند و حجت بر بر پيامبران نازل كرده تا ايشان بر پيامبران نازل كرده تا ايشان   ��طريق جبرئيل طريق جبرئيل 
  ..آنان تمام شودآنان تمام شود

  ::آشنايي با اين كتابهاآشنايي با اين كتابهانكاتي پيرامون نكاتي پيرامون 

ارسال كرده بسيار ارسال كرده بسيار   ––عليهم الصالة و السالم عليهم الصالة و السالم   ––كتابهايي كه خداوند براي پيامبران كتابهايي كه خداوند براي پيامبران   --11
و در نقاط مختلف و براي مردمان گوناگون و با زبانهاي متعدد فرود آمـده، قـرآن   و در نقاط مختلف و براي مردمان گوناگون و با زبانهاي متعدد فرود آمـده، قـرآن     زيادزياد

  ::ه مي فرمايده مي فرمايدكريم در اين باركريم در اين بار

�mn��m��l��k��j��i��h���g��fo����{l ٤: إبراھيم  
  زبـان قـوم خـودش   زبـان قـوم خـودش   ايم مگر ايـن كـه بـه    ايم مگر ايـن كـه بـه      ما هيچ پيغمبري را نفرستادهما هيچ پيغمبري را نفرستاده!) !) اي محمداي محمد((  

  ). ). روشن سازدروشن سازد) ) احكام الهي رااحكام الهي را((  تا براي آنانتا براي آنان) ) متكّلم بوده استمتكّلم بوده است((
راسـتاي  راسـتاي  بر اساس شرايط زماني و مكاني مختلـف و در  بر اساس شرايط زماني و مكاني مختلـف و در  هر كتابي كه فرود آمده هر كتابي كه فرود آمده   --22

حامل شريعت و آئيني بوده كـه  حامل شريعت و آئيني بوده كـه    ،،تامين نيازمنديها و متناسب با سرشت مردمان آن زمانتامين نيازمنديها و متناسب با سرشت مردمان آن زمان
  ::بايد مخاطبان آنها بدان عمل مي كردندبايد مخاطبان آنها بدان عمل مي كردند
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�mi��n��m��l��k��jo�����©l ٤٨: المائدة  
جهـت بيـان   جهـت بيـان   ((  اياي  و برنامـه و برنامـه ) ) براي رسـيدن بـه حقـائق   براي رسـيدن بـه حقـائق   ((  براي هر مّلتي از شما راهيبراي هر مّلتي از شما راهي((  

  ). ). ايمايم  قرار دادهقرار داده) ) احكاماحكام
همه كتابهاي آسماني در راستاي اثبات و تحقق بخشيدن بـه حقيقـت توحيـد و    همه كتابهاي آسماني در راستاي اثبات و تحقق بخشيدن بـه حقيقـت توحيـد و      --33

اختصاص عبادت و بندگي به خداوند خالق آمر فرود آمده اند كه هسـته اصـلي همـه    اختصاص عبادت و بندگي به خداوند خالق آمر فرود آمده اند كه هسـته اصـلي همـه    
پيامهاي توحيدي اين قضيه اساسي و سرنوشت ساز بوده و در هيچ يك از آنهـا تغييـر   پيامهاي توحيدي اين قضيه اساسي و سرنوشت ساز بوده و در هيچ يك از آنهـا تغييـر   

  ::نكرده استنكرده است

�mm���l��k��j��i��h��g��f��e��d��no����b
l ٣٦: النحل   
و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   ((  ايمايم  ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستادهما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده((  

دوري دوري ) ) ، و غيـره ، و غيـره شيطان، بتان، سـتمگران شيطان، بتان، سـتمگران ((  ا را بپرستيد و از طاغوتا را بپرستيد و از طاغوتكه خدكه خد) ) بوده استبوده است
  ). ). كنيدكنيد

�m��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Plنبياء�  ٢٥ :ا

: : ايـم كـه  ايـم كـه    گر اين كه به او وحي كـرده گر اين كه به او وحي كـرده ، م، مايمايم  تو هيچ پيغمبري را نفرستادهتو هيچ پيغمبري را نفرستاده  ما پيش ازما پيش از((  
  ). ). معبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيدمعبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد

m� ���w� �v��u��t�� �s��r��q��p��o��n� �m��l��k��j
z��y��x{��a��̀ ��_���~��}��|b������sl ١٣: الشورى   

ان داشته و روشن نموده است كـه آن را بـه   ان داشته و روشن نموده است كـه آن را بـه   بيبي) ) مؤمنانمؤمنان((  خداوند آئيني را براي شماخداوند آئيني را براي شما  ((  
نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسـي سـفارش   نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسـي سـفارش   
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دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقـه  دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقـه  ) ) ايم كه اصولايم كه اصول  به همه آنان سفارش كردهبه همه آنان سفارش كرده((  ايمايم  نمودهنموده
  ). ). نكنيد و اختالف نورزيدنكنيد و اختالف نورزيد

  ::هم در اين زمينه مي فرمايدهم در اين زمينه مي فرمايد  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

 S q� k�� g  i j<j�8k3 g  xt( g= ij j�� g< t�jI g  �,t� g� i� k� q� g% iAkD jd�g�k� i�g��VV ; ;}}  
  ). ). همه پيامبران برادران ناتني يكديگرند كه مادران متعدد و دين واحدي دارندهمه پيامبران برادران ناتني يكديگرند كه مادران متعدد و دين واحدي دارند( 
اين حديث دال بر آن است كه شالوده دعوت تمـامي پيـامبران نـور و رحمـت بـا      اين حديث دال بر آن است كه شالوده دعوت تمـامي پيـامبران نـور و رحمـت بـا        

  ..حكام، توحيد و يكتاپرستي بوده استحكام، توحيد و يكتاپرستي بوده استوجود اختالف در شريعت و اوجود اختالف در شريعت و ا
همه كتابهاي مزبور از طريق هشدار دادن مردم پيرامون وقوع قيامت و حساب و همه كتابهاي مزبور از طريق هشدار دادن مردم پيرامون وقوع قيامت و حساب و   --44

اراده، ايشـان را بـه انجـام كردارهـاي     اراده، ايشـان را بـه انجـام كردارهـاي       صـاحب صـاحب كتاب خداوند دادگر با همه موجودات كتاب خداوند دادگر با همه موجودات 
  ::در برابر دين خدا فراخوانده انددر برابر دين خدا فراخوانده اند  شايسته و پرهيز از فساد و گستاخيشايسته و پرهيز از فساد و گستاخي

�m�°��¯��®��¬������������»��º��¹�� �¸���¶��µ��´��³�� �²��±
Á��À��¿��¾���½��¼Â��È��Ç��Æ��Å��� � � �Ä���ÃÉ� �Ì��� �Ë�����ÊÍ�����Ï��Î

���Ñ���Ðl ١٦ - ١٥: غافر       
، و او وحـي را بـه   ، و او وحـي را بـه   كماالت باال و تخت فرماندهي استكماالت باال و تخت فرماندهي است  خدا داراي مقامات واال وخدا داراي مقامات واال و((  

از روز از روز ) ) مردمـان را مردمـان را ((  كند تـا كند تـا   ميميفرمان خود براي هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل فرمان خود براي هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل 
روز روياروئي روزي است كه روز روياروئي روزي است كه     . . بترساندبترساند) ) ايشان با خدا براي حساب و كتابايشان با خدا براي حساب و كتاب((  روياروئيروياروئي

وند و موانع مـادي  وند و موانع مـادي  رر  ها و حجابها كنار ميها و حجابها كنار مي  و تمام پردهو تمام پرده((  شوندشوند  مردمان ظاهر و آشكار ميمردمان ظاهر و آشكار مي
و و   ، درون و بـرون ، درون و بـرون وه از سـر بـر آوردن مـردم از گورهـا    وه از سـر بـر آوردن مـردم از گورهـا    باالخره عـال باالخره عـال . . شوندشوند  برچيده ميبرچيده مي

) ) كار و بار و رفتار و پنـدار كار و بار و رفتار و پنـدار ((  و چيزي ازو چيزي از) ) گرددگردد  خلوت و جلوت همه انسانها نمودار ميخلوت و جلوت همه انسانها نمودار مي
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ملـك و  ملـك و  ) ) ::گويـد گويـد   نوند كـه مـي  نوند كـه مـي  شـ شـ   فرياد وحشتناكي را ميفرياد وحشتناكي را مي((  ..ماندماند  ان بر خدا پنهان نميان بر خدا پنهان نميايشايش
از آن خداونـد يكتـاي   از آن خداونـد يكتـاي   ) ) شود كهشود كه  پاسخ قاطعانه داده ميپاسخ قاطعانه داده مي((  ؟؟  ، امروز از آن كيست، امروز از آن كيستحكومتحكومت

      ). ). چيره و توانا استچيره و توانا است
رخي نيز همچـون پيـام   رخي نيز همچـون پيـام   بب، ، »»كتابكتاب««برخي از اين كتابها مانند قرآن كريم موسوم به برخي از اين كتابها مانند قرآن كريم موسوم به   --55

و و » » كتـاب كتـاب ««نام دارد و برخي هم مانند تورات گـاهي  نام دارد و برخي هم مانند تورات گـاهي  » » صحفصحف««  --عليه لسالم عليه لسالم   ––ابراهيم ابراهيم 
  ::خوانده مي شودخوانده مي شود» » صحفصحف« « گاهي گاهي 

�m��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å����Ä��Ã��Âl�
  ٣٧ – ٣٦: النجم 
يا از آنچـه در  يا از آنچـه در      . . ؟؟انداند  ، مطلع و باخبرش نكرده، مطلع و باخبرش نكردهسي بوده استسي بوده استا بدانچه در تورات موا بدانچه در تورات مويي((  

قهرمـان توحيـد   قهرمـان توحيـد   ((  ابراهيمي كـه ابراهيمي كـه   ؟ ؟ انداند  صحف ابراهيم بوده است، مطلع و باخبرش نكردهصحف ابراهيم بوده است، مطلع و باخبرش نكرده
      ). ). به بهترين وجه ادا كرده استبه بهترين وجه ادا كرده است) ) بوده و وظيفه خود رابوده و وظيفه خود را

�m���S��R������Q��P��O��N��M��L��K���Jl�
  ١٩ – ١٨: ا�على 
نيـز  نيـز  ((  در كتابهـاي پيشـين  در كتابهـاي پيشـين  ) ) ، بلكـه ، بلكـه ر به اين كتاب آسماني نيستر به اين كتاب آسماني نيستا منحصا منحصچيزهچيزه((  ايناين((  

        ). ). كتابهاي ابراهيم و موسيكتابهاي ابراهيم و موسي) ) از جمله دراز جمله در((    . . بوده استبوده است) ) آمده وآمده و
ميان برداشته اسـت،  ميان برداشته اسـت،    نسخ و ازنسخ و ازهر كتابي از آنها كاربرد شريعت و احكام قبلي را هر كتابي از آنها كاربرد شريعت و احكام قبلي را   --66

ي دهـد در  ي دهـد در  و يكتاپرستي كه هسته همه پيامهاي آسماني را تشـكيل مـ  و يكتاپرستي كه هسته همه پيامهاي آسماني را تشـكيل مـ    ولي اصل توحيدولي اصل توحيد
دچار تغيير و تحول دچار تغيير و تحول   --اعم از تغيير كتابها، پيامبران، مردم، زمان و مكان اعم از تغيير كتابها، پيامبران، مردم، زمان و مكان   ––هيچ شرايطي هيچ شرايطي 

نسخ احكام پيشين موجب مي شود مردم از كتاب و پيامبر جديـد پيـروي   نسخ احكام پيشين موجب مي شود مردم از كتاب و پيامبر جديـد پيـروي   . . نشده استنشده است
  ..نموده و آن را امام و پيشواي خود تلقي نمايندنموده و آن را امام و پيشواي خود تلقي نمايند

رات موسـي، زبـور داود،   رات موسـي، زبـور داود،   صحف ابـراهيم، تـو  صحف ابـراهيم، تـو  ««: : نام برخي از اين كتابها همچوننام برخي از اين كتابها همچون  --77
  ..در قرآن ذكر و پاره اي نيز مسكوت مانده استدر قرآن ذكر و پاره اي نيز مسكوت مانده است» » انجيل عيسي و قرآن محمدانجيل عيسي و قرآن محمد
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بزرگترين و واالترين آنها قرآن كريم است كـه ناسـخ احكـام و شـرايع و حـافظ و      بزرگترين و واالترين آنها قرآن كريم است كـه ناسـخ احكـام و شـرايع و حـافظ و      
  ::شاهد بر كتابهاي قبلي به شمار مي رودشاهد بر كتابهاي قبلي به شمار مي رود

�m���y��x��w��v��u��t��s��r���q��� � �p��o

z{������©l ٤٨: المائدة  
مه احكام مه احكام در هدر ه((  را نازل كرديم كهرا نازل كرديم كه) ) كامل و شامل قرآنكامل و شامل قرآن((  كتابكتاب) ) اي پيغمبراي پيغمبر((  و بر توو بر تو((  

بـر  بـر  ((  ، و شـاهد ، و شـاهد ) ) آسمانيآسماني((  مصدق كتابهاي پيشينمصدق كتابهاي پيشين  ، و موافق و، و موافق ومالزم حقمالزم حق) ) و اخبار خودو اخبار خود
  ). ). آنها استآنها است) ) مسايلمسايلاصول اصول ((  و حافظو حافظ) ) صحت و سقمصحت و سقم

  

  وجوب ايمان به كتابهاي آسمانيوجوب ايمان به كتابهاي آسماني

اعم از آنهـايي  اعم از آنهـايي    ––واجب كرده به همه كتابهاي آسماني واجب كرده به همه كتابهاي آسماني خداوند متعال بر ما مسلمانان خداوند متعال بر ما مسلمانان 
، اعتقـاد داشـته و آنهـا را    ، اعتقـاد داشـته و آنهـا را    --كه در قرآن ذكر شده و آن دسته نيز كه مسكوت مانده انـد  كه در قرآن ذكر شده و آن دسته نيز كه مسكوت مانده انـد  
  ::كالم خدا قلمداد نماييم، و اينك توضيح نكاتي در اين زمينهكالم خدا قلمداد نماييم، و اينك توضيح نكاتي در اين زمينه

اعتقاد بدانها جزو اركان ايمان بوده و بيـنش و تصـورات هـيچ مسـلماني بـدون      اعتقاد بدانها جزو اركان ايمان بوده و بيـنش و تصـورات هـيچ مسـلماني بـدون        --11
  ::تقاد بدانها كامل نمي شودتقاد بدانها كامل نمي شوداعاع

�m���_��^��]���� � �\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S

��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`

���r��q��p��o��nl ١٣٦: البقرة  
بر مـا نـازل گشـته، و آنچـه بـر      بر مـا نـازل گشـته، و آنچـه بـر      ) ) به نام قرآنبه نام قرآن((  ايمان داريم به خدا و آنچهايمان داريم به خدا و آنچه: : بگوئيدبگوئيد((  

، و ، و نازل شده استنازل شده است) ) ني نوادگان يعقوبني نوادگان يعقوبيعيع((  اسباطاسباط  ، و، وابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوبابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب
ـ ) ) همـه همـه ((  ، و به آنچه بـراي ، و به آنچه بـراي عيسي آمده استعيسي آمده است  به آنچه براي موسي وبه آنچه براي موسي و ـ پيغمب ران از طـرف  ران از طـرف  پيغمب
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ـ ((  اندازيماندازيم  ميان هيچ يك از آنان جدائي نميميان هيچ يك از آنان جدائي نمي. . پروردگارشان آمده استپروردگارشان آمده است ـ ن ه ايـن كـه مثـل    ه ايـن كـه مثـل    ن
مـه پيغمبـران را   مـه پيغمبـران را   بلكـه ه بلكـه ه . . را بپذيريم و بعضيها را نپذيريمرا بپذيريم و بعضيها را نپذيريم  ، بعضيها، بعضيهايهوديان يا عيسويانيهوديان يا عيسويان

و ما و ما ) ) پذيريمپذيريم  دانيم و كتابهايشان را به طور اجمال ميدانيم و كتابهايشان را به طور اجمال مي  راهنماي بشريت در عصر خود ميراهنماي بشريت در عصر خود مي
      ). ). خدا هستيمخدا هستيم) ) فرمانفرمان((  تسليمتسليم

  ::هم در پاسخ جبرئيل فرمودهم در پاسخ جبرئيل فرمود  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

   S g� k� iRjG g  k
 kA�� kC i%g� i�� g  k)k� j. j/ g  k)k�j( jU g  k)k( gzk_g� g� g  kt��k� g� k� iRjG i+gI  k� y g0 g  k� k i@ gA k/ g� ghi��k�V ; ;}}  
به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، روز آخـرت و نيـك و بـد    به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، روز آخـرت و نيـك و بـد    : : ايمان آن است كهايمان آن است كه((  

  ). ). قضا و قدر اعتقاد داشته باشيقضا و قدر اعتقاد داشته باشي
بر اساس آيات متعددي از قرآن كريم ايمان به كتابهـاي آسـماني جـزو صـفات     بر اساس آيات متعددي از قرآن كريم ايمان به كتابهـاي آسـماني جـزو صـفات       --22

  ::مؤمنين به شمار مي رود، مي فرمايدمؤمنين به شمار مي رود، مي فرمايد

�mj��i��h��g���n��m��l���ko�����t��s��r��q������p

��u|������¦l ٢٨٥: البقرة  
معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بـر او نـازل شـده    معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بـر او نـازل شـده    ) ) ، محمد، محمدخداخدا((  فرستادهفرستاده((  

همگـي  همگـي  . . بدان باور دارندبدان باور دارند) ) نيزنيز((  مؤمنانمؤمنان  وو) ) و شّكي در رسالت آسماني خود نداردو شّكي در رسالت آسماني خود ندارد((  استاست
  ). ). ددانان  يمان داشتهيمان داشتهبه خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ابه خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ا

  ::ايمان بدانها جزو ويژگيهاي پرهيزگاران نيز محسوب مي گرددايمان بدانها جزو ويژگيهاي پرهيزگاران نيز محسوب مي گردد  --33

�mF���E��D��C��B��AG��HI����S��R���Q��P��O��N��M��L��K���J

���b��a��`��_��^��]��\��[��Z���Y���X��W��V��U��Tl ٤ -  ١: البقرة  

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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آن آن   . . ي پرهيزگاران استي پرهيزگاران استن نيست و راهنمان نيست و راهنمااين كتاب هيچ گماني در آاين كتاب هيچ گماني در آ    . . ميمميم. . المالم. . الفالف((  
، و از ، و از خواننـد خواننـد   ماز را به گونـه شايسـته مـي   ماز را به گونـه شايسـته مـي   ، و ن، و ندارنددارند  باور ميباور مي  كساني كه به دنياي ناديدهكساني كه به دنياي ناديده

دارند به آنچه بـر تـو نـازل    دارند به آنچه بـر تـو نـازل      آن كساني كه باور ميآن كساني كه باور مي  ..بخشندبخشند  ايم ميايم مي  چه بهره آنان ساختهچه بهره آنان ساختهآنآن
      ). ). و به روز رستاخيز اطمينان دارندو به روز رستاخيز اطمينان دارند  ،،ته و به آنچه پيش از تو فرو آمدهته و به آنچه پيش از تو فرو آمدهگشگش
خداوند متعال در قرآن كريم كساني را كه به همـه يـا برخـي كتابهـاي آسـماني      خداوند متعال در قرآن كريم كساني را كه به همـه يـا برخـي كتابهـاي آسـماني        --44

ايمان ندارند، كافر قلمداد مي كند، زيرا تمامي آنها از سوي پروردگار دانا فرود آمده و ايمان ندارند، كافر قلمداد مي كند، زيرا تمامي آنها از سوي پروردگار دانا فرود آمده و 
  ::بايد بدون تفاوت قائل شدن ميانشان مورد احترام و اعتقاد يقيني قرار گيرندبايد بدون تفاوت قائل شدن ميانشان مورد احترام و اعتقاد يقيني قرار گيرند

�m� �d��c��b��a��`��_��~��}��|��{����g��f��e
n��m���l��k��j��i��ho�����������������x��w��v��u��t��s��r��q��p

��z��yl ٩١: البقرة  
) ) كه قرآن اسـت كه قرآن اسـت ((  تتبه آنچه خداوند فرو فرستاده اسبه آنچه خداوند فرو فرستاده اس: : هنگامي كه به آنان گفته شودهنگامي كه به آنان گفته شود((  

نـه  نـه  ((  ل شده باشدل شده باشدآوريم كه بر خود ما نازآوريم كه بر خود ما ناز  ما به چيزي ايمان ميما به چيزي ايمان مي: : گويندگويند  ايمان بياوريد، ميايمان بياوريد، مي
كننـده  كننـده    ورزند و حال آن كه حـق بـوده و تصـديق   ورزند و حال آن كه حـق بـوده و تصـديق     ، و به غير آن كفر مي، و به غير آن كفر مي) ) ام ديگرام ديگربر اقوبر اقو

گوئيد كه به تورات ايمـان  گوئيد كه به تورات ايمـان    و راست ميو راست مي((  اگر مؤمنيداگر مؤمنيد: : بگوبگو. . چيزي است كه با خود دارندچيزي است كه با خود دارند
  ). ).     ؟ ؟ كشتيدكشتيد  پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين ميپس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مي) ) كنيدكنيد  داريد و از آن پيروي ميداريد و از آن پيروي مي

�m� �c��b��a��`��_��~�� � � � �}� �|���f�� � �e� �d

��h��gl ١٣٦: النساء  
هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبـرانش و روز رسـتاخيز   هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبـرانش و روز رسـتاخيز   ((  

  ). ). واقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده استواقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده است) ) و يكي از اينها را نپذيردو يكي از اينها را نپذيرد((  كافر شودكافر شود
  ::استاد محمد قطب در اين زمينه مي نويسداستاد محمد قطب در اين زمينه مي نويسد
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سـماني واجـب و چـارچوب ايمـان هـيچ      سـماني واجـب و چـارچوب ايمـان هـيچ      بر اساس آيات مزبور ايمان به كتابهـاي آ بر اساس آيات مزبور ايمان به كتابهـاي آ 
پذيرش اين امر براي انسان مسلمان كه به خداونـد  پذيرش اين امر براي انسان مسلمان كه به خداونـد  . . مسلماني بدون آن كامل نمي شودمسلماني بدون آن كامل نمي شود

ايمان دارد و هر چه را نيز از سوي او فرود آيد مي پذيرد، واضح و كـامال طبيعـي بـه    ايمان دارد و هر چه را نيز از سوي او فرود آيد مي پذيرد، واضح و كـامال طبيعـي بـه    
پيامبر پيامبر   نظر مي رسد، زيرا خداوند در قرآن كريم از فرستادن پيامبران و كتابهايي پيش ازنظر مي رسد، زيرا خداوند در قرآن كريم از فرستادن پيامبران و كتابهايي پيش از

  ..اسالم خبر مي دهد، لذا واجب است به همه آنها ايمان داشته باشداسالم خبر مي دهد، لذا واجب است به همه آنها ايمان داشته باشد
آيـا  آيـا    ولي اگر در ايمان به اين حقيقت ترديد داشت و يا به كلي آن را مردود دانست،ولي اگر در ايمان به اين حقيقت ترديد داشت و يا به كلي آن را مردود دانست،

اساسا چطور ممكن است كسي را كه به خـدا  اساسا چطور ممكن است كسي را كه به خـدا    !!؟؟ردردحساب آوحساب آومؤمن به مؤمن به مي توان وي را مي توان وي را 
سوي وي را تكذيب يا مورد ترديد قرار مي سوي وي را تكذيب يا مورد ترديد قرار مي و همه يا برخي اخبار رسيده از و همه يا برخي اخبار رسيده از   ايمان داردايمان دارد

حال آنكه يكي از پايه هاي ايمان تصديق محتواي پيامهـاي  حال آنكه يكي از پايه هاي ايمان تصديق محتواي پيامهـاي    !!؟؟نمودنمود  مؤمن قلمدادمؤمن قلمداددهد، دهد، 
الهي است، و لذا اگر كسي با وجود ادعاي ايمان حتي يك حرف هم از پيـام الهـي را   الهي است، و لذا اگر كسي با وجود ادعاي ايمان حتي يك حرف هم از پيـام الهـي را   

و اعتبـار  و اعتبـار    باور نداشت از ايماني توخالي برخوردار بوده و از نظر دين خدا فاقـد ارزش باور نداشت از ايماني توخالي برخوردار بوده و از نظر دين خدا فاقـد ارزش 
كـه همانـا توحيـد و    كـه همانـا توحيـد و      --، وانگهي محور همه كتابهاي آسماني از حقيقتي واحد ، وانگهي محور همه كتابهاي آسماني از حقيقتي واحد مي باشدمي باشد

      11. . ، بحث به ميان مي آورد، بحث به ميان مي آورد--عبادت براي خدا است عبادت براي خدا است 

  

  تحريف كتابهاي پيشينتحريف كتابهاي پيشين

بي گمان وقتي خداوند اعتقاد به كتابهاي آسماني را جـزو اركـان ايمـان قـرار داده،     بي گمان وقتي خداوند اعتقاد به كتابهاي آسماني را جـزو اركـان ايمـان قـرار داده،     
خداوند فرود آورده و بدون تغيير و تبديل بدانها ايمـان  خداوند فرود آورده و بدون تغيير و تبديل بدانها ايمـان    مقرر فرموده كه بايد آنگونه كهمقرر فرموده كه بايد آنگونه كه

ه و بر اثر گردبـاد  ه و بر اثر گردبـاد  داشته باشيم، نه اينكه به كتابهايي كه اكنون در دسترس اهل كتاب بودداشته باشيم، نه اينكه به كتابهايي كه اكنون در دسترس اهل كتاب بود
، ، تحريف بدكاران و هواپرستان رنگ و بوي اصليشان را از دست داده اند، معتقد باشيمتحريف بدكاران و هواپرستان رنگ و بوي اصليشان را از دست داده اند، معتقد باشيم
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ت راجـع بـه ويژگـي تحريـف و     ت راجـع بـه ويژگـي تحريـف و     قرآن كريم كه بهترين شاهد وقوع تحريف مزبور اسقرآن كريم كه بهترين شاهد وقوع تحريف مزبور اس
  ::تزوير يهوديان مي فرمايدتزوير يهوديان مي فرمايد

�m��s����R��Q��P��O��N��M��Ll ٤٦: النساء  
  ). ). گردانندگردانند  برخي از يهوديان سخنان را از جاهاي خود منحرف ميبرخي از يهوديان سخنان را از جاهاي خود منحرف مي((  

  ::و در جايي ديگر مي فرمايدو در جايي ديگر مي فرمايد

�m{��z��y� �x� �w� �v� � �u|� � ���}
¡�������~¢�����½l ١٣: المائدة  

، آنان را نفرين كـرديم و از رحمـت خـود محـروم     ، آنان را نفرين كـرديم و از رحمـت خـود محـروم     كني ايشانكني ايشانشش  اما به سبب پيماناما به سبب پيمان((  
  ). ). يافـت يافـت   ليل و اندرز بدان راه نميليل و اندرز بدان راه نمياي كه داي كه د  به گونهبه گونه((  داشتيم و دلهايشان را سخت نموديمداشتيم و دلهايشان را سخت نموديم

  ). ). ددآنان سخنان را تحريف كردنآنان سخنان را تحريف كردن
يعني دلهايشان تباه شـد، بـدجوري در آيـات    يعني دلهايشان تباه شـد، بـدجوري در آيـات    : : ابن كثير در تفسير اين آيه مي نويسدابن كثير در تفسير اين آيه مي نويسد

  11  ). ). را خالف مراد خدا تاويل و به بيراهه بردندرا خالف مراد خدا تاويل و به بيراهه بردندخدا تصرف كرده و آنها خدا تصرف كرده و آنها 
  ::در يكي ديگر از آيات وارده پيرامون ايشان مي فرمايددر يكي ديگر از آيات وارده پيرامون ايشان مي فرمايد

�m���³��²��±��°��¯��®��¬l ٧٥: آل عمران    
  و حال آن كـه ايشـان  و حال آن كـه ايشـان  ) ) و چنين چيزي حكم خدا نيستو چنين چيزي حكم خدا نيست((  بندندبندند  و بر خدا دروغ ميو بر خدا دروغ مي((  

  ). ). داننددانند  ميمي) ) اين رااين را((
د كه از پيشينيان خود دنباله روي نموده و سـخنان  د كه از پيشينيان خود دنباله روي نموده و سـخنان  در مورد مسيحيان هم خبر مي دهدر مورد مسيحيان هم خبر مي ده

  ::گهربار خدا را تحريف كردندگهربار خدا را تحريف كردند
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�m��K��J��I��H��� � �G��F��E��D��C���B��A

��Z��Y��X��W��V��U� �T� �S��R��Q��P�� �O��N��M��L

��]��\������[l٧٨: عمران آل  
زبـان خـود را   زبـان خـود را   ) ) خـدا خـدا ((  و در ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خوانـدن كتـاب  و در ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خوانـدن كتـاب  ((  
  از كتـاب از كتـاب ) ) خوانندخوانند  آنچه را كه ميآنچه را كه مي((  كنند تا شما گمان بريدكنند تا شما گمان بريد  پيچند و آن را دگرگون ميپيچند و آن را دگرگون مي  ميمي

نـازل  نـازل  ((  آن از نزد خداآن از نزد خدا: : گويند كهگويند كه  و ميو مي. . نيستنيست) ) خداخدا((  در حالي كه از كتابدر حالي كه از كتاب  !!استاست) ) خداخدا((
بندنـد و حـال آن   بندنـد و حـال آن     است و با اين كه از سوي خدا نيامده است و به خدا دروغ مياست و با اين كه از سوي خدا نيامده است و به خدا دروغ مي) ) شدهشده

    ). ). گويندگويند  كه دروغ ميكه دروغ مي((  داننددانند  كه ميكه مي
، وقتي كه اهل كتاب سخنان خدا را تحريـف و در برابـر قـوانين گسـتاخي     ، وقتي كه اهل كتاب سخنان خدا را تحريـف و در برابـر قـوانين گسـتاخي     ينيناابنابربنابر

كرده باشند، بايد از حمله و تجاوز به مسلمانان و آلوده شدن دستان پليدشان به خـون  كرده باشند، بايد از حمله و تجاوز به مسلمانان و آلوده شدن دستان پليدشان به خـون  
نه هرگز، چون آنـان  نه هرگز، چون آنـان    !!؟؟، شگفت زده شويم، شگفت زده شويمدنيادنيا  پاك و زالل برادرانمان در نقاط مختلفپاك و زالل برادرانمان در نقاط مختلف

ر و آبروي زنان بي پناه ما را آشكارا و پيش چشـم و گـوش   ر و آبروي زنان بي پناه ما را آشكارا و پيش چشـم و گـوش   طي مراحل متعددي اعتباطي مراحل متعددي اعتبا
جهانيان پايمال كرده اند، و عالوه بر آن، با گستاخي و اهانت هر چه تمامتر مساجد را جهانيان پايمال كرده اند، و عالوه بر آن، با گستاخي و اهانت هر چه تمامتر مساجد را 
تخريب كردند، خونها را ريختند، سرزمينها غصـب و حيثيـت و نـاموس مسـلمانان را     تخريب كردند، خونها را ريختند، سرزمينها غصـب و حيثيـت و نـاموس مسـلمانان را     

  . . مورد اهانت و بي حرمتي قرار دادندمورد اهانت و بي حرمتي قرار دادند
و درس و درس تمام ايـن تجـاوز و طغيانهـا از سرمشـق قـرار نـدادن       تمام ايـن تجـاوز و طغيانهـا از سرمشـق قـرار نـدادن         واقعيت اين است كهواقعيت اين است كه
نشأت مي گيرد، زيرا نه تنهـا سفارشـهاي قـرآن مبنـي بـر      نشأت مي گيرد، زيرا نه تنهـا سفارشـهاي قـرآن مبنـي بـر      قرآن قرآن نگرفتن از آموزه هاي نگرفتن از آموزه هاي 

دشمني ديرينه يهوديان و مسيحيان با خدا، پيامبر و مؤمنان را مشعل فـروزان فـراروي   دشمني ديرينه يهوديان و مسيحيان با خدا، پيامبر و مؤمنان را مشعل فـروزان فـراروي   
گشته و پاي ميـز مـذاكره   گشته و پاي ميـز مـذاكره     خويش قرار نداديم كه از در صلح و چانه زني با ايشان واردخويش قرار نداديم كه از در صلح و چانه زني با ايشان وارد

  . . حضور يافتيم و تن به سازش داديمحضور يافتيم و تن به سازش داديم
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  انواع تحريف در كتابهاي پيشينانواع تحريف در كتابهاي پيشين

بدون شك اهل كتاب آموزه هاي پيامهاي آسماني را تغيير و تحريف كردند كه قرآن بدون شك اهل كتاب آموزه هاي پيامهاي آسماني را تغيير و تحريف كردند كه قرآن 
كريم در موارد متعددي اين قضيه را يـادآور شـده و پـرده از روي نـوع تحريـف نيـز       كريم در موارد متعددي اين قضيه را يـادآور شـده و پـرده از روي نـوع تحريـف نيـز       

  : : 11نويسدنويسدطب در اين باره مي طب در اين باره مي استاد محمد قاستاد محمد ق. . برداشته استبرداشته است
اگر موضوع تحريف را به صورت دقيق مورد تحقيق و كنكاش قرار دهـيم، بـه ايـن    اگر موضوع تحريف را به صورت دقيق مورد تحقيق و كنكاش قرار دهـيم، بـه ايـن    

سه نوع تحريف در كتابهاي پيشين رخ داده و قرآن سه نوع تحريف در كتابهاي پيشين رخ داده و قرآن   ––حد اقل حد اقل   ––نتيجه پي مي بريم كه نتيجه پي مي بريم كه 
  ::كريم به همه آنها اشاره كرده استكريم به همه آنها اشاره كرده است

  ..تحريف معني و تغيير نيافتن الفاظتحريف معني و تغيير نيافتن الفاظ  --11
  ..تعابيرتعابيرالفاظ و الفاظ و يش يش تغيير و افزاتغيير و افزا  --22
  ..كتمان حقايقكتمان حقايق  --33

  ::و اينك توضيح مختصري درباره آنهاو اينك توضيح مختصري درباره آنها
  ::تحريف معني و تغيير نيافتن الفاظتحريف معني و تغيير نيافتن الفاظ: : نوع اولنوع اول

خداوند متعال در همه كتابهاي آسماني ربا را تحـريم و مسـلمانان را از آن برحـذر    خداوند متعال در همه كتابهاي آسماني ربا را تحـريم و مسـلمانان را از آن برحـذر    
صـورت  صـورت  با وجود تحريفات با وجود تحريفات   ––موجود موجود » » توراتتورات««داشته است، براي مثال در همين كتاب داشته است، براي مثال در همين كتاب 

نصوص تحريم ربا و تعامل انسان دوستانه بـا مـردم را در خـود جـاي     نصوص تحريم ربا و تعامل انسان دوستانه بـا مـردم را در خـود جـاي       ––رفته در آن رفته در آن گگ
يهوديـان در سـطح بـين المللـي معـامالت      يهوديـان در سـطح بـين المللـي معـامالت        ––چنانكه همه مي دانند چنانكه همه مي دانند   ––داده است، ولي داده است، ولي 

ربوي را انجام داده و از اين طريق اموال مردم را به ناحق چپاول و به يغما مـي برنـد،   ربوي را انجام داده و از اين طريق اموال مردم را به ناحق چپاول و به يغما مـي برنـد،   
  ::كهكه  آيه زير اين امر را يادآور مي شودآيه زير اين امر را يادآور مي شود
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�m���®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡

º��� �¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°��� �¯»� ���½��¼

��Á��À��¿��¾l ١٦١ – ١٦٠: النساء  
بـه سـبب ايـن كـه     بـه سـبب ايـن كـه     ) ) به خصوصبه خصوص((  به خاطر جور و ستمي كه از يهوديان سر زد وبه خاطر جور و ستمي كه از يهوديان سر زد و((  

چيزهاي پـاكيزه  چيزهاي پـاكيزه  ) ) ، قسمتي از، قسمتي ازبراي تنبيه ايشانبراي تنبيه ايشان((  بازداشتند،بازداشتند،) ) مردمان رامردمان را((  راه خداراه خدابسي از بسي از 
همچنين بر آنان برخي از چيزهـاي پـاكيزه و   همچنين بر آنان برخي از چيزهـاي پـاكيزه و   ((  وو    . . ، حرام كرديم، حرام كرديمحالل بودحالل بوده بر آنان ه بر آنان را كرا ك

  بـر زبـان  بـر زبـان  ((  ، در حـالي كـه  ، در حـالي كـه  ) ) و ربـاخواري و ربـاخواري ((  خاطر دريافت رباخاطر دريافت ربا  بهبه) ) حالل را حرام كرديمحالل را حرام كرديم
، و مـا بـراي   ، و مـا بـراي   و به سبب خوردن مال مـردم بـه نـاحق   و به سبب خوردن مال مـردم بـه نـاحق   ، ، از آن نهي شده بودنداز آن نهي شده بودند) ) پيغمبرانپيغمبران

      ). ). ايمايم  عذاب دردناكي را آماده كردهعذاب دردناكي را آماده كرده  كافران ايشانكافران ايشان
پس چطور به خود اجازه مي دهند نصوص موجـود در كتـاب خـود را تحريـف و     پس چطور به خود اجازه مي دهند نصوص موجـود در كتـاب خـود را تحريـف و     

  !!؟؟زمينه مباح ساختن انجام معامالت ربوي با مردم و چپاول اموالشان را فراهم سازندزمينه مباح ساختن انجام معامالت ربوي با مردم و چپاول اموالشان را فراهم سازند
انجـام تجارتهـاي ربـوي و    انجـام تجارتهـاي ربـوي و    : : زشت و ناپسند خود معتقدنـد زشت و ناپسند خود معتقدنـد   رفتاررفتارآنان در توجيه اين آنان در توجيه اين 

اري تنها در زمينه تعامل با يهوديان حرام است ولي در برخورد با ديگـران ربـا و   اري تنها در زمينه تعامل با يهوديان حرام است ولي در برخورد با ديگـران ربـا و   امانتدامانتد
  ::چپاول اموال جائز و بال مانع استچپاول اموال جائز و بال مانع است

�m£� ���±��°��¯��®��¬��«���� � � �ª��©��¨��§��¦���¥��¤

���³��²l ٧٥: آل عمران  
) ) يعنـي غيـر يهـود   يعنـي غيـر يهـود   ((  مـا در برابـر اميهـا   مـا در برابـر اميهـا   : : گوينـد گوينـد   بدان خاطر است كه ايشان ميبدان خاطر است كه ايشان مياين اين ((  

  و چنـين چيـزي حكـم   و چنـين چيـزي حكـم   ((  بندنـد بندنـد   و بر خدا دروغ ميو بر خدا دروغ مي  !!ول نبوده و بازخواستي نداريمول نبوده و بازخواستي نداريممسؤمسؤ
  ). ). داننددانند  ميمي) ) اين رااين را((  و حال آن كه ايشانو حال آن كه ايشان) ) خدا نيستخدا نيست
  ::تغيير و افزايش الفاظ و تعابيرتغيير و افزايش الفاظ و تعابير: : نوع دومنوع دوم
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  ::در توراتدر تورات  --11

يهوديان تعدادي داستانهاي خرافي و افسانه اي بـه تـورات افـزوده انـد كـه هرگـز       يهوديان تعدادي داستانهاي خرافي و افسانه اي بـه تـورات افـزوده انـد كـه هرگـز       
حجتي بر آنها نازل نكرده است، پاره اي از اين داستانها تا مرز تمسخر حجتي بر آنها نازل نكرده است، پاره اي از اين داستانها تا مرز تمسخر خداوند دليل و خداوند دليل و 

و اين رفتار ناشايست را نه تنها در حـق همـه   و اين رفتار ناشايست را نه تنها در حـق همـه     پيش مي روندپيش مي روندو دشنام دادن به پيامبران و دشنام دادن به پيامبران 
انجام داده اند كه مقام واالي الوهيت پروردگار نيز از اين تندباد در امان نمانده انجام داده اند كه مقام واالي الوهيت پروردگار نيز از اين تندباد در امان نمانده   پيامبرانپيامبران

كه نبايد بر زبان هيچ مسلمان موحدي كه نبايد بر زبان هيچ مسلمان موحدي   حان نسبت داده اندحان نسبت داده اندو چيزهايي را به خداوند سبو چيزهايي را به خداوند سب
  ::وارد و يا به دلش خطور نمايدوارد و يا به دلش خطور نمايد

�mK��J��I��H��G� �F��E��D��C��B��AL� � ���O��N� �M

��[��Z��Y��X��W��V��U����T��S�����R��Q��P

��b��a��`��_��^��]����\l ١٨٢ – ١٨١: آل عمران  
را همـو بـه ارث   را همـو بـه ارث   او است و همه چيز او است و همه چيز با وجود اين كه ملك آسمانها و زمين از آن با وجود اين كه ملك آسمانها و زمين از آن   ((  
از از   خداي تو فقير اسـت و خداي تو فقير اسـت و   !!اي محمداي محمد: : از يهوديان از روي ريشخند گفتنداز يهوديان از روي ريشخند گفتند  ، برخي، برخيبردبرد  ميمي

: : بيگمان خداوند سخن كسـاني را شـنيد كـه گفتنـد    بيگمان خداوند سخن كسـاني را شـنيد كـه گفتنـد    ) ) ::بگوبگو  !!كندكند  ما درخواست قرض ميما درخواست قرض مي
، و بـه قتـل   ، و بـه قتـل   خـواهيم نوشـت  خـواهيم نوشـت  ) ) بر ايشـان بر ايشـان ((  گفتندگفتند  آنچه راآنچه را  !!نيازيمنيازيم  خدا فقير است و ما بيخدا فقير است و ما بي

و و ) ) خواهد شدخواهد شد  هم ثبت و ضبطهم ثبت و ضبط((  ايشانايشان) ) توسط گذشتگانتوسط گذشتگان((  ساندن پيامبران را به ناحقساندن پيامبران را به ناحقرر
بـه  بـه  ) ) عـذاب آتـش سـوزان   عـذاب آتـش سـوزان   ((  ايناين  . . سوزان راسوزان را) ) آتشآتش((  بچشيد عذاببچشيد عذاب: : بدانان خواهيم گفتبدانان خواهيم گفت

مرتكب آن گشـته اسـت و برايتـان بـا انجـام      مرتكب آن گشـته اسـت و برايتـان بـا انجـام      ((  خاطر چيزي است كه دستهاي خودتانخاطر چيزي است كه دستهاي خودتان
سـتمي  سـتمي  ) ) هرگز كمترينهرگز كمترين((  ند به بندگانند به بندگان، و خداو، و خداوپيشاپيش فرستاده استپيشاپيش فرستاده است) ) ل ناشايستل ناشايستاعمااعما

      ). ). دارددارد  روا نميروا نمي
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�m¹��¸��¶��µ��´º��¿��¾���½��¼��»À���Å��Ä��Ã��Â��Á

Æl 64:المائدة   
و بخل او را و بخل او را ! (! (دست خدا به غل و زنجير بسته استدست خدا به غل و زنجير بسته است: : گويندگويند  يهوديان مييهوديان مي) ) برخي ازبرخي از    ((  
، و ، و ايشـان ايشـان   و بخل بهـره و بخل بهـره ! (! (بسته بادبسته باد  دستهايشاندستهايشان  !). !). عطاء و بخشش به ما گسسته استعطاء و بخشش به ما گسسته استاز از 

  و ازو از((  گويند نفرينشان بـاد گويند نفرينشان بـاد   و به سبب آنچه ميو به سبب آنچه مي!) !) دستهايشان در دوزخ به زنجير بسته باددستهايشان در دوزخ به زنجير بسته باد
و او جواد و بخشـنده  و او جواد و بخشـنده  ((  بازباز  بلكه دو دست خدابلكه دو دست خدا  !). !). رحمت خدا محروم و مطرود گردندرحمت خدا محروم و مطرود گردند

  ). ). بخشدبخشد  ميمي) ) و حكمت خداوندي اقتضاء كندو حكمت خداوندي اقتضاء كند((  ، هرگونه كه بخواهد، هرگونه كه بخواهد) ) استاست
تر و نفرت انگيزتر از اين هم در حق خداون تر و نفرت انگيزتر از اين هم در حق خداون   در تورات تحريف شده تعابيري زشتدر تورات تحريف شده تعابيري زشت

سبحان وجود دارد كه بدن هر مؤمني را به لرزه در مي آورد، بـراي مثـال در آن آمـده    سبحان وجود دارد كه بدن هر مؤمني را به لرزه در مي آورد، بـراي مثـال در آن آمـده    
  ::استاست

  --كه به زعم ايشـان درخـت شـناخت بـود     كه به زعم ايشـان درخـت شـناخت بـود       ––پس از آنكه انسان از درخت ممنوعه پس از آنكه انسان از درخت ممنوعه 
داشت كه داشت كه   ترسيد قدرت و فرمانرواييش را از دست دهد، و بيم اينترسيد قدرت و فرمانرواييش را از دست دهد، و بيم اينخداوند خداوند تناول كرد، تناول كرد، 

و لذا وي را از بهشت و لذا وي را از بهشت !! !! !!انسان از درخت حيات تناول نموده و براي هميشه زنده بماندانسان از درخت حيات تناول نموده و براي هميشه زنده بماند
و درخت مزبور را بخاطر جلوگيري از دست يابي بدان به شدت تحت مراقبت و درخت مزبور را بخاطر جلوگيري از دست يابي بدان به شدت تحت مراقبت   اخراجاخراج

  ..قرار دادقرار داد
خداوند از ملت بني اسرائيل بخاطر ارتكاب جرائم زياد خشـمگين و  خداوند از ملت بني اسرائيل بخاطر ارتكاب جرائم زياد خشـمگين و  : : مي گويدمي گويدو يا و يا 

آن قدر آن قدر   ��وگند خورد ايشان را نيست و نابود نمايد، ولي موسي وگند خورد ايشان را نيست و نابود نمايد، ولي موسي برآشفته گشت و سبرآشفته گشت و س
به وي مراجعه و درخواست عفو و گذشت كرد كه از تصميمش صرف نظر و پشيمان به وي مراجعه و درخواست عفو و گذشت كرد كه از تصميمش صرف نظر و پشيمان 

  !!!!!!شدشد
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مي مي گمان گمان كه يهوديان منحرف و گمراه كه يهوديان منحرف و گمراه است است خداوند متعال بس واالتر و باالتر از آن خداوند متعال بس واالتر و باالتر از آن 
وغهاي عالمانه و عامدانـه كـه   وغهاي عالمانه و عامدانـه كـه   بخاطر آن همه دربخاطر آن همه در  برند، زبانشان الل و دستانشان بشكندبرند، زبانشان الل و دستانشان بشكند

  ..مرتكب گشته اندمرتكب گشته اند
  ::در انجيلدر انجيل  --22

رخ داده كمتـر از تحريفـات   رخ داده كمتـر از تحريفـات     انجيلانجيلزشتي و بي معنايي تغييرات و افزايشهايي كه در زشتي و بي معنايي تغييرات و افزايشهايي كه در 
انگـاري  انگـاري    تغييرات آن در زمينه اي ديگر و مربوط به خداتغييرات آن در زمينه اي ديگر و مربوط به خداتورات نيست، ولي تورات نيست، ولي موجود در موجود در 

ه و افسانه سـه  ه و افسانه سـه  بودبودا ا مي باشد كه به زعم مسيحيان منحرف عيسي پسر خدمي باشد كه به زعم مسيحيان منحرف عيسي پسر خد    ��عيسي عيسي 
ساخته و پرداخته كرده انـد كـه همـه ايـن اوهـام و      ساخته و پرداخته كرده انـد كـه همـه ايـن اوهـام و      ) ) پسر، پدر و روح القدسپسر، پدر و روح القدس((  خداييخدايي

به صورت مبسـوط  به صورت مبسـوط  و قرآن كريم و قرآن كريم است است اباطيل به انجيلهاي نوشته خودشان افزوده شده اباطيل به انجيلهاي نوشته خودشان افزوده شده 
حقيقت توحيد و نبوت و حقيقت توحيد و نبوت و پرده از روي پرده از روي در چندين سوره پندار مزبور را مردود دانسته و در چندين سوره پندار مزبور را مردود دانسته و 

  ::بر مي دارد، مي فرمايدبر مي دارد، مي فرمايد  رارا  يكتاپرستي عيسييكتاپرستي عيسي

�m��y��x��w��v�������u��t��s��r��q��p��o��n��m��l
z{��f��e��d��c��b��� �a��`��_��~��}��|g��l��k��j���� � � �i��hm��
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��µ����¹������¸��¶º����À��¿��¾�����������½��¼��»l ١١٧ -  ١١٦: المائدة     
آيا تو بـه  آيا تو بـه    !!اي عيسي پسر مريماي عيسي پسر مريم: : گويدگويد  آن گاه را كه خداوند ميآن گاه را كه خداوند مي) ) خاطرنشان سازخاطرنشان ساز((  وو((  

ما دو نفر را نيـز  ما دو نفر را نيـز  و و ((  ، من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد، من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيداي كه جز اهللاي كه جز اهللا  مردم گفتهمردم گفته
دانـم كـه داراي شـريك و انبـاز     دانـم كـه داراي شـريك و انبـاز       و را منزّه از آن مـي و را منزّه از آن مـي تت: : گويدگويد  عيسي ميعيسي مي  ). ). ؟؟پرستش كنيدپرستش كنيد

اگـر آن را  اگـر آن را  . . حق من نيسـت حق من نيسـت ) ) و بطلبم كه وظيفه وو بطلبم كه وظيفه و((  مرا نسزد كه چيزي را بگويممرا نسزد كه چيزي را بگويم  . . باشيباشي



        
  

      125125                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

از راز درون من هـم  از راز درون من هـم  ) ) ر منر منعالوه از ظاهر گفتاعالوه از ظاهر گفتا((  توتو. . آن آگاهيآن آگاهيگفته باشم بيگمان تو از گفته باشم بيگمان تو از 
. . خبـرم خبـرم   داري بـي داري بـي   هان مـي هان مـي نچه بر من پننچه بر من پناز آاز آ) ) چون انساني بيش نيستمچون انساني بيش نيستم((  ، ولي من، ولي منباخبريباخبري

من به آنان چيزي من به آنان چيزي       ). ). و از خفايا و نواياي امور باخبريو از خفايا و نواياي امور باخبري((  زيرا تو داننده رازها و نهانيهائيزيرا تو داننده رازها و نهانيهائي
ايـن كـه جـز خـدا را     ايـن كـه جـز خـدا را     ) ) و آنو آن((  اياي  ام مگر آنچه را كه مرا به گفـتن آن فرمـان داده  ام مگر آنچه را كه مرا به گفـتن آن فرمـان داده    نگفتهنگفته

ت و ت و آفريـده اسـ  آفريـده اسـ  و همو مرا و شما را و همو مرا و شما را ((  نپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما استنپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است
) ) عت و عصـيان عت و عصـيان اطااطا((  من تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از وضعمن تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از وضع  ). ). همه بندگان اوئيمهمه بندگان اوئيم

و و ((  اياي  ، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بودهايشان اّطالع داشتم، و هنگامي كه مرا ميرانديايشان اّطالع داشتم، و هنگامي كه مرا ميراندي
    ). ). و تو بر هر چيزي مّطلع هستيو تو بر هر چيزي مّطلع هستي) ) اياي  اعمال و افكارشان را پائيدهاعمال و افكارشان را پائيده

    ::فرمايدفرمايد  و در راستاي خدا انگار عيسي ميو در راستاي خدا انگار عيسي مي

�m_��^��]���\��[����Z��Y��X��W��V`�������zl ٧٢: المائدة  
خـدا  خـدا  ) ) خدا در عيسـي حلـول كـرده اسـت و    خدا در عيسـي حلـول كـرده اسـت و    ((  ::گويندگويند  بيگمان كساني كافرند كه ميبيگمان كساني كافرند كه مي((  

  ). ). همان مسيح پسر مريم استهمان مسيح پسر مريم است
از از ) ) انجيل مرقص، لوقا، متـي و يوحنـا  انجيل مرقص، لوقا، متـي و يوحنـا  ((  انجيلهاي چهار گانهانجيلهاي چهار گانه  بنابراين بايد دانست كهبنابراين بايد دانست كه

  پيروان دروغـين عيسـي  پيروان دروغـين عيسـي  ازل نشده و تنها تراوش ذهن و انديشه ازل نشده و تنها تراوش ذهن و انديشه سوي خداوند سبحان نسوي خداوند سبحان ن
نصوص و تعـابيري  نصوص و تعـابيري    ،،شان شهرت يافته است، عالوه بر اينشان شهرت يافته است، عالوه بر اينو لذا به نام نويسندگانو لذا به نام نويسندگان  استاست

  ..در اناجيل مزبور وجود دارد كه باطل بودنشان را به اثبات مي رسانددر اناجيل مزبور وجود دارد كه باطل بودنشان را به اثبات مي رساند
يسي را تاييد و يسي را تاييد و چون انسان بودن عچون انسان بودن عوجود دارد كه وجود دارد كه ) ) انجيل برناباانجيل برنابا((  انجيل ديگري به نامانجيل ديگري به نام

و و   كليسا از پخش آن جلوگيري به عمـل آورد كليسا از پخش آن جلوگيري به عمـل آورد حاوي نويد به بعثت پيامبر اسالم است، حاوي نويد به بعثت پيامبر اسالم است، 
از مغفرت و رضـوان خـدا،   از مغفرت و رضـوان خـدا،     --البته به زعم خودشان البته به زعم خودشان   ––ضمن تهديد به محروم ساختن ضمن تهديد به محروم ساختن 

  ..همه نسخه هاي موجود را به آتش كشيدندهمه نسخه هاي موجود را به آتش كشيدند
  ::كتمان حقايقكتمان حقايق: : نوع سومنوع سوم

  ::ي شودي شودكتمان حقايق شامل دو زير مجموعه ديگر مكتمان حقايق شامل دو زير مجموعه ديگر م
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  ..كتمان احكام شريعتكتمان احكام شريعت) ) الفالف
  ..��كتمان اشاره به بعثت پيامبر اسالم كتمان اشاره به بعثت پيامبر اسالم ) ) بب

آمـوزه  آمـوزه  قرآن كريم خبر مي دهد كه يكي از وظائف اهل كتاب عدم كتمان حقـايق و  قرآن كريم خبر مي دهد كه يكي از وظائف اهل كتاب عدم كتمان حقـايق و  
عليـه  عليـه  دين خدا بود ولي ايشان آگاهانـه از ايـن امـر حكيمانـه الهـي سـرباززده و       دين خدا بود ولي ايشان آگاهانـه از ايـن امـر حكيمانـه الهـي سـرباززده و       هاي هاي 

  ::خداوند دروغ و افترا بستندخداوند دروغ و افترا بستند

�mE��D��C��B��A����L��K��J�������I��H��G��F

R����Q��P��O��N��MS����W��V��U��Tl ١٨٧: آل عمران  
از از ) ) بـر زبـان انبيـاء   بـر زبـان انبيـاء   ((  آن گاه را كه خداوند پيمان مؤكّدآن گاه را كه خداوند پيمان مؤكّد!) !) به ياد بياور اي پيغمبربه ياد بياور اي پيغمبر((  وو((  

يد و يد و را براي مردمان آشكار سازيد و توضيح دهرا براي مردمان آشكار سازيد و توضيح ده) ) خودخود((  اهل كتاب گرفت كه بايد كتاباهل كتاب گرفت كه بايد كتاب
اما آنان آن را پشت سر افكندند و به بهـاي انـدكي آن را   اما آنان آن را پشت سر افكندند و به بهـاي انـدكي آن را   . . ازيدازيدآن را كتمان و پنهان نسآن را كتمان و پنهان نس

      !). !). آنان باقي را با فاني معاوضه كردندآنان باقي را با فاني معاوضه كردند! (! (چه بد چيزي را خريدندچه بد چيزي را خريدند  !!فروختندفروختند
  ::در مورد شناخت و آگاهي كامل ايشان پيرامون حقايق دين مي فرمايددر مورد شناخت و آگاهي كامل ايشان پيرامون حقايق دين مي فرمايد

�mG��F���E��D��C��B��AH����L��K��J���I

��P��O��N��Ml ١٤٦: البقرة  
، ، پيغمبر خاتم استپيغمبر خاتم استكه محمد نام و كه محمد نام و ((  ، او را، او راايمايم  دادهداده) ) آسمانيآسماني((  آنان كه بديشان كتابآنان كه بديشان كتاب((  

گمـان  گمـان    ، و برخي از آنان بـي ، و برخي از آنان بـي شناسندشناسند  گونه كه پسران خود را ميگونه كه پسران خود را مي  ، بدان، بدانشناسندشناسند  ميمي) ) خوبخوب
، در حـالي كـه   ، در حـالي كـه   ارنـد ارنـد دد  پنهـان مـي  پنهـان مـي  ) ) از جمله پيغمبري محمد و قبلگـي كعبـه را  از جمله پيغمبري محمد و قبلگـي كعبـه را  ((  حق راحق را

  ). ). داننددانند  ميمي
  ::عيسي به بعثت پيامبر اسالم مي فرمايدعيسي به بعثت پيامبر اسالم مي فرمايد  و در باره نويدو در باره نويد
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�m����Q��P��O��N��M� �� �L��� � � � �K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

X��W��V��U��T��S��RY����a��`����_��̂ ��]��\��[���Zl�
     ٦: الصف 

من فرستاده من فرستاده   !!اسرائيلاسرائيل  اي بنياي بني: : زماني را كه عيسي پسر مريم گفتزماني را كه عيسي پسر مريم گفت  و خاطرنشان سازو خاطرنشان ساز((  
، و بـه  ، و بـه  كـنم كـنم   پيش از من آمده است تصـديق مـي  پيش از من آمده است تصـديق مـي  و توراتي را كه و توراتي را كه   خدا به سوي شما بودهخدا به سوي شما بوده

امـا هنگـامي كـه آن    امـا هنگـامي كـه آن      . . دهمدهم  ، مژده مي، مژده ميآيد و نام او احمد استآيد و نام او احمد است  از من مياز من مي  پيغمبري كه بعدپيغمبري كه بعد
: : ، گفتنـد ، گفتنـد ، به پيش ايشان آمـد ، به پيش ايشان آمـد الئل متقنالئل متقنو دو دهمراه با معجزات روشن همراه با معجزات روشن ) ) احمدناماحمدنام((  پيغمبرپيغمبر

      ). ). اين جادوي آشكاري استاين جادوي آشكاري است
داوند متعال از فرمـان  داوند متعال از فرمـان  رغم همه اين سفارشهاي حكيمانه خرغم همه اين سفارشهاي حكيمانه خولي با كمال تاسف علي ولي با كمال تاسف علي 

  ..پروردگارشان تخطي نموده و حقايق مربوطه را كتمان كردندپروردگارشان تخطي نموده و حقايق مربوطه را كتمان كردند
آورده شـدند، وي نيـز   آورده شـدند، وي نيـز     ��زن و مرد زناكاري پيش پيـامبر  زن و مرد زناكاري پيش پيـامبر  : : نقل مي كندنقل مي كند  ��ابن عمر ابن عمر 

  ::جهت آگاهي از حكم تورات در اين زمينه پيش يهوديان رفت و پرسيدجهت آگاهي از حكم تورات در اين زمينه پيش يهوديان رفت و پرسيد

SS  /%(�� �5 + �  ��/%(�� �5 + �  ����� �� ��� ����� �� ��� �� ? ?  �%��	�%��	 : : E&� e��&¡�   :<�"*�   ,:<4%�  3 y%�� E&� e��&¡�   :<�"*�   ,:<4%�  3 y%��
:� ¢�|8   ,:<4%� :� ¢�|8   ,:<4%�  ; ;X�	X�	 : :E	3�K (�U +� ��/%(��� �%G�5E	3�K (�U +� ��/%(��� �%G�5 ; ; �&(� ,�&4 d
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صورتهايشـان را  صورتهايشـان را  : : گفتنـد گفتنـد   ؟ ؟ در تورات چه حكمي براي زناكاران مقرر گشته اسـت در تورات چه حكمي براي زناكاران مقرر گشته اسـت ((  

اگر راسـت مـي   اگر راسـت مـي   : : فرمودفرمود. . سياه و در جهت مخالف سوارشان كرده و دور زده مي شوندسياه و در جهت مخالف سوارشان كرده و دور زده مي شوند

                                                                                      
  ). ). كتاب الحدودكتاب الحدود((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب المناقبكتاب المناقب((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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تورات را آورده و يك نفر شروع به خواندنش كرد تا به آيـه  تورات را آورده و يك نفر شروع به خواندنش كرد تا به آيـه  . . بياوريدبياوريد  تورات راتورات را: : گوييدگوييد
ماقبـل و  ماقبـل و  تنهـا  تنهـا  و و   گذاشـت گذاشـت قسمت قسمت در حين قرائت دستش را روي آن در حين قرائت دستش را روي آن رجم رسيد، ولي رجم رسيد، ولي 

، عبد اهللا بن سالم كه پيامبر را همراهي مـي كـرد، خطـاب بـه     ، عبد اهللا بن سالم كه پيامبر را همراهي مـي كـرد، خطـاب بـه     مابعدش را تالوت نمودمابعدش را تالوت نمود
ستش را برداشت آيه مربـوط بـه   ستش را برداشت آيه مربـوط بـه   به او فرمان بده دستش را بردارد، وقتي دبه او فرمان بده دستش را بردارد، وقتي د: : ايشان گفتايشان گفت

  ). ). حكم رجم آنها را صادر فرمودحكم رجم آنها را صادر فرمود  ��رجم ديده شد و لذا پيامبر خدا رجم ديده شد و لذا پيامبر خدا 
كه فرسـتاده خـدا بـوده و پروردگـار     كه فرسـتاده خـدا بـوده و پروردگـار       --پس وقتي اهل كتاب با پيامبر نور و رحمت پس وقتي اهل كتاب با پيامبر نور و رحمت 

چنين برخورد كرده و چنين برخورد كرده و   ––نيرنگ و فريبهايشان را از طريق وحي برايش آشكار مي سازد نيرنگ و فريبهايشان را از طريق وحي برايش آشكار مي سازد 
شته باشند، واي به حال تـوده مردمـي كـه فاقـد چنـين      شته باشند، واي به حال تـوده مردمـي كـه فاقـد چنـين      پا گذاپا گذا  احكام مسلم الهي را زيراحكام مسلم الهي را زير

  ! ! !!؟؟قدرتي بوده و پيام خداوند بر ايشان فرود نمي آيدقدرتي بوده و پيام خداوند بر ايشان فرود نمي آيد
بنابراين، الزم است مسلمانان از اين موضع گيريهاي خصمانه و فريب كارانـه درس  بنابراين، الزم است مسلمانان از اين موضع گيريهاي خصمانه و فريب كارانـه درس  
عبرت گرفته و در دام پيمان و حضور پاي ميز سازش و مذاكره نيفتند، زيرا اهل كتاب عبرت گرفته و در دام پيمان و حضور پاي ميز سازش و مذاكره نيفتند، زيرا اهل كتاب 

راستاي تضعيف و ريشه كن ساختن مسلمانان از هيچ كوششي فروگـذار نكـرده و   راستاي تضعيف و ريشه كن ساختن مسلمانان از هيچ كوششي فروگـذار نكـرده و     دردر
هيچ نوع خويشاوندي و پيماني را نيز مراعات نخواهند كرد، از اين رو بسيار خطرناك هيچ نوع خويشاوندي و پيماني را نيز مراعات نخواهند كرد، از اين رو بسيار خطرناك 
است دشمني ديرينه شان را از ياد برده و اين سفارش اكيد و تـاريخي قـرآن كـريم را    است دشمني ديرينه شان را از ياد برده و اين سفارش اكيد و تـاريخي قـرآن كـريم را    

  ::فراموش نماييم كهفراموش نماييم كه

�mF��E��D��C��B��A��I��H��GJ����cl ١٢٠: البقرة  
  ، مگـر ايـن كـه از آئـين    ، مگـر ايـن كـه از آئـين    از تو خوشـنود نخواهنـد شـد   از تو خوشـنود نخواهنـد شـد   يهوديان و مسيحيان هرگز يهوديان و مسيحيان هرگز ((  

  ). ). ايشان پيروي كنيايشان پيروي كني) ) تحريف شده و خواستهاي نادرستتحريف شده و خواستهاي نادرست((
بر پايه اين آموزه هاي حيات بخش، خشم و نفرت از ايشان بر ما الزم و بايد خـود  بر پايه اين آموزه هاي حيات بخش، خشم و نفرت از ايشان بر ما الزم و بايد خـود  

ان آماده سازيم، بدين اميد كه خداونـد دادگـر   ان آماده سازيم، بدين اميد كه خداونـد دادگـر   را براي رويارويي و تصفيه حساب با آنرا براي رويارويي و تصفيه حساب با آن
نيز مبني بر شكست همه نيز مبني بر شكست همه   ��بر دلهاي زخمي مؤمنان مرهم نهد و پيش بيني هاي پيامبر بر دلهاي زخمي مؤمنان مرهم نهد و پيش بيني هاي پيامبر 

  ..جانبه يهوديان و غلبه غرور آفرين مسلمانان بر ايشان، تحقق يابدجانبه يهوديان و غلبه غرور آفرين مسلمانان بر ايشان، تحقق يابد
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  ..انشاءاهللانشاءاهللا  --به اميد ديدار در سرزمين مبارك فلسطين به اميد ديدار در سرزمين مبارك فلسطين 

  

  قرآن كريمقرآن كريم

مي دانيم نكاتي اساسي پيرامـون آخـرين پيـام حيـات بخـش و      مي دانيم نكاتي اساسي پيرامـون آخـرين پيـام حيـات بخـش و        در اين فرصت الزمدر اين فرصت الزم
  ::انسان ساز پروردگار مهربان مهرورز را به شرح زير ارائه دهيمانسان ساز پروردگار مهربان مهرورز را به شرح زير ارائه دهيم

  

  تعريف لغوي و اصطالحي قرآنتعريف لغوي و اصطالحي قرآن  --11

  ::تعريف لغويتعريف لغوي) ) الفالف

: : گردآوردن است، ابو اسحق نحوي مـي گويـد  گردآوردن است، ابو اسحق نحوي مـي گويـد  : : واژه قرآن از ريشه قرأ يقرأ به معنيواژه قرآن از ريشه قرأ يقرأ به معني
كتاب، قرآن و فرقان نام دارد، و علت نامگـذاري آن  كتاب، قرآن و فرقان نام دارد، و علت نامگـذاري آن    ��اسالم اسالم پيام فرود آمده بر پيامبر پيام فرود آمده بر پيامبر 

  11. . به قرآن اين است كه چون سوره هايي به هم پيوسته مي باشدبه قرآن اين است كه چون سوره هايي به هم پيوسته مي باشد
  ::تعريف اصطالحيتعريف اصطالحي) ) بب

خداوند الفاظ و معاني آن را از طريق خداوند الفاظ و معاني آن را از طريق : : قرآن از ديدگاه شرع عبارت از كتابي است كهقرآن از ديدگاه شرع عبارت از كتابي است كه
شـروع  شـروع  » » فاتحهفاتحه««كه با سوره كه با سوره فرود آورده فرود آورده   ��بر پيامبر اسالم محمد مصطفي بر پيامبر اسالم محمد مصطفي   ��جبرئيل جبرئيل 

  ..پايان مي يابدپايان مي يابد» » ناسناس««و با سوره و با سوره 

                                                                                      
  ..ابن منظورابن منظور/ / لسان العرب لسان العرب   11
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  استاست  قرآن ناسخ كتابهاي پيشينقرآن ناسخ كتابهاي پيشين  --22

به استثناي احكـامي  به استثناي احكـامي    ––  احكام و قوانين كتابهاي پيشين رااحكام و قوانين كتابهاي پيشين رابخش عمده بخش عمده خداوند متعال خداوند متعال 
كه با قوانين آخرين پيام الهـي مغـايرت داشـت، بـه     كه با قوانين آخرين پيام الهـي مغـايرت داشـت، بـه       ––كه با قوانين اسالم سازگار بود كه با قوانين اسالم سازگار بود 

ولي اصول و مباني بينش و تصـورات كـه خميـر    ولي اصول و مباني بينش و تصـورات كـه خميـر    . . ز ميان برداشتز ميان برداشتوسيله قرآن نسخ و اوسيله قرآن نسخ و ا
و و ) ) الوهيتالوهيت((  ، توحيد عملي، توحيد عملي) ) ربوبيتربوبيت((  توحيد اعتقاديتوحيد اعتقادي: : مايه ارسال رسوالن است، مانندمايه ارسال رسوالن است، مانند

ايمان به پيامبران، كتابهاي آسماني و روز آخرت در همه اديان توحيدي ثابت و تغييـر  ايمان به پيامبران، كتابهاي آسماني و روز آخرت در همه اديان توحيدي ثابت و تغييـر  
  ..ناپذير مي باشدناپذير مي باشد

مزبور را بـه قـرآن ارزانـي بخشـيد چـون مقـرر       مزبور را بـه قـرآن ارزانـي بخشـيد چـون مقـرر       خداوند سبحان بدين منظور امتياز خداوند سبحان بدين منظور امتياز 
اين كتاب آخرين پيام و رهنمود خداوند خالق آمر براي بشريت سرگشـته  اين كتاب آخرين پيام و رهنمود خداوند خالق آمر براي بشريت سرگشـته  : : فرموده بودفرموده بود

  ::نيز پيشوا و مشعل فروزان فراروي همه جهانيان خواهد بودنيز پيشوا و مشعل فروزان فراروي همه جهانيان خواهد بود  ��و محمد و محمد 

�m��|� � � �{� � � �z� �y� �x��w� �v� �u� �t��s� � �r

~��}��������µl عراف�     ١٥٨: ا
اعم از عرب و اعم از عرب و ((  من فرستاده خدا به سوي جملگي شمامن فرستاده خدا به سوي جملگي شما: : بگوبگو) ) به مردمبه مردم! (! (بربراي پيغماي پيغم((  

    ). ). خدائي كه آسمانها و زمين از آن او استخدائي كه آسمانها و زمين از آن او است. . هستمهستم) ) سياه و سفيد و زرد و سرخسياه و سفيد و زرد و سرخ  عجم وعجم و
  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�m����w��v��u���¢��{��z����y��xl ٢٨: سبأ  
و و ) ) ؤمنان به سعادت ابديؤمنان به سعادت ابديمم((  رسانرسان  ايم تا مژدهايم تا مژده  ما تو را براي جملگي مردمان فرستادهما تو را براي جملگي مردمان فرستاده((  

  ). ). باشيباشي) ) كافران به شقاوت سرمديكافران به شقاوت سرمدي((  بيم دهندهبيم دهنده
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و قـرآن كـريم همـه جهانيـان را در بـر      و قـرآن كـريم همـه جهانيـان را در بـر        ��بر اين اساس، دعوت پيامبر بزرگوارمان بر اين اساس، دعوت پيامبر بزرگوارمان 
گرفته و اين پيام حيات بخش حجت و برهان هر دو گروه انسان و جن به شـمار مـي   گرفته و اين پيام حيات بخش حجت و برهان هر دو گروه انسان و جن به شـمار مـي   

  ::رودرود

�m���~�����}���|����{�����z��yl ٥٢: القلم  
در صورتي كه قرآن جز اندرز و پند جهانيان و مايـه بيـداري و هوشـياري ايشـان     در صورتي كه قرآن جز اندرز و پند جهانيان و مايـه بيـداري و هوشـياري ايشـان     ((  

    ). ). نيستنيست
گواه و دربرگيرنده آموزه هاي كتب پيشين بوده كـه تـا   گواه و دربرگيرنده آموزه هاي كتب پيشين بوده كـه تـا     ،،ز اين رو قرآن كريم حافظز اين رو قرآن كريم حافظاا

  ::روز رستاخيز باقي خواهد ماندروز رستاخيز باقي خواهد ماند

�m���y��x��w��v��u��t��s��r���q��� � �p��o

z{������©l ٤٨: المائدة  
مه احكام و مه احكام و در هدر ه((  را نازل كرديم كهرا نازل كرديم كه) ) كامل و شامل قرآنكامل و شامل قرآن((  كتابكتاب) ) ي پيغمبري پيغمبراا((  بر توبر تو((  

بـر  بـر  ((  ، و شـاهد ، و شـاهد ) ) آسـماني آسـماني ((  مصدق كتابهـاي پيشـين  مصدق كتابهـاي پيشـين    ، و موافق و، و موافق ومالزم حقمالزم حق) ) اخبار خوداخبار خود
  ). ). آنها استآنها است) ) مسايلمسايلاصول اصول ((  و حافظو حافظ) ) صحت و سقمصحت و سقم

  ::فرمودفرمود  ��آمده كه پيامبر خدا آمده كه پيامبر خدا   ��در حديثي از ابو هريره در حديثي از ابو هريره 
 S g j> j�i�g� m k[t�� g  j,%& j" g8 t&jH ¥xk�� g i�g� g� g  ¥mk3%j g9 k� t�j�� k� k[ g4 i� k� q� g�gI xk� j� g" i�g8 g� k� k�g�k� �� t"

 k/�t��� kF� g* iKgI i� k� g+� gU t�kD k)k� jwi� k. i/jI m k[t��k� i� k� iR j8 i g� g V ; ;}}  
سيحيان سيحيان هر كدام از يهوديان و مهر كدام از يهوديان و ممحمد در دست او است، محمد در دست او است،   سوگند به كسي كه جان( 

  ). ). پيام مرا شنيده و بدان ايمان نياورد، وارد دوزخ خواهد شدپيام مرا شنيده و بدان ايمان نياورد، وارد دوزخ خواهد شد

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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اين حديث بيانگر آن است كه احكام كتابهاي پيشين از سوي قرآن كريم نسـخ و از  اين حديث بيانگر آن است كه احكام كتابهاي پيشين از سوي قرآن كريم نسـخ و از  
  ..درجه اعتبار ساقط مي باشددرجه اعتبار ساقط مي باشد

  

  حمايت خداوند از قرآنحمايت خداوند از قرآن  --44

في كـرده،  في كـرده،  خداوند متعال كه اين كتاب را به عنوان آخرين پيام خود براي انسانها معرخداوند متعال كه اين كتاب را به عنوان آخرين پيام خود براي انسانها معر
بر عهده گرفتـه و هـيچ گـاه در معـرض     بر عهده گرفتـه و هـيچ گـاه در معـرض     آن را آن را   خودش نيز مسؤليت حفظ و نگهداريخودش نيز مسؤليت حفظ و نگهداري

گردباد تحريف مخالفان و ياوه گويان قرار نخواهد گرفـت، بلكـه همـواره بـه عنـوان      گردباد تحريف مخالفان و ياوه گويان قرار نخواهد گرفـت، بلكـه همـواره بـه عنـوان      
وند وند ريسمان استوار، بيانات روشنگر، شاهراه هدايت و حجت و دليل خدشه ناپذير خداريسمان استوار، بيانات روشنگر، شاهراه هدايت و حجت و دليل خدشه ناپذير خدا

  ::ماندماند  بر مردم باقي خواهدبر مردم باقي خواهد  حكيم و ستودهحكيم و ستوده

�m}��|����{��������� ����z��y��x~�����g��f��e��d��c��b��a��`��_
k���j����i��hl����q��p��o��n�����ml ٤٢ – ٤١: فصلت  

بـر مـا پوشـيده    بـر مـا پوشـيده    ((  ،،رسـد رسـد   نند بدان گاه كه به ايشان مـي نند بدان گاه كه به ايشان مـي كك  كساني كه قرآن را انكار ميكساني كه قرآن را انكار مي((  
هـيچ گونـه   هـيچ گونـه       . . ري استري استنظينظي  رآن كتاب ارزشمند و بيرآن كتاب ارزشمند و بيقق  ). ). بينندبينند  مانند و سزاي آن را ميمانند و سزاي آن را مي  يينمنم

تناقضي در الفـاظ و  تناقضي در الفـاظ و  نه غلطي و نه غلطي و ((  ..گرددگردد  باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجه قرآن نميباطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجه قرآن نمي
پيشينيان و پسينيان مخالف بـا  پيشينيان و پسينيان مخالف بـا    ، و نه علوم راستين و اكتشافات درست، و نه علوم راستين و اكتشافات درستمفاهيم آن استمفاهيم آن است

قـرآن فـرو فرسـتاده يـزدان     قـرآن فـرو فرسـتاده يـزدان     ) ) چرا كهچرا كه. . رسدرسد  دست تحريف به دامان بلندش ميدست تحريف به دامان بلندش مي، و نه ، و نه آنآن
، و شايسته حمد و ، و شايسته حمد و و افعالش از روي حكمت استو افعالش از روي حكمت است((  استاست  حكمت و ستودهحكمت و ستودهاست كه با است كه با 

      ). ). ستايش بسيار استستايش بسيار است

�m���n��m���l��k������j��i��h��gl ٩: الحجر  
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و تا روز رستاخيز آن را و تا روز رستاخيز آن را ((  باشيمباشيم  ايم و خود ما پاسدار آن ميايم و خود ما پاسدار آن مي  ما خود قرآن را فرستادهما خود قرآن را فرستاده  ((  
  ). ). داريمداريم  وظ و مصون ميوظ و مصون مياز دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفاز دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محف

  

  استاست  قرآن اساسنامه و منبع قانون گذاريقرآن اساسنامه و منبع قانون گذاري  --55

بي گمان خداوند مهربان قرآن كريم را از اين جهت حافظ و نگهبان كتابهاي پيشين بي گمان خداوند مهربان قرآن كريم را از اين جهت حافظ و نگهبان كتابهاي پيشين 
قرار داده كه پيروان و دوست دارانش آن را اساسنامه و منبع احكام و قوانين روز مـره  قرار داده كه پيروان و دوست دارانش آن را اساسنامه و منبع احكام و قوانين روز مـره  

كـه جـزو   كـه جـزو     ––ذاري و تحليـل و تحـريم   ذاري و تحليـل و تحـريم   شان قرار داده و هيچ كس در بر مسـند قانونگـ  شان قرار داده و هيچ كس در بر مسـند قانونگـ  
  ::، تكيه نزند، تكيه نزند--صفات خداوند دانا و توانا به شمار مي رود صفات خداوند دانا و توانا به شمار مي رود 

�m��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��� �}��|��{

©��¨ª�����´l ١١٦: النحل  
  و به خاطر چيزي كـه تنهـا  و به خاطر چيزي كـه تنهـا  ) ) خداوند حالل و حرام را برايتان مشّخص كرده استخداوند حالل و حرام را برايتان مشّخص كرده است((  

اين حالل است و آن اين حالل است و آن : : رود، به دروغ مگوئيدرود، به دروغ مگوئيد  ميمي  بر زبانتانبر زبانتان) ) ه وه واز مغز شما تراوش كرداز مغز شما تراوش كرد((
  ). ). ، و در نتيجه بر خدا دروغ بنديد، و در نتيجه بر خدا دروغ بنديدحرامحرام

حكيم دريافت قوانين از غير منبـع جوشـان و بـا طـراوت خـويش را      حكيم دريافت قوانين از غير منبـع جوشـان و بـا طـراوت خـويش را      و لذا خداوند و لذا خداوند 
  ::مغاير با مباني توحيد و موجب خروج از دايره دين قلمداد مي كندمغاير با مباني توحيد و موجب خروج از دايره دين قلمداد مي كند

�m©��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}ª��¸��l 
  ٢١: الشورى

اند كه خدا اند كه خدا   شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آوردهشايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده((  
  ). ). بدان اجازه نداده استبدان اجازه نداده است
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به قوانين ساخته و پرداخته مكاتب بشـري  به قوانين ساخته و پرداخته مكاتب بشـري  ه از روي رضايت و اختيار ه از روي رضايت و اختيار بنابراين، هركبنابراين، هرك
مزبـور بـا ايشـان    مزبـور بـا ايشـان      و دنباله رو قانون گذاران دنيايي شود، در ارتكاب جريمـه و دنباله رو قانون گذاران دنيايي شود، در ارتكاب جريمـه گردن نهد گردن نهد 

  ::شريك و مسير طغيان و تمرد را مي پيمايدشريك و مسير طغيان و تمرد را مي پيمايد

�m���f��e��d��c��bl نعام�  ١٢١: ا
  ). ). مشرك خواهيد بودمشرك خواهيد بود) ) مثل ايشانمثل ايشان((  اگر از آنان اطاعت كنيد بيگمان شمااگر از آنان اطاعت كنيد بيگمان شما((  

مي تواند چراغ تابناك همه منحرفان از مسـير  مي تواند چراغ تابناك همه منحرفان از مسـير    ��داستان عبرت آموز عدي بن حاتم داستان عبرت آموز عدي بن حاتم 
ري را قبول و سخنان غير خدا را آويزه گوش خود ري را قبول و سخنان غير خدا را آويزه گوش خود دين و توحيد باشد كه خفت و خوادين و توحيد باشد كه خفت و خوا

اعم از فرامين، پـدر،  اعم از فرامين، پـدر،    ––، و بايد خوب بدانند كه پيروي از قوانين غير خدا ، و بايد خوب بدانند كه پيروي از قوانين غير خدا قرار داده اندقرار داده اند
شرك و اله قـرار دادنشـان محسـوب مـي     شرك و اله قـرار دادنشـان محسـوب مـي       ––پسر، همسر، دانشمندان و رهبران سياسي پسر، همسر، دانشمندان و رهبران سياسي 

  ..گرددگردد
  ::شنيد كهشنيد كه  ��عدي بن حاتم وقتي آيه زير را از پيامبر خدا عدي بن حاتم وقتي آيه زير را از پيامبر خدا 

m����±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨
¹��¸��¶��µ��´��³��²º���¾�����½��¼��»¿����À

���Ã��Â��Ál ٣١: التوبة  
، علماء ديني و پارسايان خود را هـم بـه خـدائي    ، علماء ديني و پارسايان خود را هـم بـه خـدائي    از خدااز خدا  يهوديان و ترسايان عالوهيهوديان و ترسايان عالوه((  

چرا كه علماء و پارسايان، حـالل خـدا را حـرام، و حـرام خـدا را حـالل       چرا كه علماء و پارسايان، حـالل خـدا را حـرام، و حـرام خـدا را حـالل       ((  انداند  ههپذيرفتپذيرفت
برنـد و  برنـد و    ، و ديگران هم از ايشان فرمـان مـي  ، و ديگران هم از ايشان فرمـان مـي  نمايندنمايند  خودسرانه قانونگذاري ميخودسرانه قانونگذاري ميو و ، ، كنندكنند  ميمي

ترسـايان افـزون   ترسـايان افـزون   . . گردنـد گردنـد   لشان روان ميلشان روان ميدانند و كوركورانه به دنبادانند و كوركورانه به دنبا  سخنان آنان را دين ميسخنان آنان را دين مي
در صورتي كه در همه كتابهاي آسماني در صورتي كه در همه كتابهاي آسماني ((  ..شمارندشمارند  ح پسر مريم را نيز خدا ميح پسر مريم را نيز خدا ميمسيمسي) ) بر آنبر آن

تنها خـداي  تنها خـداي  : : ن جز اين دستور داده نشده است كهن جز اين دستور داده نشده است كهيشايشابدبد) ) و از سوي همه پيغمبران الهيو از سوي همه پيغمبران الهي
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ورزي و ورزي و   جز خدا معبودي نيسـت و او پـاك و منـزّه از شـرك    جز خدا معبودي نيسـت و او پـاك و منـزّه از شـرك    . . يگانه را بپرستند و بسيگانه را بپرستند و بس
    ). ). دهنددهند  چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار ميچيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي

  ::پيامبر فرمودپيامبر فرمود. . ما ايشان را عبادت نمي كرديمما ايشان را عبادت نمي كرديم  !!��اي پيامبر خدا اي پيامبر خدا : : گفتگفت

SS  � �� +%� j¦ �%���I� �� +%� j¦ �%���I)�%�
*j(5 �� 6�I �� +%�
 j¦   ,)�%�*j(5 �� C a
)�%�
*j(5 �� 6�I �� +%�
 j¦   ,)�%�*j(5 �� C a
 ? ?X�	X�	 : :�&���&�� ; ;X�&	X�&	::  
�3��� ?�(5�3��� ?�(5  VV  ;;}}  

آيا مگر آنان حرامهاي خدا را حالل و حاللهاي وي را حرام نمي شمردند و شـما  آيا مگر آنان حرامهاي خدا را حالل و حاللهاي وي را حرام نمي شمردند و شـما  ((  
اين امر عبادت به شمار مـي  اين امر عبادت به شمار مـي  پس پس : : فرمودفرمود. . آري چنين بودآري چنين بود: : گفتگفت  ؟ ؟ نيز پيروي مي كرديدنيز پيروي مي كرديد

  ). ). رودرود
  ::22در تحليل اين حديث مي گويددر تحليل اين حديث مي گويد  --رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ن حسن ن حسن شيخ عبد الرحمن بشيخ عبد الرحمن ب

بر اساس حديث مزبـور پيـروي از علمـاء دينـي و پارسـايان در زمينـه نافرمـاني و        بر اساس حديث مزبـور پيـروي از علمـاء دينـي و پارسـايان در زمينـه نافرمـاني و        
انحراف از دين خدا بندگي ايشان و شرك اكبر محسوب مي شود كـه بـه هـيچ وجـه     انحراف از دين خدا بندگي ايشان و شرك اكبر محسوب مي شود كـه بـه هـيچ وجـه     

مـي  مـي  مشمول مغفرت پروردگار قرار نخواهد گرفت، زيرا خداوند در پايان آيـه مـذكور   مشمول مغفرت پروردگار قرار نخواهد گرفت، زيرا خداوند در پايان آيـه مـذكور   
  ::فرمايدفرمايد

�m¹��¸��¶��µ��´��³º�� �¾� � � � �½� �¼��»¿� ���À
���Ã��Â��Ál ٣١: التوبة  

كه شارح و روشنگر آن است، به عنـوان  كه شارح و روشنگر آن است، به عنـوان    ��بنابراين، قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم بنابراين، قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم 
منبع قانون گذاري مسلمانان به شمار رفته و هيچ كس نمي تواند خالف آن اقـدام بـه   منبع قانون گذاري مسلمانان به شمار رفته و هيچ كس نمي تواند خالف آن اقـدام بـه   

، تـامين  ، تـامين  زيرا دست يابي به سرافرازي دنيا و آخرتزيرا دست يابي به سرافرازي دنيا و آخرتوضع قوانين روز مره زندگي نمايد، وضع قوانين روز مره زندگي نمايد، 
  ::نيازهاي انسان، حل مشكالت و آرامش رواني در گرو دنباله روي از آن استنيازهاي انسان، حل مشكالت و آرامش رواني در گرو دنباله روي از آن است

                                                                                      
  ..د و ترمذي با سندي حسن روايت كرده اندد و ترمذي با سندي حسن روايت كرده انداحماحم  11
  ..دكتر صالح فوزاندكتر صالح فوزان) / ) / التوحيدالتوحيد: (: (به نقل از كتاببه نقل از كتاب  22
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�m��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_

��il ٨٩: النحل  
امور دين مورد امور دين مورد ((  چيزچيز  ايم كه بيانگر همهايم كه بيانگر همه  را بر تو نازل كردهرا بر تو نازل كرده) ) آسمانيآسماني((  و ما اين كتابو ما اين كتاب((  

به نعمـت جاويـدان   به نعمـت جاويـدان   ((  رسان مسلمانانرسان مسلمانان  سيله هدايت و مايه رحمت و مژدهسيله هدايت و مايه رحمت و مژدهو وو و) ) نياز مردمنياز مردم
  ). ). استاست) ) يزدانيزدان

  

  ماجراي شكل گيري متن قرآنماجراي شكل گيري متن قرآن  --66

قرآن كريم كالم ازلي خدا است كه همـه الفـاظ و معـاني آن را از    قرآن كريم كالم ازلي خدا است كه همـه الفـاظ و معـاني آن را از    كل متن كل متن بي گمان بي گمان 
فرود آورده و مخلوق فرود آورده و مخلوق   ��بر بنده برگزيده خود محمد مصطفي بر بنده برگزيده خود محمد مصطفي   ��طريق جبرئيل امين طريق جبرئيل امين 

    ::شده نيستشده نيست  و آفريدهو آفريده

�m���Ë��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��̧l 
  ٦: التوبة

  و كافراني كه به شما دستور جنگ بـا آنـان داده  و كافراني كه به شما دستور جنگ بـا آنـان داده  ((  اگر يكي از مشركاناگر يكي از مشركان!) !) اي پيغمبراي پيغمبر((  
را را ) ) يعنـي آيـات قـرآن   يعنـي آيـات قـرآن   ((  ، او را پناه بده تا كـالم خـدا  ، او را پناه بده تا كـالم خـدا  از تو پناهندگي طلبيداز تو پناهندگي طلبيد) ) شده استشده است

  ). ). بشنودبشنود
  ::خود مي فرمايدخود مي فرمايد  خداوند راجع به صدور قرآن از طرفخداوند راجع به صدور قرآن از طرف

�m��®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤l ١: الفرقان  
را بـر  را بـر  ) ) ه حـق از باطـل  ه حـق از باطـل  يعني جدا سازنديعني جدا سازند((  ،، مقام و جاويد كسي است كه فرقان مقام و جاويد كسي است كه فرقانواالواال((  

و آن را بـه  و آن را بـه  ((  بيم دهـد بيم دهـد ) ) بدانبدان((  ، تا اين كه جهانيان را، تا اين كه جهانيان رانازل كرده استنازل كرده است) ) محمدمحمد((  بنده خودبنده خود
    ). ). گوش ايشان برساندگوش ايشان برساند
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    ::كه مي فرمايدكه مي فرمايد  قرآن آيه شريفه زير استقرآن آيه شريفه زير استدليل غير مخلوق بودن دليل غير مخلوق بودن 

�mm��q���p��o��nr����wl عراف�  ٥٤: ا
  ). ). دهددهد  آفريند و تنها او فرمان ميآفريند و تنها او فرمان مي  آگاه باشيد كه تنها او ميآگاه باشيد كه تنها او مي((  

اين آيه دال بر آن است كه خلق مغاير امر و دو مقوله جدا از هم هستند، و اگر امـر  اين آيه دال بر آن است كه خلق مغاير امر و دو مقوله جدا از هم هستند، و اگر امـر  
ذكر و اشاره اي به امر نمي كـرد،  ذكر و اشاره اي به امر نمي كـرد،    زير مجموعه خلق مي بود خداوند تنها واژه خلق رازير مجموعه خلق مي بود خداوند تنها واژه خلق را

لذا بر اساس آيات متعددي قرآن كريم در دايره امر گنجانده شده و جزو آفريده ها بـه  لذا بر اساس آيات متعددي قرآن كريم در دايره امر گنجانده شده و جزو آفريده ها بـه  
  ::كه در اينجا به دو نمونه از آنها اشاره خواهيم كردكه در اينجا به دو نمونه از آنها اشاره خواهيم كردشمار نمي رود، شمار نمي رود، 

�mF��E��D���C��B��AG����^l ٥٢: الشورى  
، به تو نيز به فرمان خـود جـان را   ، به تو نيز به فرمان خـود جـان را   مماياي  به پيغمبران پيشين وحي كردهبه پيغمبران پيشين وحي كرده  همان گونه كههمان گونه كه((  

  ). ). ايمايم  وحي كردهوحي كرده

�mÐ���Ï��Î��Í��ÌÑ�����Ûl قG٥: الط  
  ). ). فرمان خدا است كه آن را براي شما فرستاده استفرمان خدا است كه آن را براي شما فرستاده است) ) قانونگذاريقانونگذاري((  ايناين((  

محسـوب مـي شـود كـه     محسـوب مـي شـود كـه       ويويقرآن كالم خدا و يكي از صـفات  قرآن كالم خدا و يكي از صـفات    ،،براساس اين آياتبراساس اين آيات
ته و هـيچ گونـه بـاطلي از هـيچ     ته و هـيچ گونـه بـاطلي از هـيچ     خودش مسؤليت حفظ و نگهداري آن را برعهده گرفخودش مسؤليت حفظ و نگهداري آن را برعهده گرف

ش را بكنـد  ش را بكنـد  ننادعاي مخلوق بـود ادعاي مخلوق بـود   نمي گردد، از اين رو هر كهنمي گردد، از اين رو هر كهش ش جهت و نظري متوجهجهت و نظري متوجه
ن هر مخلوقي داراي آغـاز  ن هر مخلوقي داراي آغـاز  خداوند متعال شده است، چوخداوند متعال شده است، چو  ررمرتكب دروغ و افترا بستن بمرتكب دروغ و افترا بستن ب

و رو و رو   افول كـرده افول كـرده ستاره بختش ستاره بختش و فرسودگي شده و روزگاري نيز و فرسودگي شده و روزگاري نيز   و دچار تغييرو دچار تغييرو انجام و انجام 
  ..چنين ويژگيهايي بر قرآن كريم عارض شوندچنين ويژگيهايي بر قرآن كريم عارض شوند  حال استحال استممگرايد كه گرايد كه   به زوال ميبه زوال مي

  ::ابن قدامه مقدسي در اين زمينه مي گويدابن قدامه مقدسي در اين زمينه مي گويد
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از جمله سخنان حكيمانه خداوند سبحان قـرآن كـريم اسـت كـه بـه عنـوان كتـاب        از جمله سخنان حكيمانه خداوند سبحان قـرآن كـريم اسـت كـه بـه عنـوان كتـاب        
روشنگر، ريسمان محكم و راه راست وي به شمار رفته و آن را از طريـق جبرئيـل بـا    روشنگر، ريسمان محكم و راه راست وي به شمار رفته و آن را از طريـق جبرئيـل بـا    

  11. . فرود آورده استفرود آورده است  ��مبارك پيامبر اسالم مبارك پيامبر اسالم   زبان عربي گويا بر قلبزبان عربي گويا بر قلب
  ::قرآن كالم خدا استقرآن كالم خدا است

قرآن كريم كتاب مبارك و سرنوشت سازي است كه خداوند متعال آن را به وسـيله  قرآن كريم كتاب مبارك و سرنوشت سازي است كه خداوند متعال آن را به وسـيله  
فـرود آورده تـا جهانيـان را    فـرود آورده تـا جهانيـان را      ��بر قلب مهربان و نوراني پيامبر بر قلب مهربان و نوراني پيامبر   ��جبرئيل امين وحي جبرئيل امين وحي 

يا و آخرت باشد، در اينجا يا و آخرت باشد، در اينجا بيم داده و مشعل فروزان ايشان در مراحل مختلف زندگي دنبيم داده و مشعل فروزان ايشان در مراحل مختلف زندگي دن
آيـات زيـر را پـيش    آيـات زيـر را پـيش    ) ) قرآن از سوي خداونـد قرآن از سوي خداونـد   نزولنزول((  الزم مي دانيم براي اثبات اين ادعاالزم مي دانيم براي اثبات اين ادعا
  ::روي خوانندگان عزيز قرار دهيمروي خوانندگان عزيز قرار دهيم

  11--  �m���Ë��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸l 
  ٦: التوبة

22--  �mÁ��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹Â��

Ç��Æ���Å��Ä��ÃÈ���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É�ÐÑ��������Ü
l ١٥: الفتح  
ده ده كـه خـدا بـه شـما دا    كـه خـدا بـه شـما دا    ((  ، هنگامي كه براي به دست آوردن غنائمي، هنگامي كه براي به دست آوردن غنائميماندگانماندگان  بازپسبازپس((  

و در ايـن جهـاد   و در ايـن جهـاد   ((  ويمويمبگذاريد ما هم همراه شما شبگذاريد ما هم همراه شما ش: : بيرون رفتيد، خواهند گفتبيرون رفتيد، خواهند گفت) ) استاست
خدا وعده غنائم خيبـر را  خدا وعده غنائم خيبـر را  ! (! (واهند سخن خدا را دگرگون كنندواهند سخن خدا را دگرگون كنندخخ  آنان ميآنان مي  ). ). شركت كنيمشركت كنيم

شـما هرگـز   شـما هرگـز   : : بگـو بگـو   ). ). ر حديبيه اختصاص داده اسـت و بـس  ر حديبيه اختصاص داده اسـت و بـس  كنندگان سفكنندگان سف  كتكتتنها به شرتنها به شر

                                                                                      
  ..ابن قدامه مقدسيابن قدامه مقدسي) / ) / 4040((لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد   11
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چنـين فرمـوده   چنـين فرمـوده   ) ) مراجعت بـه مدينـه  مراجعت بـه مدينـه  ((  ان پيش از اينان پيش از اينپروردگارتپروردگارت. . همراه ما نخواهيد شدهمراه ما نخواهيد شد
  ). ). استاست

33--  �m��Ð� � Ï� � Î� � Í� � Ì� � Ë� � Ê� � É� � � � � � È� � Ç� � Æ� � Å

Õ�������Ô��Ó��Ò���ÑÖ����Ûl ٢٧: لقمان  
) ) براي آن مرّكب گـردد براي آن مرّكب گـردد ((  ، و دريا، و درياد قلم شوندد قلم شوندتاني كه روي زمين هستنتاني كه روي زمين هستنگر همه درخگر همه درخ((  

مهـا  مهـا  ، قل، قلخلوقـات خـدا يادداشـت گـردد    خلوقـات خـدا يادداشـت گـردد    و بـا آن م و بـا آن م ((  و هفت دريا كمك اين دريا شـود و هفت دريا كمك اين دريا شـود 
  ). ). گيرندگيرند  مخلوقات خدا پايان نميمخلوقات خدا پايان نمي) ) خشكند، وليخشكند، ولي  شكنند و مركّبها ميشكنند و مرّكبها مي  ميمي

  ::در تفسير اين آيه مي گويددر تفسير اين آيه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن كثير ابن كثير 
و جالل، اسماء حسني و سـخنان كامـل و بـي    و جالل، اسماء حسني و سـخنان كامـل و بـي      خداوند متعال در اينجا خبر از شكوهخداوند متعال در اينجا خبر از شكوه

در اختيار هيچ انسـاني  در اختيار هيچ انسـاني  واقعيت آنها واقعيت آنها   شناختشناخت  فهم وفهم وابزار ابزار كم و كاست خود مي دهد كه كم و كاست خود مي دهد كه 
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��قرار نگرفته است، چنانچه پيامبر بزرگوار قرار نگرفته است، چنانچه پيامبر بزرگوار 

SS?��� ��� w��HI :U w�I ,?��� d��H ���I �?��� ��� w��HI :U w�I ,?��� d��H ���I �VV;;  
آن چناني كه خـود را معرفـي   آن چناني كه خـود را معرفـي     من نمي توانم مدح و ستايش تو را بجاي آورم، تومن نمي توانم مدح و ستايش تو را بجاي آورم، تو((  

  ). ). كرده ايكرده اي
خداوند هم وسعت دايره علم و دانش خود را چه بسيار خوب و با عظمت توصيف خداوند هم وسعت دايره علم و دانش خود را چه بسيار خوب و با عظمت توصيف 

  ::مي كند كهمي كند كه

�m���Ñ� � Ð� �Ï� � Î� � Í�� Ì� �Ë� �Ê� �É� �� �� �È� �Ç�� Æ� �Å

Õ�������Ô��Ó��ÒÖ����Ûl   
شـكوه و  شـكوه و  دال بـر  دال بـر  يعني اگر همه درختها قلم و آب درياها مركـب گردنـد و بيانـات    يعني اگر همه درختها قلم و آب درياها مركـب گردنـد و بيانـات    

وند را با آن نوشت، قلمها شكسته و درياها خشكيده و هرگز نمي توان مراد وند را با آن نوشت، قلمها شكسته و درياها خشكيده و هرگز نمي توان مراد جالل خداجالل خدا
  ..خويش را جامه عمل پوشاندخويش را جامه عمل پوشاند
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تنها بخاطر مبالغه تنها بخاطر مبالغه » » هفت درياهفت دريا««الزم به يادآوري است كه مقصود از بكارگيري تعبير الزم به يادآوري است كه مقصود از بكارگيري تعبير   
  11. . است نه اينكه مراد تعيين آنها و منحصر كردنشان در هفت عدد باشداست نه اينكه مراد تعيين آنها و منحصر كردنشان در هفت عدد باشد

  ::هم در تفسير آيه مزبور مي گويدهم در تفسير آيه مزبور مي گويد  ––مه اهللا مه اهللا رحرح  ––حسن بصري حسن بصري   
قسـمتي از  قسـمتي از  : : يعني اگر درختان دنيا قلم و درياهـا مركـب شـوند و خداونـد بفرمايـد     يعني اگر درختان دنيا قلم و درياهـا مركـب شـوند و خداونـد بفرمايـد     

  22. . كارهايم چنين و چنان است، درياها تخليه گشته و قلمها نيز متالشي خواهند شدكارهايم چنين و چنان است، درياها تخليه گشته و قلمها نيز متالشي خواهند شد
  ::در اين خصوص مي گويددر اين خصوص مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––قتاده قتاده 

ا در آستانه تمام شدن است، خداوند توانا نيـز آيـه   ا در آستانه تمام شدن است، خداوند توانا نيـز آيـه   سخنان خدسخنان خد: : مشركين معتقد بودندمشركين معتقد بودند
فوق را فرود آورد، يعني اگـر همـه درختهـا قلـم و درياهـا مركـب شـوند، شـگفتيها،         فوق را فرود آورد، يعني اگـر همـه درختهـا قلـم و درياهـا مركـب شـوند، شـگفتيها،         

  33. . حكمت، آفرينش و دانش خداوند پايان نخواهند يافتحكمت، آفرينش و دانش خداوند پايان نخواهند يافت
  ::نيز مي گويدنيز مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ربيع بن انس ربيع بن انس 

قطره به دريا است، و لذا قطره به دريا است، و لذا   دانش همه انسانها نسبت به درياي نامحدود دانش خداونددانش همه انسانها نسبت به درياي نامحدود دانش خداوند
پروردگار به منظور آگاهي انسانهاي ضعيف و ناتوان از اين امـر مهـم و انكـار ناپـذير     پروردگار به منظور آگاهي انسانهاي ضعيف و ناتوان از اين امـر مهـم و انكـار ناپـذير     

  ::فرمودفرمود

�m���Ñ� � Ð� �Ï� � Î� � Í�� Ì� �Ë� �Ê� �É� �� �� �È� �Ç�� Æ� �Å

Õ�������Ô��Ó��ÒÖ����Ûl..  
اگر درياها مركب سخنان خدا و درختان نيز قلم شوند، قلمها متالشي گشـته و  اگر درياها مركب سخنان خدا و درختان نيز قلم شوند، قلمها متالشي گشـته و  يعني يعني 

اها مي خشكند ولي سخنان وي همچنان پرتو افشاني كرده و پايان ناپذير مي مانند، اها مي خشكند ولي سخنان وي همچنان پرتو افشاني كرده و پايان ناپذير مي مانند، دريدري
چون هيچ كس نمي تواند شكوه و عظمت پروردگار را آن چنان كه هست دريافته و يا چون هيچ كس نمي تواند شكوه و عظمت پروردگار را آن چنان كه هست دريافته و يا 
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وي را ستايش كند، لذا بايد جهت آگاهي از اين امر و ستايش شايسته آفريـدگار يكتـا   وي را ستايش كند، لذا بايد جهت آگاهي از اين امر و ستايش شايسته آفريـدگار يكتـا   
  11. . سخنان خودش مراجعه نماييمسخنان خودش مراجعه نماييمبه به 

  ::صورت مي پذيردصورت مي پذيردخدا در قالب صدا و كلمات خدا در قالب صدا و كلمات   المالمكك

سخنان خداوند متعال داراي صدايي شـنيده منحصـر بـه فـرد اسـت كـه جـداي از        سخنان خداوند متعال داراي صدايي شـنيده منحصـر بـه فـرد اسـت كـه جـداي از        
را را   --عليـه السـالم   عليـه السـالم     ––اصوات مخلوقات مي باشد، به دليل اينكه وقتي خداونـد موسـي   اصوات مخلوقات مي باشد، به دليل اينكه وقتي خداونـد موسـي   

  ::صدا زد متوجه شد و ندايش را شنيدصدا زد متوجه شد و ندايش را شنيد

�m�������D��C���B��A������H��G��F��El ٥٢: مريم  
و موسـي از جانـب راسـت خـود     و موسـي از جانـب راسـت خـود     ((  ما او را از طرف راست كوه طور ندا در داديمما او را از طرف راست كوه طور ندا در داديم((  

    ). ). و او را نزديك كرديم و با او سخن گفتيمو او را نزديك كرديم و با او سخن گفتيم) ) نداي ما را شنيدنداي ما را شنيد
  ..چنانكه معلوم همگان است، ندا و راز و نياز و درد دل در قالب صدا تحقق مي يابدچنانكه معلوم همگان است، ندا و راز و نياز و درد دل در قالب صدا تحقق مي يابد

  ::هم در اين خصوص مي فرمايدهم در اين خصوص مي فرمايد  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

  S� �¦ �&�I n&�B� �&�I F
&	 �&� )�"&�8 :&U �&�� �� )�"�8 ,%�� 93���5 3����� �
+�8���V;;��  

خداوند همه بندگان را جمع كرده و ايشان را طوري ندا در مي دهد كه نزديـك و  خداوند همه بندگان را جمع كرده و ايشان را طوري ندا در مي دهد كه نزديـك و  ((  
  ). ). من پادشاهم، من داورممن پادشاهم، من داورم: : دور مي شنوند و مي فرمايددور مي شنوند و مي فرمايد

ديد نيست ولي نـه  ديد نيست ولي نـه  و اما اينكه سخنان خداوند داراي كلمات و حروف است جاي ترو اما اينكه سخنان خداوند داراي كلمات و حروف است جاي تر
لذا لذا . . آن استآن استحنجره اي بيرون بياد، خداوند بس واالتر از حنجره اي بيرون بياد، خداوند بس واالتر از همچون حرف زدن ما كه از همچون حرف زدن ما كه از 

حرف زدن وي طوري است كه شايسته مقام با عظمتش باشد و واقعيـت آن بـراي مـا    حرف زدن وي طوري است كه شايسته مقام با عظمتش باشد و واقعيـت آن بـراي مـا    
مجهول و ناشناخته است، از اين رو ما وظيفه داريم به تمامي آيـات و احاديـث وارده   مجهول و ناشناخته است، از اين رو ما وظيفه داريم به تمامي آيـات و احاديـث وارده   
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دليل اثبات ادعاي مزبـور ايـن   دليل اثبات ادعاي مزبـور ايـن   . . حريف و تعطيل ايمان داشته باشيمحريف و تعطيل ايمان داشته باشيمدر اين زمينه بدون تدر اين زمينه بدون ت
  ::آيه است كه خداوند خطاب به موسي مي فرمايدآيه است كه خداوند خطاب به موسي مي فرمايد

�mÁ��À��¿��¾�� � � �½�� �¼�� �»��º��¹��¸Â� ���Å��Ä��Ã
���Ç��Æl ١٢ – ١١: طه  

بدون شك من بدون شك من       !!اي موسياي موسي: : ندا داده شدندا داده شد) ) از سوئياز سوئي((  ،،هنگامي كه به كنار آتش رسيدهنگامي كه به كنار آتش رسيد((  
، چرا كه در سرزمين پاك و مبارك ، چرا كه در سرزمين پاك و مبارك كفشهايت را از پا بيرون بياوركفشهايت را از پا بيرون بياور. . باشمباشم  ميمي  پروردگار توپروردگار تو

      ). ). هستيهستي« «     ُطويُطوي« « 
  ::كالم خدا جزو صفات ذاتي و كرداري خداوند استكالم خدا جزو صفات ذاتي و كرداري خداوند است

دليل اينكه جزو صفات ذاتي وي به شمار مي رود اين است كه چون خداوند بـدان  دليل اينكه جزو صفات ذاتي وي به شمار مي رود اين است كه چون خداوند بـدان  
  ::مي باشد، مي فرمايدمي باشد، مي فرمايدمتصف متصف 

�m���¿��¾��½��¼��»��º���¹��̧���Ë��Á��Àl 
  ٦: التوبة

و دليل جاي گرفتن آن در دايره افعال نيز اين است كه چون متعلـق بـه خواسـت و    و دليل جاي گرفتن آن در دايره افعال نيز اين است كه چون متعلـق بـه خواسـت و    
  ::توانايي خداوند بوده و هر زمان و هر طوري بخواهد از آن بهره مي بردتوانايي خداوند بوده و هر زمان و هر طوري بخواهد از آن بهره مي برد

�m���Î��¥���¤��£��¢��¡���l عراف�  ١٤٣: ا
  ). ). گفتگفت  هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخنهنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن((  

بنابراين حرف زدن خدا با موسي پس از آمدن وي تحقق يافت كه ايـن امـر بيـانگر    بنابراين حرف زدن خدا با موسي پس از آمدن وي تحقق يافت كه ايـن امـر بيـانگر    
  ..ارتباط صفت مزبور به دايره خواست و اراده خداوند مي باشدارتباط صفت مزبور به دايره خواست و اراده خداوند مي باشد

  ::در اين زمينه مي نويسددر اين زمينه مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن القيم الجوزيه ابن القيم الجوزيه 
اه اه پروردگار متعال همواره داراي صفت حرف زدن است كـه هرگـ  پروردگار متعال همواره داراي صفت حرف زدن است كـه هرگـ  : : محدثين معتقدندمحدثين معتقدند

اراده كند آن را بكار مي گيرد، و اين صفت تعدد پذير نيست بلكـه جـزو ذات اقـدس    اراده كند آن را بكار مي گيرد، و اين صفت تعدد پذير نيست بلكـه جـزو ذات اقـدس    
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در زمينه ذات و صفات با ساير موجودات مغاير بـوده و كـالم او   در زمينه ذات و صفات با ساير موجودات مغاير بـوده و كـالم او     كهكهوي به شمار رفته وي به شمار رفته 
  11..حلول نكرده استحلول نكرده استيكي نيست و در آن يكي نيست و در آن ذاتش ذاتش   بابا

  ::و محدثين نيز مي گويندو محدثين نيز مي گويند  اهل سنتاهل سنت
سطه بكار مي گيرد، چنانچه موسي، جبرئيـل و  سطه بكار مي گيرد، چنانچه موسي، جبرئيـل و  خداوند گاهي صفت كالم را بدون واخداوند گاهي صفت كالم را بدون وا

كساني ديگر مستقيما سخنان وي را شنيده اند، و همچنين بندگان در قيامت، بهشتيان و كساني ديگر مستقيما سخنان وي را شنيده اند، و همچنين بندگان در قيامت، بهشتيان و 
و گاهي نيز سخنان و گاهي نيز سخنان . . پيامبران در ميدان محشر به طور مستقيم با وي گفتگو خواهند كردپيامبران در ميدان محشر به طور مستقيم با وي گفتگو خواهند كرد

اونـد را بـه وسـيله    اونـد را بـه وسـيله    ايشان از طريق واسطه دريافت مي شود، مانند پيامبران كه پيـام خد ايشان از طريق واسطه دريافت مي شود، مانند پيامبران كه پيـام خد 
كه متن قرآن را از طريق ايشان دريافت كرده انـد و مـا   كه متن قرآن را از طريق ايشان دريافت كرده انـد و مـا     ��جبرئيل و ياران پيامبر اكرم جبرئيل و ياران پيامبر اكرم 

  ..نيز آن را به واسطه پيشينيان خود تحويل گرفته ايمنيز آن را به واسطه پيشينيان خود تحويل گرفته ايم
اگر در مورد مخلوق يا غير مخلوق بودن كالم قابل شنيدن سؤال شود، بايد موضوع اگر در مورد مخلوق يا غير مخلوق بودن كالم قابل شنيدن سؤال شود، بايد موضوع 

  ،،ه قابليت شنيدن را دارد غير مخلوق استه قابليت شنيدن را دارد غير مخلوق استخود كالم خدا كخود كالم خدا ك: : را بدين گونه تفكيك كردرا بدين گونه تفكيك كرد
صدايي كـه كـالم   صدايي كـه كـالم   : : داراي دو بعد استداراي دو بعد استو آنچه را نيز از طريق واسطه دريافت مي شود و آنچه را نيز از طريق واسطه دريافت مي شود 

خدا بدان انتقال يافته مخلوق به شمار مي رود ولي خود حرفهايي كه از طريق صـداي  خدا بدان انتقال يافته مخلوق به شمار مي رود ولي خود حرفهايي كه از طريق صـداي  
  22..مزبور دريافت مي گردد غير مخلوق استمزبور دريافت مي گردد غير مخلوق است

  

  منشأ اعتقاد به خلق قرآنمنشأ اعتقاد به خلق قرآن

را برافراشت، را برافراشت، » » خلق قرآنخلق قرآن««روايت تاريخي نخستين كسي كه پرچم ناميمون روايت تاريخي نخستين كسي كه پرچم ناميمون   بر اساسبر اساس
خالد بـن  خالد بـن  ««در دوران حكومت امويان بود كه به دست در دوران حكومت امويان بود كه به دست » » جعد بن درهمجعد بن درهم««: : شخصي به نامشخصي به نام
داستان از اين قرار است كه نامبرده دسـت  داستان از اين قرار است كه نامبرده دسـت  . . به قتل رسيدبه قتل رسيددر شهر كوفه در شهر كوفه » » عبد اهللا قسريعبد اهللا قسري
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شد، خالد نيز پس از به جـا آوردن نمـاز   شد، خالد نيز پس از به جـا آوردن نمـاز     و پا بسته در روز عيد قربان پيش خالد آوردهو پا بسته در روز عيد قربان پيش خالد آورده
برويد قربـاني هايتـان را سـر ببريـد و     برويد قربـاني هايتـان را سـر ببريـد و     : : عيد شروع به ايراد خطبه كرد و در پايان گفتعيد شروع به ايراد خطبه كرد و در پايان گفت

انشاءاهللا مورد قبول درگاه حق قرار گيرد، من نيز مي خـواهم جعـد بـن درهـم را كـه      انشاءاهللا مورد قبول درگاه حق قرار گيرد، من نيز مي خـواهم جعـد بـن درهـم را كـه      
ش ش خداوند با موسي گفتگو نكرده و ابـراهيم را بـه عنـوان دوسـت خـوي     خداوند با موسي گفتگو نكرده و ابـراهيم را بـه عنـوان دوسـت خـوي     : : معتقد استمعتقد است
  ..قرباني نمايم، سپس پايين آمد و وي را از پاي درآوردقرباني نمايم، سپس پايين آمد و وي را از پاي درآوردبرنگزيده، برنگزيده، 

وقتي گروه معتزله سـربرآورده و صـفات   وقتي گروه معتزله سـربرآورده و صـفات   . . جهم بن صفوان هم چنين اعتقادي داشتجهم بن صفوان هم چنين اعتقادي داشت
همچـون  همچـون  كالم را نيـز  كالم را نيـز  خداوند خداوند : : خدا را نفي كردند، حرف زدنش را انكار و ادعا نمودندخدا را نفي كردند، حرف زدنش را انكار و ادعا نمودند

جريان معتزله جريان معتزله . . ه خلق قرآن منجر شده خلق قرآن منجر شدساير چيزها مي آفريند و اين اعتقاد ايشان نهايتا بساير چيزها مي آفريند و اين اعتقاد ايشان نهايتا ب
شدت شدت   ––يكي از سران معتزله يكي از سران معتزله   --كه خودش شاگرد ابو هذيل عالف كه خودش شاگرد ابو هذيل عالف » » مأمونمأمون««در دوران در دوران 

  ..و نامبرده مسؤلين حكومتش را از ميان آنان انتخاب كردو نامبرده مسؤلين حكومتش را از ميان آنان انتخاب كرد  يافتيافت
د بـود، دسـتور داد همـه فقهـا و     د بـود، دسـتور داد همـه فقهـا و     در بغـدا در بغـدا   به اسحاق بن ابراهيم كه نائـب وي به اسحاق بن ابراهيم كه نائـب وي مأمون مأمون 

اعتقاد به خلق قرآن را بر ايشان تحميل نمايد، نامبرده نيز فقهـا  اعتقاد به خلق قرآن را بر ايشان تحميل نمايد، نامبرده نيز فقهـا  محدثين را فراخوانده و محدثين را فراخوانده و 
و محدثين و از جمله امام احمد بن حنبل را گرد آورد و ضمن اعالم مطلب مورد نظر، و محدثين و از جمله امام احمد بن حنبل را گرد آورد و ضمن اعالم مطلب مورد نظر، 
آنها را در صورت تخلف از اعتقاد مزبور تهديد بـه مجـازات سـخت و طاقـت فرسـا      آنها را در صورت تخلف از اعتقاد مزبور تهديد بـه مجـازات سـخت و طاقـت فرسـا      

را فداي را فداي ت قلب بخشيد كه دنيا ت قلب بخشيد كه دنيا نمود، ولي خداوند مهربان عده اي از ايشان را چنان قونمود، ولي خداوند مهربان عده اي از ايشان را چنان قو
و تا دم مرگ بسان كوه استواري بر موضع جوان مردانه خويش پافشـاري  و تا دم مرگ بسان كوه استواري بر موضع جوان مردانه خويش پافشـاري  آخرت كرده آخرت كرده 

  ..كردندكردند
تـاريخ  تـاريخ  سـرافراز  سـرافراز  از ابرمـردان  از ابرمـردان  پيشاپيش اين گروه پيشاپيش اين گروه   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل 

زنجير شدن، زنـداني و اذيـت و آزار صـابرانه    زنجير شدن، زنـداني و اذيـت و آزار صـابرانه    حركت كرد و تا آخرين لحظه با وجود حركت كرد و تا آخرين لحظه با وجود 
ولي متاسفانه نه تنها وضع موجود بهتر نشد ولي متاسفانه نه تنها وضع موجود بهتر نشد   قاومت نمود، تا اينكه مأمون از دنيا رفتقاومت نمود، تا اينكه مأمون از دنيا رفتمم

، فضـايي  ، فضـايي  --كه از سوي مأمون سفارش شده بود كه از سوي مأمون سفارش شده بود   ––كه با سر كار آمدن معتصم برادرش كه با سر كار آمدن معتصم برادرش 
شروع شد، و لذا امام دست و پا بسته پيش وي آورده شـد  شروع شد، و لذا امام دست و پا بسته پيش وي آورده شـد    آكنده از خفقان و سنگدليآكنده از خفقان و سنگدلي



        
  

      145145                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

كه از هوش رفـت  كه از هوش رفـت  وردند وردند بر ايشان فرود آبر ايشان فرود آرا را ي ي و آنچنان ضربات سخت و طاقت فرسايو آنچنان ضربات سخت و طاقت فرساي
بـر  بـر    در نهايت عجز و نـاتواني در نهايت عجز و نـاتواني ماند و سپس ماند و سپس باقي باقي و مدت دو سال و چهار ماه در زندان و مدت دو سال و چهار ماه در زندان 

  . . اثر زخمهاي وارده آزاد شد و رهسپار منزلش گشتاثر زخمهاي وارده آزاد شد و رهسپار منزلش گشت
      ::اعتقادات كفرآميز جهم بن صفواناعتقادات كفرآميز جهم بن صفوان

همان همان د، و در د، و در بر مي گردبر مي گرد  ننخلق قرآن به آواخر دوران تابعيخلق قرآن به آواخر دوران تابعي  مسالهمسالهزمان شهرت يافتن زمان شهرت يافتن 
پـا بـه عرصـه    پـا بـه عرصـه      ––نفرين خدا بر وي بـاد  نفرين خدا بر وي بـاد    ––  صفتصفت  ابليسابليس  تاريخ بود كه جهم بن صفوانتاريخ بود كه جهم بن صفوان

نامبرده انساني مرتد، خيره سر، بي دين و منحرف از راه و روش مسلمانان نامبرده انساني مرتد، خيره سر، بي دين و منحرف از راه و روش مسلمانان . . وجود نهادوجود نهاد
بود، او معتقد به وجود پروردگاري در آسمان و توصـيف وي بـه صـفات مـورد نظـر      بود، او معتقد به وجود پروردگاري در آسمان و توصـيف وي بـه صـفات مـورد نظـر      

سد وي نهايتا منجر به انكار وجود پروردگار خالق آمر شـد  سد وي نهايتا منجر به انكار وجود پروردگار خالق آمر شـد  خداوند نبود و اعتقادات فاخداوند نبود و اعتقادات فا
  ..و مدت چهل روز نماز را ترك كردو مدت چهل روز نماز را ترك كرد

او ايـن  او ايـن  : : وجـود خداونـد، گفـت   وجـود خداونـد، گفـت   پيرامون پيرامون با وي با وي در حين مناظره برخي از اهل سنت در حين مناظره برخي از اهل سنت 
��: : وقتي به آيهوقتي به آيه» » طهطه««هوايي است كه در همه جا مي وزد، و به هنگام تالوت سوره هوايي است كه در همه جا مي وزد، و به هنگام تالوت سوره 

�m�m|��{��z�����y|��{��z�����yll    مـي  مـي    پـاك پـاك اگـر مـي توانسـتم آن را    اگـر مـي توانسـتم آن را    : : ، گفت، گفترسيدرسيد  ١١
به داستان موسي رسيد، خـود را جمـع و جـور كـرد و     به داستان موسي رسيد، خـود را جمـع و جـور كـرد و     » » قصصقصص««وقتي در سوره وقتي در سوره . . كردمكردم

داسـتان را ناتمـام   داسـتان را ناتمـام     ؟ ؟ اين چه چيـزي اسـت  اين چه چيـزي اسـت  : : سپس مصحف را در دست گرفت و گفتسپس مصحف را در دست گرفت و گفت
  ..گذاشته استگذاشته است

از وي نقـل شـده كـه بسـيار     از وي نقـل شـده كـه بسـيار     نيـز  نيـز  عقايد كفرآميز ديگري عقايد كفرآميز ديگري   موارد مزبورموارد مزبورالبته عالوه بر البته عالوه بر 
مشغول نوشتن و بررسي شـرح  مشغول نوشتن و بررسي شـرح  بيش از اين بيش از اين و بي ارزش تر از آن است خود را و بي ارزش تر از آن است خود را خوارتر خوارتر 

                                                                                      
و قـدرتش  و قـدرتش  ((  قرار گرفته استقرار گرفته است) ) مجموعه جهان هستيمجموعه جهان هستي((  است كه بر تخت سلطنتاست كه بر تخت سلطنت) ) قرآن را فرو فرستادهقرآن را فرو فرستاده((  خداوند مهربانيخداوند مهرباني      11

  ..55/ / طه طه     ). ). سراسر كائنات را احاطه كرده استسراسر كائنات را احاطه كرده است



        
  

      146146                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

وي باالخره به وسيله سالم بن احوز كه نائب خودش در شـهر اصـفهان   وي باالخره به وسيله سالم بن احوز كه نائب خودش در شـهر اصـفهان   . . نماييمنماييمحالش حالش 
  11..از پاي درآمداز پاي درآمد  ––و به قول برخي در شهر مرو و به قول برخي در شهر مرو   ––  بودبود

  ::شبهاتي پيرامون خلق قرآنشبهاتي پيرامون خلق قرآن

خوانده شده يا خوانده شده يا   ييئل نشدن ميان متنئل نشدن ميان متنمبني بر تفاوت قامبني بر تفاوت قا  اتاتگاهي پاره اي ترديد و ابهامگاهي پاره اي ترديد و ابهام
نوشته شده و ابزار آن، به ذهن برخي خطور مي كند، ولي واقعيت اين است كـه قـرآن   نوشته شده و ابزار آن، به ذهن برخي خطور مي كند، ولي واقعيت اين است كـه قـرآن   

اما صدايي كه ابزار اما صدايي كه ابزار ، و ، و كريم بدون شك و ترديد از صفت كالم خدا نشأت گرفته استكريم بدون شك و ترديد از صفت كالم خدا نشأت گرفته است
و و تالوت آن بوده و از حنجره انسـاني بيـرون مـي آيـد، مخلـوق بـه شـمار مـي رود،         تالوت آن بوده و از حنجره انسـاني بيـرون مـي آيـد، مخلـوق بـه شـمار مـي رود،         

آنچه در مصحف به نگارش درآمده سخن خدا، ازلي و غيـر مخلـوق اسـت،    آنچه در مصحف به نگارش درآمده سخن خدا، ازلي و غيـر مخلـوق اسـت،      همچنينهمچنين
ولي خود نوشتن و ابزار آن كه به وسيله انساني صورت مي گيرد مخلوق و پديد آمـده  ولي خود نوشتن و ابزار آن كه به وسيله انساني صورت مي گيرد مخلوق و پديد آمـده  

  ..مي باشدمي باشد
  ::ابن القيم الجوزية ابياتي را در اين رابطه سروده و مي گويدابن القيم الجوزية ابياتي را در اين رابطه سروده و مي گويد

G &�� � �&5I +L
h&�� X��& �         5 ���&&(z�� �[U � §&&&A �<&+��& 
�(B� :�z�&B�  %&&��  F%(z          	 ¨%�*"&&�� X%&�
�� ���%&�" 

 v�W ,%�� �©
h8 �����         <5 ��&&7� &� :&&&G%&&&K )&+�&& 
U &¡� )�(z8 ��[&� §& ��        � &<5 ��&&7&� �&&"&|&&A )&+�&&;�  

كه با خطـي  و نوشتنش نيز د كه با صدايي دلنشين يا بد خوانده مي شوتالوت قرآن 
جزو افعال ما محسوب مي گـردد،   انگشتان ما صورت مي پذيرد،به وسيله زيبا يا بد و 

ولي خود متن قرآن كه تالوت مي شود و در مصحف به رشـته تحريـر در آمـده نگـه     
  . داري شده و در دايره سخنان يكتاي مهربان مي گنجد

                                                                                      
  ..270270/ / 11معارج القبول شرح سلم الوصول معارج القبول شرح سلم الوصول   11
  ..142142/ / 11الجوزية الجوزية نونية ابن القيم نونية ابن القيم   22
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  :ان خلق قرآنديدگاه پيشوايان اهل سنت درباره طرفدار

انحراف مزبور اشاره حكم در اينجا به ديدگاه تني چند از علماي اهل سنت پيرامون 
  :خواهيم كرد

هر كه به مخلوق بودن قرآن اعتقاد داشته باشـد،   :امام احمد بن حنبل مي گويد -1
از نظر ما كافر قلمداد مي شود، زيرا قرآن از دانش خدا نشأت گرفته و حـاوي اسـماء   

هر كس بگويد علم خـدا نيـز مخلـوق اسـت،     : وي در ادامه مي گويد. مي باشدايشان 
كافر به شمار مي رود، چون گمان برده خداوند قبال علم نداشته و سپس آن را آفريـده  

بنابراين نماز خواندن پشت سر چنين كساني جائز نبوده و هر كه به ايشان اقتـدا  . است
  .نمايد بايد نمازش را دوباره بخواند

گروه جهميه كافراند و به زنانشان خبر بدهيد كـه همبسـتري   : گويدخارجه مي  -2
با چنين شوهراني جائز نبوده و طالقشان واقع شده است، با ايشان ترك رابطه نموده و 

  .در تشييع جنازه شان نيز شركت نكنيد
بگويد قرآن مخلوق است بايد مورد اذيت و آزار و كه هر  :امام مالك مي گويد -3

  .زنداني قرار داده شود تا توبه مي كند
هر كه بپندارد قـرآن مخلـوق اسـت كـافر، بـي ديـن و        :سفيان ثوري مي گويد -4

  .خونش حالل است
جهميه كافر و هيچ چيز را عبادت نمي كنند، هـر   :عبد اهللا بن مبارك مي گويد -5

ن يهوديـان و  ما معتقديم نقـل سـخنا  است، كه به خلق قرآن اعتقاد داشته باشد بي دين 
  .مسيحيان جائز ولي نقل قول از جهميان درست نيست

قرآن كالم پروردگار به شمار رفته و هر كس بگويـد   :سفيان بن عيينه مي گويد -6
كـافر  مخلوق است كافر قلمداد شده، و هر كه نيز در كافر بودنشان ترديد داشته باشـد  
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مخلوق بودن قرآن معتقد  هر كس به: وي در جايي ديگر مي گويد. محسوب مي گردد
  .باشد بايد باالي كوهي به دار آويخته شود

  ::قرآن مركب از حروف و كلمات استقرآن مركب از حروف و كلمات است

تا كنون به اين نتيجه رسيده ايم كه قرآن كريم جزو كالم خداوند به شمار رفتـه كـه   تا كنون به اين نتيجه رسيده ايم كه قرآن كريم جزو كالم خداوند به شمار رفتـه كـه   
فرود آورده است، و از حروف و كلماتي مشابه فرود آورده است، و از حروف و كلماتي مشابه   ��آن را بر رسول خود محمد مصطفي آن را بر رسول خود محمد مصطفي 

كار رفته از سوي عرب زبانان در اشعار، نثر مسجع و سخنان عادي كار رفته از سوي عرب زبانان در اشعار، نثر مسجع و سخنان عادي حروف و كلمات بحروف و كلمات ب
  ::، ولي بر اساس بيانات خود قرآن شعر محسوب نمي شود، ولي بر اساس بيانات خود قرآن شعر محسوب نمي شودروز مره، تركيب يافته استروز مره، تركيب يافته است

�mÂ��Á��À���¿��¾��½Ã����Ê���É��È��Ç��Æ���Å�����Äl ٦٩: يس  
  ايـن ايـن . . نسـزد نسـزد سـرائي او را  سـرائي او را    ايم و چامـه ايم و چامـه   ختهختهچكامه نياموچكامه نيامو) ) اسالم سرودناسالم سرودن((  ما به پيغمبرما به پيغمبر((  

) ) هانهانعاقالن به قانون و فرمان يزدان جعاقالن به قانون و فرمان يزدان ج((  جز يادآوريجز يادآوري) ) ايمايم  كتاب هم كه بر او نازل كردهكتاب هم كه بر او نازل كرده((
    ). ). نيستنيست) ) حقائق براي مؤمنانحقائق براي مؤمنان((  و كتاب خواندني روشنگرو كتاب خواندني روشنگر

  براي اثبات ايـن مطلـب  براي اثبات ايـن مطلـب  » » لمعة االعتقادلمعة االعتقاد««در كتاب ارزشمند در كتاب ارزشمند   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن قدامه ابن قدامه 
را ذكر مي كند كه ما در اينجا پـاره اي  را ذكر مي كند كه ما در اينجا پـاره اي  هشت دليل هشت دليل ) ) تركيب قرآن از حروف و كلماتتركيب قرآن از حروف و كلمات((

  ::از آنها را يادآور مي شويماز آنها را يادآور مي شويم
قرآن شعر است، كـه چنـين انتقـادي جـز در صـورت      قرآن شعر است، كـه چنـين انتقـادي جـز در صـورت      : : كفار قريش معتقد بودندكفار قريش معتقد بودند  --11

: : مـي گويـد  مـي گويـد  » » البرهـان البرهـان ««وي در كتـاب  وي در كتـاب  . . تركيب آن از حروف و كلمـات منطقـي نيسـت   تركيب آن از حروف و كلمـات منطقـي نيسـت   
ق مـي گـردد نـه    ق مـي گـردد نـه    مقصود كفار اين نظم موجود بود، زيرا شعر بر سخنان مـوزون اطـال  مقصود كفار اين نظم موجود بود، زيرا شعر بر سخنان مـوزون اطـال  

معاني و يا چيزي كه در قالب سخن صورت نگرفته باشد، ولي خداونـد ايـن آخـرين    معاني و يا چيزي كه در قالب سخن صورت نگرفته باشد، ولي خداونـد ايـن آخـرين    
  11. . پيام را ذكر و قرآن روشنگر ناميده استپيام را ذكر و قرآن روشنگر ناميده است

                                                                                      
  ). ). 227227((ابن قدامه ابن قدامه / / البرهان في بيان القرآن البرهان في بيان القرآن   11
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خداوند متعال بارها در برابر مخالفان مبارزه طلبي مي كنـد كـه كتـابي همچـون     خداوند متعال بارها در برابر مخالفان مبارزه طلبي مي كنـد كـه كتـابي همچـون       --22
د امكـان تحقـق   د امكـان تحقـق   قرآن را بياورند، پس اگر قرآن از حروف و كلمات تركيـب نيافتـه بـو   قرآن را بياورند، پس اگر قرآن از حروف و كلمات تركيـب نيافتـه بـو   

چنين مبارزه اي وجود نداشت، زيرا نمي توان جز بر سر چيـز آشـكاري كسـي را بـه     چنين مبارزه اي وجود نداشت، زيرا نمي توان جز بر سر چيـز آشـكاري كسـي را بـه     
  ..مبارزه فراخواندمبارزه فراخواند

پروردگار قادر متعال خبر مي دهد كه قرآن بر ايشان تالوت مي شـود، و معلـوم   پروردگار قادر متعال خبر مي دهد كه قرآن بر ايشان تالوت مي شـود، و معلـوم     --33
است آنچه قابليت تالوت كردن را دارد بايد متني تركيب يافتـه از حـروف و كلمـات    است آنچه قابليت تالوت كردن را دارد بايد متني تركيب يافتـه از حـروف و كلمـات    

  ::نچه مي فرمايدنچه مي فرمايدباشد، چناباشد، چنا

�mE��D��C��B��AF����L��K�����J��I��H��G

Q��P��O���N��MR������ll ١٥: يونس  
در ( ، كساني كه به مالقات مـا شود ي روشن ما بر آنان خوانده ميها هنگامي كه آيه( 

و كتـابي جـز   ( قرآني جز اين را براي مـا بيـاور  : گويند ايمان ندارند مي) رستاخيزروز 
  ). يا اين كه آن را تغيير بده) بدهقرآن را ارائه 

هر كه حرفي از آن را باور نداشـته  : در اين باره مي گويد �علي بن ابي طالب  -4
  1. باشد همه اش را تكفير كرده است

  :ابن قدامه در توصيف قرآن مي گويد
قرآن مركب از سوره ها، آيات روشنگر و حروف و كلماتي است كه هر كـس آن را  

ر برابر هر حرف از آن ده حسنه برايش نوشته خواهد شد، قـرآن داراي  تالوت نمايد د
آغاز و انجام و بخشهاي متعدد است كه به وسيله زبان تالوت گشته، در سينه ها نگـه  

                                                                                      
  ). ). 8484  ––  8383((شيخ صالح بن عثيمين شيخ صالح بن عثيمين / / شرح لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد شرح لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد   11
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داري شده، با گوشها شنيده مي شود، در كتابها نوشته مـي شـود و آيـات آن بـه انـواع      
  1. ر و نهي تقسيم مي گرددمحكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خاص و عام و ام

  

  ويژگيهاي قرآنويژگيهاي قرآن

خداوند سبحان بسياري از ويژگيهاي مهم و با ارزش قرآن را خاطر نشان ساخته كه خداوند سبحان بسياري از ويژگيهاي مهم و با ارزش قرآن را خاطر نشان ساخته كه 
  ::پاره اي از آنها را پيش روي خوانندگان ارجمند قرار خواهيم دادپاره اي از آنها را پيش روي خوانندگان ارجمند قرار خواهيم داد  اجماالاجماال

  ..آشكار كننده احكام و اخبار موجود در آنآشكار كننده احكام و اخبار موجود در آنكتاب روشنگر، يعني كتاب روشنگر، يعني   --11
يعني پيمان استواري كه زمينه رسيدن به خدا و كاميـابي را  يعني پيمان استواري كه زمينه رسيدن به خدا و كاميـابي را    خدا،خدا،ريسمان محكم ريسمان محكم   --22

  ..فراهم مي سازدفراهم مي سازد
سوره هايش محكم اند، يعني سوره هاي قـرآن مجـزا از يكـديگر و محفـوظ از     سوره هايش محكم اند، يعني سوره هاي قـرآن مجـزا از يكـديگر و محفـوظ از       --33

  ..خلل و تناقض مي باشندخلل و تناقض مي باشند
آياتش روشنگر هستند، يعني نشانه هايي بارز بر توحيد، كمال صفات و درسـتي  آياتش روشنگر هستند، يعني نشانه هايي بارز بر توحيد، كمال صفات و درسـتي    --44

  ..مار مي روندمار مي روندقوانين پروردگار به شقوانين پروردگار به ش
آيات قرآن به دو دسته محكم و متشابه تقسيم بندي مي شوند، محكم بـه آيـاتي   آيات قرآن به دو دسته محكم و متشابه تقسيم بندي مي شوند، محكم بـه آيـاتي     --55

گفته مي شود كه داراي معنايي روشن بوده ولي متشابه بر آياتي اطالق مـي گـردد كـه    گفته مي شود كه داراي معنايي روشن بوده ولي متشابه بر آياتي اطالق مـي گـردد كـه    
البته بايد دانست كه اين ويژگي بـا ويژگـي سـوم    البته بايد دانست كه اين ويژگي بـا ويژگـي سـوم    . . معنا و مفهومش خفي و پنهان باشدمعنا و مفهومش خفي و پنهان باشد

و تناقض است و تناقض است نقص نقص حكم در آنجا به معني دقت و عاري بودن از حكم در آنجا به معني دقت و عاري بودن از منافاتي ندارد، زيرا ممنافاتي ندارد، زيرا م
  ..ولي در اينجا به معني وضوح در معني و مفهوم مي باشدولي در اينجا به معني وضوح در معني و مفهوم مي باشد

  ::حقي است كه امكان ندارد در معرض گرباد بطالن و نادرستي قرار گيردحقي است كه امكان ندارد در معرض گرباد بطالن و نادرستي قرار گيرد  --66

                                                                                      
  ). ). 7777((همان همان   11
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�mk���j����i��h��g��f��e��d��cl����q��p��o��n�����ml لتJJJJفص :

٤٢  
نـه غلطـي و   نـه غلطـي و   ((  ..گـردد گـردد   هيچ جهتي و نظري، متوجه قـرآن نمـي  هيچ جهتي و نظري، متوجه قـرآن نمـي  هيچ گونه باطلي، از هيچ گونه باطلي، از ((  

پيشينيان و پيشينيان و   ، و نه علوم راستين و اكتشافات درست، و نه علوم راستين و اكتشافات درستتناقضي در الفاظ و مفاهيم آن استتناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است
قرآن فـرو  قرآن فـرو  ) ) چرا كهچرا كه. . رسدرسد  دست تحريف به دامان بلندش ميدست تحريف به دامان بلندش مي، و نه ، و نه پسينيان مخالف با آنپسينيان مخالف با آن

    ). ). فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده استفرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است
و بدور از ارزيابيهاي مشركين از جمله شعر، افسون و سـاخته و پرداختـه   و بدور از ارزيابيهاي مشركين از جمله شعر، افسون و سـاخته و پرداختـه     سالمسالم    --77

  ::بودن ذهن انسانها استبودن ذهن انسانها است

�mÂ��Á��À���¿��¾��½Ã����Ê���É��È��Ç��Æ���Å�����Äl ٦٩: يس  

 m������������d��c�����b��a��`��_�������̂ ���]������\��[���Z��el ٢٥ -  ٢٤: المدثر  
از پيشـينيان و روايـت شـده از    ( جـادوي منقـول  چيزي جز ) كتاب قرآن نام( اين ( 

چيزي جز سخن ) دهد چيزهائي كه محمد كالم آسماني نام مي( اين .باشد نمي) ديگران
  �   ). انسانها نيست

  :ولي خداوند گوينده اين سخنان پوچ و ياوه را مورد تهديد قرار داده و فرمود

�m��h������g��fl ٢٦: المدثر  
  ). سوزانيم سازيم و بدان مي اخل دوزخ ميهرچه زودتر او را د( 
قرآن معجزه و كاري خارق العاده است كه هـيچ كـس نمـي توانـد ماننـد آن را       -8

  :بياورد

�m��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L

��_��̂ ��]��\�����[��Zl ٨٨: ا0سراء     
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د بر اين كه همچون اگر همه مردمان و جملگي پريان گرد آيند و مّتفق شون: بگو( 
انند آن توانند م ، نميبياورند) هاي دلربا و معاني زيبا بسازند و با اين شيوه( اين قرآن را

، هرچند هم برخي از ايشان پشتيبان و مددكار برخي ديگر را بياورند و ارائه دهند
چرا كه قرآن كالم يزدان و معجزه جاويدان آفريدگار است و هرگز از معلومات ( شوند

    ). محدود آفريدگان چنين چيزي ساخته نيست
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  ايمان بـه پيامبرانايمان بـه پيامبران  ::ارمارمــــــههــــل چل چــــــصصــــــفف

  



        
  

      154154                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  تعريف لغوي و اصطالحي رسولتعريف لغوي و اصطالحي رسول

  ::تعريف لغويتعريف لغوي) ) الفالف

  ..رسول در زبان عربي به معني فرستاده است و جمع آن رسل و أرسل مي باشدرسول در زبان عربي به معني فرستاده است و جمع آن رسل و أرسل مي باشدواژه واژه 
  ..مينه يك موضوع را در برگيردمينه يك موضوع را در برگيرداندكي در زاندكي در ز  مسايلمسايلرسالة به كتابي گفته مي شود كه رسالة به كتابي گفته مي شود كه 

رسالت رسول عبارت از چيزي است كه خدا به وي ابالغ كرده تا مردم را به سـوي  رسالت رسول عبارت از چيزي است كه خدا به وي ابالغ كرده تا مردم را به سـوي  
    11. . آن فراخواندآن فراخواند

  ::معني اصطالحيمعني اصطالحي) ) بب

رسول از ديدگاه شريعت به مردي گفته مي شود كه خداوند متعال پيـامي را بـرايش   رسول از ديدگاه شريعت به مردي گفته مي شود كه خداوند متعال پيـامي را بـرايش   
  22. . فان ابالغ نمايدفان ابالغ نمايدنازل كرده تا آن را به همه مردم اعم از موافقان و مخالنازل كرده تا آن را به همه مردم اعم از موافقان و مخال

الزم است وصف نبوت در هر رسولي تحقق يابد و گر نه نمي تواند مقام رسالت را الزم است وصف نبوت در هر رسولي تحقق يابد و گر نه نمي تواند مقام رسالت را 
احراز كند، پس  ميان رسالت و نبوت عموم و خصوص مطلق وجـود دارد يعنـي هـر    احراز كند، پس  ميان رسالت و نبوت عموم و خصوص مطلق وجـود دارد يعنـي هـر    

  ..رسولي نبي نيز هست ولي هر نبيي رسول نيسترسولي نبي نيز هست ولي هر نبيي رسول نيست
لهي را به عموم مردم لهي را به عموم مردم رسول موظف است پيام ارسول موظف است پيام ا: : يكي ديگر از وجوه امتياز آنان اينكهيكي ديگر از وجوه امتياز آنان اينكه

، ابالغ كند، ، ابالغ كند، --اعم از آنهايي كه قبال داراي شريعت نبوده و يا آن را تحريف كرده اند اعم از آنهايي كه قبال داراي شريعت نبوده و يا آن را تحريف كرده اند   ––
  ��مسؤليت تبليغ دين قبلي را برعهده دارد، و لذا پيامبر بزرگـوار اسـالم   مسؤليت تبليغ دين قبلي را برعهده دارد، و لذا پيامبر بزرگـوار اسـالم   تنها تنها ولي نبي ولي نبي 

  ..داراي هر دو وصف نبوت و رسالت بوده استداراي هر دو وصف نبوت و رسالت بوده است

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
  ..استاستولي نبي مردي است كه خداوند وي را مكلف به ابالغ شريعت قبل از خود به مردم پيرامونش كرده ولي نبي مردي است كه خداوند وي را مكلف به ابالغ شريعت قبل از خود به مردم پيرامونش كرده   22
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  نبوت اكتسابي نيستنبوت اكتسابي نيست

س واال و ارزشمند كه پروردگار متعال آن را به برخي از بندگان س واال و ارزشمند كه پروردگار متعال آن را به برخي از بندگان نبوت مقامي است بنبوت مقامي است ب
برگزيده خويش ارزاني مي دارد، يعني خداوند از ازل دانسته اين عده شايستگي حمـل  برگزيده خويش ارزاني مي دارد، يعني خداوند از ازل دانسته اين عده شايستگي حمـل  

كه اين كـاالي گرانبهـا را بـر    كه اين كـاالي گرانبهـا را بـر      بار سنگين رسالت و دعوت سرنوشت ساز الهي را دارندبار سنگين رسالت و دعوت سرنوشت ساز الهي را دارند
  ::تنشان كرده استتنشان كرده است

�mÇ��Æ��Å���Ä���ÃÈ�������Ôl �  ١٢٤: نعاما
رسالت خـويش را  رسالت خـويش را  ) ) چه كسي را براي پيامبري انتخاب وچه كسي را براي پيامبري انتخاب و((  داند كهداند كه  خداوند بهتر ميخداوند بهتر مي((  

  ). ). دارددارد  به چه كسي حوالت ميبه چه كسي حوالت مي
بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، پيامبري چيزي نيست كه انسان بتواند بر اثر تمرين و بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، پيامبري چيزي نيست كه انسان بتواند بر اثر تمرين و 

ادتهـاي  ادتهـاي  ممارسه بدان دست يافته و يا محصول تجربه هاي عرفاني و تكرار اذكـار و عب ممارسه بدان دست يافته و يا محصول تجربه هاي عرفاني و تكرار اذكـار و عب 
مخصوصي باشد، و لذا مي بينيم قرآن كريم بر اين حقيقت پاي فشرده و هيچ كـدام از  مخصوصي باشد، و لذا مي بينيم قرآن كريم بر اين حقيقت پاي فشرده و هيچ كـدام از  

  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��پيامبران را از آن استثنا نكرده است، براي مثال راجع به موسي پيامبران را از آن استثنا نكرده است، براي مثال راجع به موسي 

m���O���H��G��F��E��D��Cl عراف�  ١٤٤: ا
ب و بـدون  ب و بـدون  با تو از فراسوي حجابا تو از فراسوي حجا((  من تو را با رسالتهاي خويش و با سخن گفتنممن تو را با رسالتهاي خويش و با سخن گفتنم((  

ت تبليـغ احكـام آسـماني بـدانان داري         هـم هـم ((  بر مردمانبر مردمان) ) واسطهواسطه ـت تبليـغ احكـام آسـماني بـدانان داري       عصـري كـه مأموريـعصـري كـه مأموري ( (
  ). ). برگزيدمبرگزيدم

در بـاب جلـب توجـه وي بـه     در بـاب جلـب توجـه وي بـه       ��خطاب به پسر راستگويش يوسف خطاب به پسر راستگويش يوسف   ��يعقوب يعقوب 
  ::نعمتهاي پروردگار از جمله كرنش خورشيد و ستارگان در برابر وي، فرمودنعمتهاي پروردگار از جمله كرنش خورشيد و ستارگان در برابر وي، فرمود

�m��l��T�������S��Rl ٦: يوسف  
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بـه  بـه  ((  پروردگارت تو راپروردگارت تو را) ) كه در خواب خويشتن را سرور و برتر ديديكه در خواب خويشتن را سرور و برتر ديدي((  همان گونههمان گونه((  
  ). ). گزيندگزيند  برميبرمي) ) پيغمبريپيغمبري

خداوند سبحان در موارد متعددي ضمن جلب توجه پيامبران اهداي خلعـت دسـت   خداوند سبحان در موارد متعددي ضمن جلب توجه پيامبران اهداي خلعـت دسـت   
  ::نيافتني نبوت به ايشان را خاطر نشان ساخته و مي فرمايدنيافتني نبوت به ايشان را خاطر نشان ساخته و مي فرمايد

�m��e��d���c��b��a��`��_��~��}��|��{��z��y��x���w��v
f��j��i��h��gk����ul ٥٨: مريم  

كساني كه با نوح سوار كشـتي  كساني كه با نوح سوار كشـتي  ، و از فرزندان ، و از فرزندان ه پيغمبراني بودند از سالله آدمه پيغمبراني بودند از سالله آدمآنان كآنان ك((  
) ) بـه سـوي ايمـان   بـه سـوي ايمـان   ((  ، و از زمره كساني كه آنان را، و از زمره كساني كه آنان راكرديم، و از دودمان ابراهيم و يعقوبكرديم، و از دودمان ابراهيم و يعقوب

داده داده ) ) دنيا و آخرتدنيا و آخرت((  برگزيده بوديم و بديشان نعمتبرگزيده بوديم و بديشان نعمت) ) براي رسالت آسمانيبراي رسالت آسماني((  رهنمود ورهنمود و
  ). ). بوديمبوديم

بنابراين، هيچ كس نمي تواند اختصاص نعمت رسالت به برخـي از ايشـان را مـورد    بنابراين، هيچ كس نمي تواند اختصاص نعمت رسالت به برخـي از ايشـان را مـورد    
انتقاد قرار دهد، زيرا خداوند از وصف واالي حكمت برخوردار بوده و خـودش بهتـر   انتقاد قرار دهد، زيرا خداوند از وصف واالي حكمت برخوردار بوده و خـودش بهتـر   

  ::مي داند و در باره اقداماتش بازخواست نمي شودمي داند و در باره اقداماتش بازخواست نمي شود

�m��«��ª���©��¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����~���}
¬®��¯��µ���´��³��²��±��°¶������Çl ٣٢ – ٣١: الزخرف  

فـرو  فـرو  ) ) مّكـه و طـائف  مّكـه و طـائف  ((  چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يكي از دو شـهر چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يكي از دو شـهر : : گفتندگفتند((  
و كليد رسـالت  و كليد رسـالت  ((  كنندكنند  آيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم ميآيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي  ..!!؟؟  فرستاده نشده استفرستاده نشده است

را در زنـدگي دنيـا   را در زنـدگي دنيـا     اين مائيم كه معيشت آناناين مائيم كه معيشت آنان  ). ). ؟؟سپارندسپارند  را به هر كس كه بخواهند ميرا به هر كس كه بخواهند مي
  ). ). ايمايم  ميانشان تقسيم كردهميانشان تقسيم كرده
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      ايمان به پيامبرانايمان به پيامبران  لزوملزوم

  ::در اينجا الزم مي دانيم جهت روشن شدن بيشتر اين مطلب نكاتي را اشاره نماييمدر اينجا الزم مي دانيم جهت روشن شدن بيشتر اين مطلب نكاتي را اشاره نماييم  

  

  معني ايمان به پيامبرانمعني ايمان به پيامبران  --11

ايمان به پيامبران در صورتي تحقق مي يابد كه ايشان را مورد تاييد و تصديق كامـل  ايمان به پيامبران در صورتي تحقق مي يابد كه ايشان را مورد تاييد و تصديق كامـل  
ه و معتقد باشيم خداوند متعال اين گـروه از بنـدگان خـويش را بـراي حمـل      ه و معتقد باشيم خداوند متعال اين گـروه از بنـدگان خـويش را بـراي حمـل      قرار دادقرار داد

را بـه آنـان   را بـه آنـان     ايشانايشان  امانت و وساطت ميان او و مخلوقاتش برگزيده تا پيام حيات بخشامانت و وساطت ميان او و مخلوقاتش برگزيده تا پيام حيات بخش
  ..ابالغ نمايندابالغ نمايند

انجام انجام به نحو احسن به نحو احسن و همچنين بايد اعتقاد داشته باشيم كه ايشان مسؤليت محوله را و همچنين بايد اعتقاد داشته باشيم كه ايشان مسؤليت محوله را 
ت پيروانشان نهايت دلسوزي به خرج دادند، بر آنان اقامـه  ت پيروانشان نهايت دلسوزي به خرج دادند، بر آنان اقامـه  داده، در راستاي تامين سعادداده، در راستاي تامين سعاد

تمامي امور ضروري را بدون تمامي امور ضروري را بدون ، پيام پروردگار را به گوش مردم رساندند و ، پيام پروردگار را به گوش مردم رساندند و حجت كردندحجت كردند
  ::يشان روشن ساختنديشان روشن ساختندتحريف و خيانت براتحريف و خيانت برا

�mn��m�� �l� �k� �j� �i� �h� �g� �f� �e� �do��
x� �w� �v� � �u� �t� �s� �r� �q� �py� ���|� �{� �z

`��_����������~��}����b��al ٣٦: النحل  
و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   ((  ايمايم  ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستادهما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده((  

دوري دوري ) ) ، و غيـره ، و غيـره شيطان، بتان، سـتمگران شيطان، بتان، سـتمگران ((  كه خدا را بپرستيد و از طاغوتكه خدا را بپرستيد و از طاغوت) ) بوده استبوده است
خداوند خداوند   ). ). پيغمبران دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا خواندندپيغمبران دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا خواندند((  ..كنيدكنيد

) ) ، به راه راست، به راه راستدار نيك، شايسته مرحمت خدا شدنددار نيك، شايسته مرحمت خدا شدندكه بر اثر كركه بر اثر كر((  ي از مردمان راي از مردمان راگروهگروه



        
  

      158158                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  گمراهي بر آنان واجب گرديدگمراهي بر آنان واجب گرديد) ) بر اثر كردار ناشايستبر اثر كردار ناشايست((  ، و گروهي از ايشان، و گروهي از ايشانهدايت دادهدايت داد
ـ ((  پسپس) ) و سرگشتگي به دامانشان چسبيدو سرگشتگي به دامانشان چسبيد(( ـ اگر در اين باره در شك و ترديدي ) ) ، برويـد ، برويـد دداگر در اين باره در شك و ترديدي

بنگريـد و ببينيـد كـه    بنگريـد و ببينيـد كـه    ) ) ان را بـر صـفحه روزگـار   ان را بـر صـفحه روزگـار   آثار گذشتگآثار گذشتگ((  در زمين گردش كنيد ودر زمين گردش كنيد و
و بر سـر  و بر سـر  ((  اند به كجا كشيده استاند به كجا كشيده است  تكذيب كردهتكذيب كرده) ) كه آيات خدا راكه آيات خدا را((  سرانجام كار كسانيسرانجام كار كساني

      ). ). اقوامي چون عاد و ثمود و لوط چه آمده استاقوامي چون عاد و ثمود و لوط چه آمده است

  

  داليل لزوم ايمان به پيامبرانداليل لزوم ايمان به پيامبران  --22

ايمـان بـه   ايمـان بـه     داليل زيادي بـر وجـوب  داليل زيادي بـر وجـوب    ��در قرآن كريم و سنت مبارك پيامبر بزرگوار در قرآن كريم و سنت مبارك پيامبر بزرگوار 
ارائه شده است، لذا بايـد  ارائه شده است، لذا بايـد  ، ، ديشانديشانو كامل نشدن چارچوب ايمان بدون اعتقاد بو كامل نشدن چارچوب ايمان بدون اعتقاد بپيامبران پيامبران 

معتقد باشيم تمامي پيام آوران نور و رحمت از سوي پروردگار قـادر متعـال فرسـتاده    معتقد باشيم تمامي پيام آوران نور و رحمت از سوي پروردگار قـادر متعـال فرسـتاده    
  ::به يكي از آنان ايمان نداشته باشد كافر به شمار مي رودبه يكي از آنان ايمان نداشته باشد كافر به شمار مي رود  سسشده اند و هر كشده اند و هر ك

�m�g��f��e��d���c��b��a����k��j��i��h
��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l

{��� �z��y��x��w|� ����c��b��a��`��_��~��}
n��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do����q��p

��t��s��rl ١٥٢ – ١٥٠: النساء  
خواهند ميان خدا و پيغمبـرانش  خواهند ميان خدا و پيغمبـرانش    كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و ميكساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي((  

و و ) ) ، ولي به پيغمبـران ايمـان نـداريم   ، ولي به پيغمبـران ايمـان نـداريم   ند كه به خدا ايمان داريمند كه به خدا ايمان داريمو بگويو بگوي((  جدائي بيندازندجدائي بيندازند
، و ، و ريـم و بـه برخـي ديگـر ايمـان نـداريم      ريـم و بـه برخـي ديگـر ايمـان نـداريم      گويند كه به برخي از پيغمبران ايمـان دا گويند كه به برخي از پيغمبران ايمـان دا   ميمي
اي اي   ولي ميـان كفـر و ايمـان فاصـله    ولي ميـان كفـر و ايمـان فاصـله    ((  راهي برگزينندراهي برگزينند) ) كفر و ايمانكفر و ايمان((  خواهند ميان آنخواهند ميان آن  ميمي
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، و ، و آنان جملگي بيگمان كافرندآنان جملگي بيگمان كافرند  ). ). ننراه كفر و راه ديراه كفر و راه دي: : نيست و دو راه بيش وجود نداردنيست و دو راه بيش وجود ندارد
ا كسـاني كـه بـه خـدا و      و امـا كسـاني كـه بـه خـدا و        . . ايـم ايـم   اي فـراهم آورده اي فـراهم آورده   اب خواركننـده اب خواركننـده ما براي كافران عذما براي كافران عذ و امـ

در ايـن كـه از سـوي خـدا برگزيـده      در ايـن كـه از سـوي خـدا برگزيـده      ((  پيغمبرانش ايمان دارند و ميان هيچ يك از آنانپيغمبرانش ايمان دارند و ميان هيچ يك از آنان
و و ان پـاداش  ان پـاداش  ، بـدان ، بـدان ) ) نماينـد نماينـد   و هـيچ كـدام را تكـذيب نمـي    و هـيچ كـدام را تكـذيب نمـي    ((  گذارندگذارند  فرقي نميفرقي نمي) ) انداند  شدهشده

و و   و لغزشـها و لغزشـها ((  ، و خداوند بسيار آمرزنده و بسيار مهربـان اسـت  ، و خداوند بسيار آمرزنده و بسيار مهربـان اسـت  مزدشان را خواهيم دادمزدشان را خواهيم داد
  ). ). دهددهد  ، مورد عفو قرار مي، مورد عفو قرار مياشتباهاتي هم اگر داشته باشنداشتباهاتي هم اگر داشته باشند

  ::هم در پاسخ جبرئيل راجع به ايمان فرمودهم در پاسخ جبرئيل راجع به ايمان فرمود  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

     S g� i�� g  k)k� j. j/ g  k)k�j( jU g  k)k( gzk_g� g� g  kt��k� g� k� iRjG i+gI k� y g0 g  k� k i@ gA k/ g� ghi��k� g� k� iRjG g  k
 kA�� kC i%V;;  11  
اينكه به خدا، فرشـتگان، كتابهـاي آسـماني، پيـامبران، روز آخـرت و نيـك و بـد        اينكه به خدا، فرشـتگان، كتابهـاي آسـماني، پيـامبران، روز آخـرت و نيـك و بـد        ((  

  ). ). تقديرات الهي ايمان داشته باشيتقديرات الهي ايمان داشته باشي
  ::حافظ ابن كثير در تفسير آيات فوق مي گويدحافظ ابن كثير در تفسير آيات فوق مي گويد

بران اعتقـاد نداشـته و ميـان    بران اعتقـاد نداشـته و ميـان    خداوند متعال يهوديان و مسيحيان را كه به خدا و پيـام خداوند متعال يهوديان و مسيحيان را كه به خدا و پيـام 
ه ه و آنهـا را مـورد تهديـد شـديد قـرار داد     و آنهـا را مـورد تهديـد شـديد قـرار داد       ههايشان تفاوت قائل بودند، به باد انتقاد گرفتايشان تفاوت قائل بودند، به باد انتقاد گرفت

است، زيرا آنان از روي هواپرستي و پيروي از نياكانشان چنين اعتقاد فاسدي را اتخـاذ  است، زيرا آنان از روي هواپرستي و پيروي از نياكانشان چنين اعتقاد فاسدي را اتخـاذ  
  ..كرده اندكرده اند
  ––سـي و محمـد   سـي و محمـد   به همه پيامبران جز عيبه همه پيامبران جز عي  ––نفرين خدا بر ايشان باد نفرين خدا بر ايشان باد   ––  ،،يهوديانيهوديانچون چون 

  ..ايمان آورده اندايمان آورده اند  ––عليهما الصالة و السالم عليهما الصالة و السالم 
  ..اعتقاد دارنداعتقاد دارند  ��به تمامي پيامبران جز پيامبر بزرگوار اسالم به تمامي پيامبران جز پيامبر بزرگوار اسالم   ،،مسيحيانمسيحيان
جانشـين موسـي بـن عمـران ايمـان      جانشـين موسـي بـن عمـران ايمـان      » » يوشـع يوشـع ««به هيچ كدام از پيامبران جز به هيچ كدام از پيامبران جز   ،،سامريهاسامريها

  ..ندارندندارند

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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معتقـد بـوده و سـپس    معتقـد بـوده و سـپس    » » زرتشتزرتشت««تنها به پيامبري موسوم به تنها به پيامبري موسوم به   ،،نيزنيز  زرتشتيانزرتشتيانو باالخره و باالخره 
  ..شريعت وي را نيز فروگذاشتندشريعت وي را نيز فروگذاشتند

را را يكي از پيامبران يكي از پيامبران ، تعصب و هواپرستي ، تعصب و هواپرستي حسد ورزيحسد ورزياز روي از روي هر كس هر كس : : خالصه كالمخالصه كالم
و از ايماني پوچ و توخالي برخوردار و از ايماني پوچ و توخالي برخوردار به ساير ايشان نيز كفر ورزيده به ساير ايشان نيز كفر ورزيده   فرستاده خدا نداندفرستاده خدا نداند

    11. . ندندييكافر به حساب مي آكافر به حساب مي آاز نظر خداوند سبحان از نظر خداوند سبحان و لذا چنين كساني و لذا چنين كساني ، ، استاست

  

  فلسفه ارسال پيامبرانفلسفه ارسال پيامبران  --33

صاحب عقل و اراده را بر اساس سرشـت  صاحب عقل و اراده را بر اساس سرشـت    موجوداتموجوداتبي گمان پروردگار متعال همه بي گمان پروردگار متعال همه 
آفريـده و هـر انسـاني در بـدو تولـد بـا چنـين        آفريـده و هـر انسـاني در بـدو تولـد بـا چنـين        پاك و سالم يعني اسالم و يكتاپرستي پاك و سالم يعني اسالم و يكتاپرستي 

  ::اعتقادي ديده به جهان مي گشايداعتقادي ديده به جهان مي گشايد

�m§����� � �¦��¥��¤¨��¯��®��¬���«��ª��©°������³��²��±

´µ������¿l ٣٠: الروم  
اين سرشتي است كه اين سرشتي است كه . . كنكن) ) ، اسالم، اسالمحقيقي خداحقيقي خدا((  خالصانه متوجه آئينخالصانه متوجه آئينروي خود را روي خود را ((  
و آن را از و آن را از ((  نبايـد سرشـت خـدا را تغييـر داد    نبايـد سرشـت خـدا را تغييـر داد    . . داوند مردمان را بر آن سرشـته اسـت  داوند مردمان را بر آن سرشـته اسـت  خخ

  ). ). ، و از راستروي به كجروي كشاند، و از راستروي به كجروي كشانددينيديني  و از دينداري به بيو از دينداري به بي، ، گرائيگرائيخداگرائي به كفرخداگرائي به كفر
  ::هم در اين زمينه مي فرمايدهم در اين زمينه مي فرمايد  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

 S g(&i� jG g: gU k)k�� g� yN g"j8 g  k)k�� g y�g� j8 g  k)k�� g3 y%g j9 j�� g% g�g� g5 k� g
i| k� i�� go g� j� g�%j8 t�kD �3%j� i% g� i� k� � g� j�& g"� k<g� i�� jª
 gd� g� i� g� i� k� � g<�k5 g+% l�k j¤ i6 g4 gd� g�i gJ �� g"�k g�V ;�  

                                                                                      
  ..سوره نساءسوره نساء/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب الجنائزكتاب الجنائز((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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تولد مي يابد و سپس والدينش باعث مي شـوند  تولد مي يابد و سپس والدينش باعث مي شـوند  الهي الهي طرت طرت هر نوزادي بر اساس فهر نوزادي بر اساس ف((  
به سمت يهوديت، مسيحيت و زرتشتي گرايش پيدا كند، چنانكه حيوانات به صـورت  به سمت يهوديت، مسيحيت و زرتشتي گرايش پيدا كند، چنانكه حيوانات به صـورت  

  ). ). كامل و سالم به دنيا آمده و بعدا ناقص العضو مي شوندكامل و سالم به دنيا آمده و بعدا ناقص العضو مي شوند
موحدانه پا به عرصه وجود مي نهد و از قلب و خردي موحدانه پا به عرصه وجود مي نهد و از قلب و خردي بنابراين، هر انساني با فطرتي بنابراين، هر انساني با فطرتي 

نكته حائز اهميت اينكـه چطـور مـي    نكته حائز اهميت اينكـه چطـور مـي    به سوي پروردگار برخوردار است، ولي به سوي پروردگار برخوردار است، ولي   هدايتگرهدايتگر
داده و داده و آفريدگار خويش را به نحو احسن بشناسد، عبادات را انجـام  آفريدگار خويش را به نحو احسن بشناسد، عبادات را انجـام    ،،پس از تولدپس از تولدتواند تواند 

  ؟ ؟ تشخيص دهدتشخيص دهدراه رسيدن به رضايت و خرسندي وي را راه رسيدن به رضايت و خرسندي وي را 
شـان را  شـان را  همه اين مسؤليتها بر عهده پيام آوران صلح و آزادي است و خداونـد نيـز اي  همه اين مسؤليتها بر عهده پيام آوران صلح و آزادي است و خداونـد نيـز اي  

بخاطر تحقق بخشيدن به اين هـدف حيـاتي گسـيل داشـته تـا حقيقـت، توانمنـدي و        بخاطر تحقق بخشيدن به اين هـدف حيـاتي گسـيل داشـته تـا حقيقـت، توانمنـدي و        
چيرگي پروردگار و كيفيت بندگي و دست يابي به راه نجات و رستگاري را بـه مـردم   چيرگي پروردگار و كيفيت بندگي و دست يابي به راه نجات و رستگاري را بـه مـردم   

كـاران را از  كـاران را از  ران را بـه بهشـت نويـد داده و گناه   ران را بـه بهشـت نويـد داده و گناه   آموزش دهند، و در نهايـت فرمـانبردا  آموزش دهند، و در نهايـت فرمـانبردا  
  ..عواقب وخيم تمردشان برحذر دارندعواقب وخيم تمردشان برحذر دارند

بوده و زندگي بدون آنها خالي از لطف و بوده و زندگي بدون آنها خالي از لطف و اين رو، وجود پيامبران الزم و ضروري اين رو، وجود پيامبران الزم و ضروري   ازاز
حلقـه  حلقـه    ايشـان ايشـان اعتقاد نداشت حال آنكه اعتقاد نداشت حال آنكه   آنانآنانچطور ممكن است به چطور ممكن است به اصال اصال ، ، طراوت استطراوت است

، راهنماي عبادت صحيح و مقبول و زمينه ساز گشودن درهاي ، راهنماي عبادت صحيح و مقبول و زمينه ساز گشودن درهاي ميان انسان و خداميان انسان و خدا  وصلوصل
تكميل كننده تكميل كننده لذا ايشان لذا ايشان   !!؟؟فرمانبردار هستندفرمانبردار هستندبهشت فراخنا و پر از نعمت به روي بندگان بهشت فراخنا و پر از نعمت به روي بندگان 

بـه شـمار مـي    بـه شـمار مـي      پروردگارپروردگارو عطشناك شناخت عبادت و عطشناك شناخت عبادت لم، هدايت يافته لم، هدايت يافته ساسا  فطرتفطرت  وظيفهوظيفه
  ..روندروند
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  تعداد پيامبرانتعداد پيامبران  --44

، خداونـد متعـال   ، خداونـد متعـال   11تعداد پيامبران بسيار زياد و آراء متفاوتي در اين زمينه وجود دارد تعداد پيامبران بسيار زياد و آراء متفاوتي در اين زمينه وجود دارد 
را در قرآن كريم ذكـر و عـده اي   را در قرآن كريم ذكـر و عـده اي     --نفر نفر حدود بيست و پنج حدود بيست و پنج   ––داستان عده اي از ايشانداستان عده اي از ايشان

  ::نيز مسكوت مانده اند، آيات زير حاوي نام هجده نفر از اين راد مردان تاريخ استنيز مسكوت مانده اند، آيات زير حاوي نام هجده نفر از اين راد مردان تاريخ است

�mR��� �Q�� � � �P��O��N��MS��W��V��U��TX����Z�� � �Y

a��`��_��^���]���\��[b��d��ce����h��g���f

ij��r��q��p���o��n��m��l��ks����u��t

{��z��y��x���w��v|��}���� ��� ��� � ���a���`��_��~

d��c��be����j��i���h��g��fl نعام�  ٨٦ – ٨٣: ا
بـه  بـه  ((  در برابـر قـوم خـود   در برابـر قـوم خـود   ) ) تـا تـا ((  اينها دالئل ما بود كه آنها را به ابراهيم عطاء كرديماينها دالئل ما بود كه آنها را به ابراهيم عطاء كرديم((  

ل بر الوهيت و وحـدانيت مـا   ل بر الوهيت و وحـدانيت مـا   و غروب ستارگان و خورشيد و ماه را دليو غروب ستارگان و خورشيد و ماه را دلي، ، كارشان گيردكارشان گيرد
، و اين سّنت ما است كه ، و اين سّنت ما است كه و برتري يافتو برتري يافتبر آنان پيروز شد بر آنان پيروز شد   او با همين دالئلِ َكونياو با همين دالئلِ َكوني. . داندداند

!) !) اي پيغمبـر اي پيغمبـر ((  ..بـريم بـريم   واهيم او را درجـاتي بـاال مـي   واهيم او را درجـاتي بـاال مـي   هر كـس را بخـ  هر كـس را بخـ  ) ) با علم و حكمتبا علم و حكمت
دهد و به جـاي خـود   دهد و به جـاي خـود     قرار ميقرار مياست و هر چيزي را در جاي خود است و هر چيزي را در جاي خود ((  پروردگار تو حكيمپروردگار تو حكيم

سي مسـتوجب  سي مسـتوجب  رفعت است و چه كرفعت است و چه ك  داند چه كسي مستحقّداند چه كسي مستحقّ  و ميو مي((  آگاه استآگاه است) ) ، و، وكندكند  ميمي
و افتخار ايـن  و افتخار ايـن  ((  را عطاء نموديمرا عطاء نموديم) ) فرزند اسحاقفرزند اسحاق((  ، اسحاق و يعقوب، اسحاق و يعقوبما به ابراهيمما به ابراهيم      ). ). ذّلتذّلت

                                                                                      
چند نفر از چند نفر از : : صد و بيست و چهار نفر بوده اند، گفتصد و بيست و چهار نفر بوده اند، گفت: : تعداد پيامبران را از پيامبر بزرگوار پرسيد، فرمودتعداد پيامبران را از پيامبر بزرگوار پرسيد، فرمود  ��ابو ذر غفاري ابو ذر غفاري   11

سـوره نسـاء   سـوره نسـاء   / / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير . . سيصد و سيزده نفر از ايشان به مقام نبوت نائل آمده اندسيصد و سيزده نفر از ايشان به مقام نبوت نائل آمده اند: : ؟، فرمود؟، فرموداين تعداد رسول بوده انداين تعداد رسول بوده اند
  ). ). 164164آيه آيه ((
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بـه سـوي   بـه سـوي   ((  آن دو راآن دو را) ) ، بلكـه ماننـد پدرشـان   ، بلكـه ماننـد پدرشـان   م تنها در جنبه پيغمبرزادگي نبودم تنها در جنبه پيغمبرزادگي نبوددو تن هدو تن ه
بـه سـوي حـق و    بـه سـوي حـق و    دسـتگيري و  دسـتگيري و  ((  پيشتر نيز نـوح را پيشتر نيز نـوح را   . . رهنمود كرديمرهنمود كرديم) ) حقيقت و خوبيحقيقت و خوبي

، ، داود، سليمان، ايوب، يوسفداود، سليمان، ايوب، يوسف) ) هم كساني همچونهم كساني همچون((  و از نژاد نوحو از نژاد نوح  ..ارشاد نموديمارشاد نموديم) ) نيكينيكي
كه ابراهيم و همه ايـن  كه ابراهيم و همه ايـن  ((  و همان گونهو همان گونه) ) قبالً هدايت و ارشاد كرديمقبالً هدايت و ارشاد كرديم((  موسي و هارون راموسي و هارون را

و و     . . دهـيم دهـيم   پـاداش مـي  پـاداش مـي  ) ) نيز بدانچه مستحقّ باشندنيز بدانچه مستحقّ باشند((  محسنان رامحسنان را) ) پيغمبران را پاداش داديمپيغمبران را پاداش داديم
و و ((  همه آنـان از زمـره صـالحان   همه آنـان از زمـره صـالحان   ) ) يت داديم ويت داديم ونيز هدانيز هدا((  ، و الياس را، و الياس رازكريا، يحيي، عيسيزكريا، يحيي، عيسي

و و ) ) نيز رهنمـود كـرديم  نيز رهنمـود كـرديم  ((  ، و لوط را، و لوط راو اسماعيل، اليسع، يونسو اسماعيل، اليسع، يونس    . . بودندبودند) ) بندگان شايسته مابندگان شايسته ما
  ). ). برتري داديمبرتري داديم) ) زمان خودزمان خود((  را بر جهانيانرا بر جهانيان) ) از ايناناز اينان((  هر كدامهر كدام

فل فل آدم، ادريس، هود، صالح، شعيب و ذوالكآدم، ادريس، هود، صالح، شعيب و ذوالك: : از جملهاز جمله  ––بقيه پيامبران كه هفده نفراند بقيه پيامبران كه هفده نفراند 
آمـده  آمـده    ��تنها در سنت مبـارك پيـامبر   تنها در سنت مبـارك پيـامبر     ��» » شيثشيث««متعددي ذكر شده و نام متعددي ذكر شده و نام   در آياتدر آيات  --

  ..استاست
و اما الزم است به آن دسته از پيامبران نيز كه در قرآن يا سنت ذكر نشده اند، ايمـان  و اما الزم است به آن دسته از پيامبران نيز كه در قرآن يا سنت ذكر نشده اند، ايمـان  

  ::داشته باشيم، خداوند سبحان مي فرمايدداشته باشيم، خداوند سبحان مي فرمايد

�m��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A

NO������cl ٧٨: غافر       
سرگذشـت بعضـيها را   سرگذشـت بعضـيها را   . . ايمايم  فرستادهفرستاده) ) راي رهنمود مردمانراي رهنمود مردمانبب((  يش از تو پيغمبراني رايش از تو پيغمبراني راپپ((  

  ). ). ايمايم  براي تو بازگو كرده و سرگذشت برخيها را براي تو بازگو نكردهبراي تو بازگو كرده و سرگذشت برخيها را براي تو بازگو نكرده

  

  اسالم آئين همه پيامبران استاسالم آئين همه پيامبران است  --55

بدون شك اسالم ديني است كه خداوند حكيم آن را به عنـوان آئـين همـه بنـدگان     بدون شك اسالم ديني است كه خداوند حكيم آن را به عنـوان آئـين همـه بنـدگان     
و سازگار با فطرت الهي انسانها مي باشد، و لـذا همـه   و سازگار با فطرت الهي انسانها مي باشد، و لـذا همـه     حد خويش برگزيدهحد خويش برگزيدهمؤمن و مومؤمن و مو
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پيامبران را به منظور ابالغ اين آئين انسان ساز به گوش مردمان مختلف و گسـترش آن  پيامبران را به منظور ابالغ اين آئين انسان ساز به گوش مردمان مختلف و گسـترش آن  
اسالم هسته دعـوت و تبليـغ و نقطـه حركـت     اسالم هسته دعـوت و تبليـغ و نقطـه حركـت       پسپسدر سراسر دنيا، گسيل داشته است، در سراسر دنيا، گسيل داشته است، 

  ::به شمار مي رودبه شمار مي رود  آنانآنانهمه همه 

�ml��k���j��i��hm����dl ١٩: آل عمران  
يعني خالصانه تسـليم فرمـان   يعني خالصانه تسـليم فرمـان   ((  در پيشگاه خدا اسالمدر پيشگاه خدا اسالم) ) حق و پسنديدهحق و پسنديده((  يگمان دينيگمان دين((  

  ). ). ، آئين همه پيغمبران بوده است، آئين همه پيغمبران بوده استو اينو اين((  استاست) ) اهللا شدناهللا شدن
  ::و يا مي فرمايدو يا مي فرمايد

�m��k��j� �i��h� �g��f� �e��d��c�� � �b��a��`��_

ll ٨٥: آل عمران  
، ، شـود شـود   ، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمياسالماسالم) ) آئين و شريعتآئين و شريعت((  و كسي كه غير ازو كسي كه غير از((  

  ). ). و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بودو او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود
در اينجا به آياتي از قرآن كريم مبني بر انتخاب اسالم به عنوان آئـين همـه پيـامبران    در اينجا به آياتي از قرآن كريم مبني بر انتخاب اسالم به عنوان آئـين همـه پيـامبران    

  ::اشاره خواهيم كرداشاره خواهيم كرد
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��راجع به نوح راجع به نوح   --11

�m���v��u��t��s��r��ql ٧٢: يونس       
از از ) ) همه كار و بار خود را بدو حوالـت دارم و همه كار و بار خود را بدو حوالـت دارم و ((  تور داده شده است كهتور داده شده است كهو به من دسو به من دس((  

  ). ). باشمباشم) ) امور زندگي به خدا و فرمانبرداران اوامر اهللامور زندگي به خدا و فرمانبرداران اوامر اهللا((  كنندگانكنندگان  زمره تسليمزمره تسليم
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��در باره ابراهيم در باره ابراهيم   --22

�mo��n����m��l��kp�����u��t��s��r��ql ١٣١: البقرة  
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  ::بدو گفتبدو گفت) ) ها و آيات كوني و نفسيها و آيات كوني و نفسي  نشانهنشانههمراه با نمودن همراه با نمودن ((  آن گاه كه پروردگارشآن گاه كه پروردگارش((  
اقرار كردم و سر بـر آسـتان   اقرار كردم و سر بـر آسـتان   ((  ::گفتگفت. . اخالص داشته باشاخالص داشته باش) ) به يگانگي خدا اقرار كن وبه يگانگي خدا اقرار كن و((

      ). ). خالصانه تسليم پروردگار جهانيان گشتمخالصانه تسليم پروردگار جهانيان گشتم) ) تو سائيدم وتو سائيدم و
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��راجع به موسيراجع به موسي  --33

�m������k��j��i��h��g��s��r����������q�����p��o��n��m��ll ونJJJJسي :

٨٤     
اگر واقعاً به خدا ايمان اگر واقعاً به خدا ايمان   !!اي قوم مناي قوم من: : گفتگفت) ) براي دلداري و تشجيع مؤمنانبراي دلداري و تشجيع مؤمنان((  موسيموسي((  

  ). ). ايدايد  اگر خود را بدو تسليم كردهاگر خود را بدو تسليم كرده) ) و بايد بر او توّكل كنيدو بايد بر او توّكل كنيد((  داريد بر او توّكل كنيدداريد بر او توّكل كنيد
  ::مي فرمايدمي فرمايد) ) حواريونحواريون((  در باره ياران برگزيده عيسيدر باره ياران برگزيده عيسي  --44

�m£��¢��¡���� � � ����~��}��|��� �� �{��z��y����¥��¤

��§��¦l ١١١: المائدة  

 آن گاه را كه به حواريون الهام كرديم كه به من و فرستاده مـن ) خاطرنشان ساز( و( 
گـواه  !) پروردگـارا ( ايـم و  ايمان آورده: گفتند) آنان پذيرفتند و( .ايمان بياوريد) عيسي(

  ). هستيم) اوامر تو( باش كه ما مخلص و منقاد
  :زبان بلقيس مي گويداز   ��در باره سليمان  -5

m�����õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í���������ì��ël ٤٤: النمل     
، و هـم  ام گول كفر و غرور شاهي را خوردهو ( ام من به خود ستم كرده !پروردگارا( 

  ). دارم و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي) اينك پشيمانم
  :مي فرمايد –عليهم الصالة و السالم  –ذشته و باالخره راجع به پيامبران گ -6

�m��}����~�����}��|��{��z��y��xl ٤٤: المائدة  
  ). كردند يغمبراني كه تسليم فرمان خدا بودند بدان براي يهوديان حكم ميپ( 
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  دعوت به سوي يكتاپرستيدعوت به سوي يكتاپرستي  --66

پروردگار متعال پيامبران را در راسـتاي هـدايت مـردم بـه سـوي عبـادت موحدانـه        پروردگار متعال پيامبران را در راسـتاي هـدايت مـردم بـه سـوي عبـادت موحدانـه        
ند برانگيخته است، كه همه گفتارهـا و كردارهـاي آشـكار و پنهـان مـورد تاييـد       ند برانگيخته است، كه همه گفتارهـا و كردارهـاي آشـكار و پنهـان مـورد تاييـد       خداوخداو

بر اين اساس الزم است انسان تنها براي خـدا عبـادت انجـام    بر اين اساس الزم است انسان تنها براي خـدا عبـادت انجـام    . . خداوند عبادت نام داردخداوند عبادت نام دارد
داده و در برابرش سر فرود آورد، زيرا تنها او آفريدگار، روزي دهنده، ميراننده و زنـده  داده و در برابرش سر فرود آورد، زيرا تنها او آفريدگار، روزي دهنده، ميراننده و زنـده  

و كتاب مي باشد، پس نشايد انسان سر به آسـتان  و كتاب مي باشد، پس نشايد انسان سر به آسـتان    كننده انسان در آخرت براي حسابكننده انسان در آخرت براي حساب
  ::غير او ساييده و كسي ديگر را اله خويش قرار دهدغير او ساييده و كسي ديگر را اله خويش قرار دهد

�m��q� �p��o�� �n��m� �l��k��j� �i�� �h��g��f��e��d���c

��s��rl ٥٧ - ٥٦: الذاريات     
واسـت  واسـت  من از آنان نه درخمن از آنان نه درخ    ..امام  ا جز براي پرستش خود نيافريدها جز براي پرستش خود نيافريدهمن پريها و انسانها رمن پريها و انسانها ر((  

      ). ). خواهم كه مرا خوراك دهندخواهم كه مرا خوراك دهند  ، و نه مي، و نه ميكنمكنم  رزق و روزي ميرزق و روزي ميهيچ گونه هيچ گونه 
خداوند سبحان در اين آيات هدف از آفرينش انسان و پـري را بنـدگي مـورد نظـر     خداوند سبحان در اين آيات هدف از آفرينش انسان و پـري را بنـدگي مـورد نظـر     
خود معرفي كرده و اين امر جزو حقوق خدا بر بندگان به شمار مي رود كه نبايد هـيچ  خود معرفي كرده و اين امر جزو حقوق خدا بر بندگان به شمار مي رود كه نبايد هـيچ  

  ::مي فرمايدمي فرمايد  در اين رابطهدر اين رابطه  ��، چنانچه پيامبر اكرم ، چنانچه پيامبر اكرم كس آن را تصاحب نمايدكس آن را تصاحب نمايد

SS�-�= )� �%U�8 �   � ���8 +I 3����� ��� �� ]��-�= )� �%U�8 �   � ���8 +I 3����� ��� �� ]�VV ; ;}}      
حق خداوند بر بندگان اين است كه وي را عبادت كرده و شـريكي بـرايش قائـل    حق خداوند بر بندگان اين است كه وي را عبادت كرده و شـريكي بـرايش قائـل    ((  

  ). ). نشوندنشوند
  ::را چنين فرمان مي دهد كهرا چنين فرمان مي دهد كه  ��و لذا خداوند در قرآن كريم پيامبرش و لذا خداوند در قرآن كريم پيامبرش 

�m��¶��µ��´��³��²���±��°l ٦٦: الزمر  

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11



        
  

      167167                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

      ). ). ورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باشورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باشپس در اين صپس در اين ص((  
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ––مبني بر انجام عبادت و فروگذاري شرك مبني بر انجام عبادت و فروگذاري شرك   --در باره اهل كتاب در باره اهل كتاب     

�m��y��p��o��n���m��l��k��j��i��hl ٥: البينة  
در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده اسـت كـه مخلصـانه و حقگرايانـه     در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده اسـت كـه مخلصـانه و حقگرايانـه     ((  

  ). ). ددبداننبدانن) ) خودخود((  ها شريعت او را آئينها شريعت او را آئينخداي را بپرستند و تنخداي را بپرستند و تن
آيات بسيار زيادي راجع به فرستادن پيامبران بـراي تبليـغ عبـادت و پرهيـز از بـت      آيات بسيار زيادي راجع به فرستادن پيامبران بـراي تبليـغ عبـادت و پرهيـز از بـت      

  ::پرستي در قرآن وجود دارد كه پاره اي از آنها را اشاره مي كنيمپرستي در قرآن وجود دارد كه پاره اي از آنها را اشاره مي كنيم

�m��O���N��M��� � � � � �L�� �K�� �J���I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Pl نبياء�  ٢٥: ا
: : ايـم كـه  ايـم كـه    گر اين كه به او وحي كـرده گر اين كه به او وحي كـرده ، م، مايمايم  تو هيچ پيغمبري را نفرستادهتو هيچ پيغمبري را نفرستاده  ما پيش ازما پيش از((  

  ). ). ، پس فقط مرا پرستش كنيد، پس فقط مرا پرستش كنيدمعبودي جز من نيستمعبودي جز من نيست

�mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do����bl 
  ٣٦: النحل

و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   ((  ايمايم  ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستادهما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده((  
دوري دوري ) ) ، و غيـره ، و غيـره شيطان، بتان، سـتمگران شيطان، بتان، سـتمگران ((  را بپرستيد و از طاغوترا بپرستيد و از طاغوت  كه خداكه خدا) ) بوده استبوده است

  ). ). كنيدكنيد
  ::قومش را به انجام عبادت مخلصانه و پرهيز از شرك روزي دعوت فرمودقومش را به انجام عبادت مخلصانه و پرهيز از شرك روزي دعوت فرمود  ��نوح نوح 

�m���i��b���a��`���_��̂ ��]��\��[��Z��Y�����X��W��V��Ul 
   ٥٩: ا�عراف
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) ) از جملـه از جملـه   ..انـد انـد   مبران جنگيدهمبران جنگيدهو كافران با پيغو كافران با پيغ، ، انداند  پيوسته مشركان، دشمنان حق بودهپيوسته مشركان، دشمنان حق بوده((  
او بديشـان  او بديشـان  . . فرستاديمفرستاديم) ) كه در ميانشان برانگيخته شده بودكه در ميانشان برانگيخته شده بود((  ما نوح را به سوي قوم خودما نوح را به سوي قوم خود

  ). ). پس تنها خدا را بپرستيدپس تنها خدا را بپرستيد. . براي شما جز خدا معبودي نيستبراي شما جز خدا معبودي نيست  !!اي قوم مناي قوم من: : گفتگفت
  ::فرمودفرمود  ششخطاب به قومخطاب به قوم  ��هود هود 

m��¯����®��¬��«°��º�����¹��¸��¶��µ��́ ��³��²��±»����¾l 
  ٦٥: ا�عراف

هود را هود را ) ) ،،ه توحيد به سوي قوم خود فرستاديمه توحيد به سوي قوم خود فرستاديمهمان گونه كه نوح را براي دعوت بهمان گونه كه نوح را براي دعوت ب((  
اي اي : : هود به قـوم عـاد گفـت   هود به قـوم عـاد گفـت   . . كه خودش از آنان بود روانه كرديمكه خودش از آنان بود روانه كرديمهم به سوي قوم عاد هم به سوي قوم عاد 

  ). ). جز او معبودي نداريدجز او معبودي نداريد) ) بدانيدبدانيد((  خداي را بپرستيد وخداي را بپرستيد و  !!قوم منقوم من
  ::نيز بوده استنيز بوده است  ��  بندگي يكتاپرستانه هسته اصلي دعوت صالحبندگي يكتاپرستانه هسته اصلي دعوت صالح

�m©��̈ ��§��¦ª��´��³��²��±��°���̄ ��®��¬��«µ��
���Ïl عراف�  ٧٣: ا

ود كـه خـودش از آنـان بـود     ود كـه خـودش از آنـان بـود     صالح را به سوي قوم ثمصالح را به سوي قوم ثم) ) از زمره پيغمبران يكي هماز زمره پيغمبران يكي هم((  
جـز او  جـز او  ) ) و بدانيـد كـه  و بدانيـد كـه  ((  خداي را بپرسـتيد خداي را بپرسـتيد   !!اي قوم مناي قوم من: : صالح بديشان گفتصالح بديشان گفت. . فرستاديمفرستاديم

  ). ). معبودي نداريدمعبودي نداريد
بـه فسـاد   بـه فسـاد   ت ريشه كن نمودن فريب كـاري، كـم فروشـي و    ت ريشه كن نمودن فريب كـاري، كـم فروشـي و    هم كه جههم كه جه  ��شعيب شعيب 

به سوي مردم يمن روانه شده بود، ايشـان را بـه انجـام عبـادت موحدانـه      به سوي مردم يمن روانه شده بود، ايشـان را بـه انجـام عبـادت موحدانـه        دنيادنياكشيدن كشيدن 
  ::فرمان مي دادفرمان مي داد

�me��d��c��bf����n��m��l��k���j��i��h��g
op�������kl عراف�  ٨٥: ا
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اي اي : : ديشان گفـت ديشان گفـت از آنان بود فرستاديم باز آنان بود فرستاديم بشعيب را هم به سوي اهل مدين كه خود شعيب را هم به سوي اهل مدين كه خود ((  
  ). ). كه جز او معبودي نداريدكه جز او معبودي نداريد) ) و بدانيدو بدانيد((  خدا را بپرستيدخدا را بپرستيد  !!قوم منقوم من

عليهم الصالة عليهم الصالة   ––تا كنون به اين نتيجه دست يافته ايم كه همه پيامبران نور و رحمت تا كنون به اين نتيجه دست يافته ايم كه همه پيامبران نور و رحمت 
كـه  كـه    ––اقوام خويش را به انجام عبادت يكتاپرستانه و مورد نظـر پروردگـار   اقوام خويش را به انجام عبادت يكتاپرستانه و مورد نظـر پروردگـار     ––و السالم و السالم 

  ..، فراخوانده اند، فراخوانده اند--است و بس است و بس هدف از آفرينش آنان همين امر هدف از آفرينش آنان همين امر 
تنها وجه امتياز مؤمنين و مشركين و خط فاصل ميان ايمان و كفر همين نوع عبادت تنها وجه امتياز مؤمنين و مشركين و خط فاصل ميان ايمان و كفر همين نوع عبادت 

با مردم بر سر اين نـوع  با مردم بر سر اين نـوع    --  از نوح گرفته تا پيامبر خاتماز نوح گرفته تا پيامبر خاتم  --است كه اختالف نظر پيامبران است كه اختالف نظر پيامبران 
  بندگي بوده است، چرا كه بندگي كردن براي غير خدا و يا ارتكاب شرك در آن كفر وبندگي بوده است، چرا كه بندگي كردن براي غير خدا و يا ارتكاب شرك در آن كفر و

بت پرستي قلمداد مي شود، و لذا دعوت تمامي پيام آوران صلح و آزادي حول همـين  بت پرستي قلمداد مي شود، و لذا دعوت تمامي پيام آوران صلح و آزادي حول همـين  
محور چرخيده تا مردم را از منجالب بندگي غير خدا بيرون آورده و ايشان را به سوي محور چرخيده تا مردم را از منجالب بندگي غير خدا بيرون آورده و ايشان را به سوي 

  ::هدايت نمايندهدايت نماينددايره فراخنا و روح افزاي بندگي موحدانه خداوند دايره فراخنا و روح افزاي بندگي موحدانه خداوند 

�mq���p��o��nr����w��v��u��t��sl عراف�  ٥٤: ا
و جاويـدان و  و جاويـدان و    بزرگـوار بزرگـوار . . دهـد دهـد   آفريند و تنها او فرمان مـي آفريند و تنها او فرمان مـي   ييآگاه باشيد كه تنها او مآگاه باشيد كه تنها او م((  

  ). ). ، خداوندي است كه پروردگار جهانيان است، خداوندي است كه پروردگار جهانيان استداراي خيرات فراوانداراي خيرات فراوان
كه در اوامر و كه در اوامر و   ––  راراخداوند در اين آيه دليل انجام عبادت يكتاپرستانه براي پروردگار خداوند در اين آيه دليل انجام عبادت يكتاپرستانه براي پروردگار 

ش و آفرينش در حق خود ذكر كـرده  ش و آفرينش در حق خود ذكر كـرده  انحصار صفت پرورانحصار صفت پرور، ، --  جلوه مي كندجلوه مي كندنواهي وي نواهي وي 
است، يعني چون تنها خداوند آفريننده است بايد او نيز معبود بوده و تنها قوانين انسان است، يعني چون تنها خداوند آفريننده است بايد او نيز معبود بوده و تنها قوانين انسان 

جز ستمگران فاقد خـرد و زيانمنـد دنيـا و    جز ستمگران فاقد خـرد و زيانمنـد دنيـا و      ––ساز وي كاربرد داشته باشد، و هيچ كس ساز وي كاربرد داشته باشد، و هيچ كس 
  ..از اين چارچوب تخطي نخواهند كرداز اين چارچوب تخطي نخواهند كرد  ––آخرت آخرت 
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  معجزات پيامبرانمعجزات پيامبران  --77

به سوي عبادت و به سوي عبادت و   ر روشن شد، هدف از ارسال پيامبران راهنمايي مردمر روشن شد، هدف از ارسال پيامبران راهنمايي مردمچنانچه پيشتچنانچه پيشت
ارائه درست ترين راه جهت دست يابي بـه رضـايت و خرسـندي پروردگـار و اقامـه      ارائه درست ترين راه جهت دست يابي بـه رضـايت و خرسـندي پروردگـار و اقامـه      

بر اين اساس خداوند آنان را از طريـق داليـل قـاطع و خدشـه     بر اين اساس خداوند آنان را از طريـق داليـل قـاطع و خدشـه     . . حجت بر ايشان استحجت بر ايشان است
ب قرار دهد، و مـردم نيـز   ب قرار دهد، و مـردم نيـز   ناپذير تقويت بخشيده تا خرد و انديشه انسانها را مورد خطاناپذير تقويت بخشيده تا خرد و انديشه انسانها را مورد خطا

را از همـديگر تشـخيص دهنـد، زيـرا     را از همـديگر تشـخيص دهنـد، زيـرا       مسـايل مسـايل پاك و پليد و نيـك و بـد   پاك و پليد و نيـك و بـد     بدين وسيلهبدين وسيله
مي توانند از طريق فطرت سالمشان به واقعيت معجزات مزبـور  مي توانند از طريق فطرت سالمشان به واقعيت معجزات مزبـور    انسانهاي صاحب خردانسانهاي صاحب خرد

انسان بوده و تنهـا  انسان بوده و تنهـا  پي برده و دريابند كه انجام چنين كارهايي خارج از محدوده قدرت پي برده و دريابند كه انجام چنين كارهايي خارج از محدوده قدرت 
چـون هـم خـرد انسـاني و هـم      چـون هـم خـرد انسـاني و هـم      . . حكيم مي تواند آنها را تحقق بخشدحكيم مي تواند آنها را تحقق بخشد  خداوند توانمندخداوند توانمند

  ..معجزات پيامبران آفريده خداوند هستند و نبايد با همديگر تعارض داشته باشندمعجزات پيامبران آفريده خداوند هستند و نبايد با همديگر تعارض داشته باشند
توانايي و استعداد ذاتي مردمـاني  توانايي و استعداد ذاتي مردمـاني    ،،معجزات پيامبران بر اساس شرايط زماني و مكانيمعجزات پيامبران بر اساس شرايط زماني و مكاني

ي مردم آن دوران در چه زمينه ي مردم آن دوران در چه زمينه كه به سوي ايشان روانه شده اند، تفاوت كرده است، يعنكه به سوي ايشان روانه شده اند، تفاوت كرده است، يعن
اي مهارت داشته و از ديگران پيشي گرفته اند معجزات نيز در همين راستا بوده اند تـا  اي مهارت داشته و از ديگران پيشي گرفته اند معجزات نيز در همين راستا بوده اند تـا  
زمينه متقاعد ساختن مخالفان، حصول يقين مبني بر آفريده شدنشان از سوي خداوند و زمينه متقاعد ساختن مخالفان، حصول يقين مبني بر آفريده شدنشان از سوي خداوند و 

  ..صداقت پيامبران را فراهم سازندصداقت پيامبران را فراهم سازند
ـ    ��از اين رو، خداوند حكـيم موسـي   از اين رو، خداوند حكـيم موسـي    ـ  را در ميـان ق ومي برانگيخـت كـه سـحر و    ومي برانگيخـت كـه سـحر و    را در ميـان ق

افسونگري در ميان ايشان رواج پيدا كرده و به اوج خود رسيده بود، و لذا معجـزه وي  افسونگري در ميان ايشان رواج پيدا كرده و به اوج خود رسيده بود، و لذا معجـزه وي  
  ::نيز كه تبديل چوب دستيش به مار بود، در همين راستا حركت مي كردنيز كه تبديل چوب دستيش به مار بود، در همين راستا حركت مي كرد

�m��{��z��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o

���`���_����~��}��|l ٤٧ - ٤٥: الشعراء     
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اژدهاي بزرگي گرديـد و بـا   اژدهاي بزرگي گرديـد و بـا   ((  ، ناگهان، ناگهانعصاي خود را افكندعصاي خود را افكند) ) نداد ونداد ومهلت مهلت ((  موسيموسي((  
و آنها را يكي بعـد از ديگـري   و آنها را يكي بعـد از ديگـري   ((  شروع به بلعيدن ابزارهاي دروغين ايشان كردشروع به بلعيدن ابزارهاي دروغين ايشان كرد) ) سرعتسرعت

به پروردگارِ به پروردگارِ : : گفتندگفتند  ..كنان بر زمين فرو افتادندكنان بر زمين فرو افتادند  ن سجدهن سجدهجادوگراجادوگرا      ). ). در كام خود فرو برددر كام خود فرو برد
    ). ). عالَميان ايمان داريمعالَميان ايمان داريم

در زمينه علوم پزشكي تخصص داشته و مهارت پيـدا كـرده   در زمينه علوم پزشكي تخصص داشته و مهارت پيـدا كـرده     ��سي سي مردم دوران عيمردم دوران عي
گان و شفا دادن كور مادر زادي و گان و شفا دادن كور مادر زادي و بودند، و لذا بارزترين معجزه وي نيز زنده كردن مردبودند، و لذا بارزترين معجزه وي نيز زنده كردن مرد

مبتال به بيماري پيسي به فرمان خدا بود، و همچنين ايشان را به آنچه تناول كرده و در مبتال به بيماري پيسي به فرمان خدا بود، و همچنين ايشان را به آنچه تناول كرده و در 
  ::خانه هايشان ذخيره كرده بودند، خبر مي دادخانه هايشان ذخيره كرده بودند، خبر مي داد

�mr��q���p��o��n��m���l��k��j��is�����w��v��u� �t
`� � _� � ~� � }� � � |� � {� � z� � � � � y� � xa� ���c� � b

h��g��f��e���di��p��o���n� �m��l��k��jq����r
���z��y�������� ���x��w��v��u��t��sl ٤٩: آل عمران   

ـ  و بديشـان خبـ  ((  دارددارد  اسـرائيل روانـه مـي   اسـرائيل روانـه مـي     و او را به عنوان پيغمبري به سوي بنيو او را به عنوان پيغمبري به سوي بني          ((   ر ر و بديشـان خب
وي پروردگارتـان برايتـان   وي پروردگارتـان برايتـان   اي را از سـ اي را از سـ   نشـانه نشـانه ) ) بر صـدق نبـوت خـود   بر صـدق نبـوت خـود   ((  كه منكه من) ) دهددهد  ميمي

، سپس در آن ، سپس در آن سازمسازم  برايتان ميبرايتان مي  ده ده من از گل چيزي را به شكل پرنمن از گل چيزي را به شكل پرن: : ام، و آن اين كهام، و آن اين كه  آوردهآورده
؛ و كور مادرزاد و مبتالي بـه بيمـاري   ؛ و كور مادرزاد و مبتالي بـه بيمـاري   گرددگردد  ميمي) ) زندهزنده((  اياي  دمم و به فرمان خدا پرندهدمم و به فرمان خدا پرنده  ميمي

خوريد و از خوريد و از   كنم و از آنچه ميكنم و از آنچه مي  مردگان را به فرمان خدا زنده ميمردگان را به فرمان خدا زنده مي  دهم ودهم و  پيسي را شفا ميپيسي را شفا مي
اي اي   بيگمـان در اينهـا نشـانه   بيگمـان در اينهـا نشـانه     !!دهمدهم  كنيد به شما خبر ميكنيد به شما خبر مي  هاي خود ذخيره ميهاي خود ذخيره مي  آنچه در خانهآنچه در خانه

  ). ). ايمان داشته باشيدايمان داشته باشيد) ) اراده پذيرشاراده پذيرش((  براي شما است اگربراي شما است اگر
مـاهر و  مـاهر و  هم كه به سوي مردمي زبان شناس، بليـغ، فصـيح،   هم كه به سوي مردمي زبان شناس، بليـغ، فصـيح،     ��گوار اسالم گوار اسالم ررپيامبر بزپيامبر بز

و برخوردار از احساسي ظريف و ذوقـي  و برخوردار از احساسي ظريف و ذوقـي    متخصص در زمينه سرودن شعر و نثر مسجعمتخصص در زمينه سرودن شعر و نثر مسجع
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داراي بزرگترين و واالترين نوع معجـزات بـود، كتـابي را بـر وي     داراي بزرگترين و واالترين نوع معجـزات بـود، كتـابي را بـر وي       عالي روانه شده بودعالي روانه شده بود
نازل كرد كه با وجود تركيب آن از همان حروف و كلمات معمول ميان ايشان، معجـزه  نازل كرد كه با وجود تركيب آن از همان حروف و كلمات معمول ميان ايشان، معجـزه  

و لذا خداوند قـادر  و لذا خداوند قـادر    ،،كوچكي از آن را تقليد كندكوچكي از آن را تقليد كندبود و هيچ كس نتوانست حتي بخشي بود و هيچ كس نتوانست حتي بخشي 
  ::متعال آنان را به مبارزه فراخواند و فرمودمتعال آنان را به مبارزه فراخواند و فرمود

�m��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L

��_��̂ ��]��\�����[��Zl ٨٨: ا0سراء  
اگر همه مردمان و جملگي پريان گرد آيند و مّتفق شوند بر اين كـه همچـون   اگر همه مردمان و جملگي پريان گرد آيند و مّتفق شوند بر اين كـه همچـون   : : بگوبگو((  

انند آن انند آن توانند متوانند م  ، نمي، نميبياورندبياورند) ) هاي دلربا و معاني زيبا بسازند وهاي دلربا و معاني زيبا بسازند و  اين شيوهاين شيوه  بابا((  اين قرآن رااين قرآن را
، هرچند هم برخي از ايشـان پشـتيبان و مـددكار برخـي ديگـر      ، هرچند هم برخي از ايشـان پشـتيبان و مـددكار برخـي ديگـر      را بياورند و ارائه دهندرا بياورند و ارائه دهند

چرا كه قرآن كالم يزدان و معجزه جاويدان آفريدگار است و هرگز از معلومات چرا كه قرآن كالم يزدان و معجزه جاويدان آفريدگار است و هرگز از معلومات ((  شوندشوند
    ). ). ستستمحدود آفريدگان چنين چيزي ساخته نيمحدود آفريدگان چنين چيزي ساخته ني

عالوه بر آن، ايشان را براي آوردن ده سوره همچون قرآن كه به زعـم آنـان سـاخته    عالوه بر آن، ايشان را براي آوردن ده سوره همچون قرآن كه به زعـم آنـان سـاخته    
، ولي چون ادعايشان باطـل و بـي اسـاس بـود از تحقـق ايـن       ، ولي چون ادعايشان باطـل و بـي اسـاس بـود از تحقـق ايـن         ذهن بشر بود، فراخواندذهن بشر بود، فراخواند
  ::خواسته هم ناتوان بودندخواسته هم ناتوان بودند

�mC���B���AD����M��L��K���J��I��H����G��F��E
���T��S����������������R��Q��P��O��Nl ١٣: ھود  

) ) گذارنـد و گذارنـد و   مشركان پا از درخواست گنج رايگان و نزول فرشتگان باالتر ميمشركان پا از درخواست گنج رايگان و نزول فرشتگان باالتر مي((  بلكهبلكه((  
آن را به دروغ به خـدا نسـبت   آن را به دروغ به خـدا نسـبت   ) ) محمد خودش قرآن را تأليف كرده است ومحمد خودش قرآن را تأليف كرده است و((  ::ددگوينگوين  ميمي
ده سـوره  ده سـوره  ) ) هـم هـم ((  شـما شـما ) ) اگر اين قرآن را انساني چون مـن نوشـته اسـت   اگر اين قرآن را انساني چون مـن نوشـته اسـت   ((  ::بگوبگو  !!دهددهد  ميمي

بياوريـد و غيـر از خـدا هـركس را كـه      بياوريـد و غيـر از خـدا هـركس را كـه      ) ) سـيد و بـراي مـا   سـيد و بـراي مـا   بنويبنوي((  دروغين همانند آن رادروغين همانند آن را
  ). ). راستگوئيدراستگوئيد) ) در ادعاي خويشدر ادعاي خويش((  اگراگر) ) و به ياري خود بطلبيدو به ياري خود بطلبيد((  توانيد دعوت كنيدتوانيد دعوت كنيد  ميمي
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ولي همچنان يكديگر را نگـاه كـرده و پـرده ضـخيم شكسـت و ناكـامي ايشـان را        ولي همچنان يكديگر را نگـاه كـرده و پـرده ضـخيم شكسـت و ناكـامي ايشـان را        
ـ   ––بر برهان خود در رد ادعاي باطلشان بر برهان خود در رد ادعاي باطلشان خداوند نيز خداوند نيز بود، بود، فراگرفته فراگرفته  ـ مبني ب ر دروغ بـودن  ر دروغ بـودن  مبني ب

و آنان را براي آوردن حتي يك سوره شبيه قرآن به مبارزه طلبيـد و  و آنان را براي آوردن حتي يك سوره شبيه قرآن به مبارزه طلبيـد و    پيش رفتپيش رفت  ––قرآن قرآن 
  ::در اوج عزت و نفوذ ناپذيري فرموددر اوج عزت و نفوذ ناپذيري فرمود

�m¤��£��¢¥����������������²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©������¨��§��¦
���´��³l ٣٨: يونس  

را به را به او آن او آن ) ) داخته است وداخته است ومحمد قرآن را خود ساخته و پرمحمد قرآن را خود ساخته و پر((  گويند كهگويند كه  بلكه آنان ميبلكه آنان مي((  
شـما  شـما  ) ) اگر چنين است و قرآن ساخته بشر اسـت اگر چنين است و قرآن ساخته بشر اسـت ((  ::بگوبگو. . دروغ به خدا نسبت داده استدروغ به خدا نسبت داده است

خواهيـد  خواهيـد    يك سوره همانند آن را بسازيد و ارائه دهيد و در اين كار هركسي را كـه مـي  يك سوره همانند آن را بسازيد و ارائه دهيد و در اين كار هركسي را كـه مـي  
كه قرآن را من سـاخته و  كه قرآن را من سـاخته و  ((  گوئيدگوئيد  ، اگر راست مي، اگر راست ميكمك بطلبيدكمك بطلبيدبجز خدا فرا خوانيد و به بجز خدا فرا خوانيد و به 

  ). ). امام  ههپرداختپرداخت

  بهترين انسانهابهترين انسانها  ��������محمد محمد 

خداوند مهربان بر هر دو گروه انسان و پري منت نهاد كـه برگزيـده تـرين انسـانها،     خداوند مهربان بر هر دو گروه انسان و پري منت نهاد كـه برگزيـده تـرين انسـانها،     
، محو كننده تاريكي و نجـات دهنـده مـردم از تاريكيهـا بـه سـوي       ، محو كننده تاريكي و نجـات دهنـده مـردم از تاريكيهـا بـه سـوي       مشكالتمشكالت  روشنگرروشنگر

روشنايي يعني محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب هاشمي قريشي عربي و برخاسـته از  روشنايي يعني محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب هاشمي قريشي عربي و برخاسـته از  
را به سـوي  را به سـوي    ––عليهم جميعا افضل الصالة و اتم التسليم عليهم جميعا افضل الصالة و اتم التسليم   ––ماعيل بن ابراهيم ماعيل بن ابراهيم خاندان اسخاندان اس

  ..ايشان روانه فرمودايشان روانه فرمود
، امتيـازات منحصـر بـه    ، امتيـازات منحصـر بـه    را بر ساير پيامبران برتـري داد را بر ساير پيامبران برتـري داد   ��اهللا اهللا   خداوند محمد بن عبدخداوند محمد بن عبد

و امت و پيروانش را بهترين امـت قـرار داد، پـس او    و امت و پيروانش را بهترين امـت قـرار داد، پـس او        فردي را نيز به وي ارزاني فرمودفردي را نيز به وي ارزاني فرمود
و بهترين بندگان برگزيده وي به شـمار مـي رود، محمـد نخسـتين     و بهترين بندگان برگزيده وي به شـمار مـي رود، محمـد نخسـتين     محبوب پروردگار محبوب پروردگار 

كسي است كه در روز آخرت از قبرش سربرآورده، پيش از همه از پل كشيده شده بـر  كسي است كه در روز آخرت از قبرش سربرآورده، پيش از همه از پل كشيده شده بـر  
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روي دوزخ عبور مي كند، اولين شفاعت كننده است، شفاعتش نيز قبل از همـه مـورد   روي دوزخ عبور مي كند، اولين شفاعت كننده است، شفاعتش نيز قبل از همـه مـورد   
روي او گشـوده  روي او گشـوده  ابتدا بـر  ابتدا بـر  رحمت رحمت پذيرش قرار خواهد گرفت و باالخره درهاي بهشت پذيرش قرار خواهد گرفت و باالخره درهاي بهشت 

  ..مي شوندمي شوند
  ::در اين خصوص مي فرمايددر اين خصوص مي فرمايد  ��پيامبر نور و رحمت پيامبر نور و رحمت 

 S �� t� gf j� jX t gI g  ��k5� g= jX t gI g  j i� gh i�� j)i� g� l] gfi� g8 i� g� jX t gI g  k� g��g� kh i�� gC i% g8 gC g3L k�g� g  j�y� g. �g�gI V ; ;}}  
بيـرون مـي آيـم،     آدم در روز آخرت هستم، پيش از همه از قبر پيشواي ساللهمن ( 

   ). نخستين شفاعت كننده ام و شفاعتم نيز قبل از همه مورد تاييد قرار خواهد گرفت
بر اين اساس بايد تمامي انسانها و بلكه همه جهان هستي با تولد اين ابرمرد تاريخ و بر اين اساس بايد تمامي انسانها و بلكه همه جهان هستي با تولد اين ابرمرد تاريخ و 
اين پيامبر مهربان و دلسوز ابراز سعادت و خوشحالي نمايند، زيرا تولد ايشان موجبات اين پيامبر مهربان و دلسوز ابراز سعادت و خوشحالي نمايند، زيرا تولد ايشان موجبات 

شريت از منجالب شرك، كفر و بي دينـي، وارد شـدن در دايـره نـور ايمـان و      شريت از منجالب شرك، كفر و بي دينـي، وارد شـدن در دايـره نـور ايمـان و      نجات بنجات ب
بدرقه تاريكي و گمراهي، استقبال از دوران انصاف و دادگـري  بدرقه تاريكي و گمراهي، استقبال از دوران انصاف و دادگـري  بخشش خداي رحمان، بخشش خداي رحمان، 

، را فراهم ساخت، پس ، را فراهم ساخت، پس --عليه السالم عليه السالم   ––و ارتباط زمين با آسمان از طريق جبرئيل امين و ارتباط زمين با آسمان از طريق جبرئيل امين 
اله روي كرده، عليـه شـيطان و پيـروانش    اله روي كرده، عليـه شـيطان و پيـروانش    خوشا به حال آن سرافرازاني كه از ايشان دنبخوشا به حال آن سرافرازاني كه از ايشان دنب

  ..صف آرايي مي نمايند و دوست دار خداي مهربان هستندصف آرايي مي نمايند و دوست دار خداي مهربان هستند
باعث سرافرازي همه انسانها بوده و بلكه زمين به خود مي بالد كه محمـد  باعث سرافرازي همه انسانها بوده و بلكه زمين به خود مي بالد كه محمـد    ��محمد محمد 

راه رفت وآسمان هم احساس عزت، مباهات و سعادت مـي نمايـد كـه    راه رفت وآسمان هم احساس عزت، مباهات و سعادت مـي نمايـد كـه    او او بر روي بر روي   ��
برترين پيـامبران و امـتش   برترين پيـامبران و امـتش     ��آرميد، از اين رو محمد آرميد، از اين رو محمد اين آخرين پيام آور الهي زير آن اين آخرين پيام آور الهي زير آن 

  ..نيز بهترين امتها محسوب مي گرددنيز بهترين امتها محسوب مي گردد
بنابراين، پذيرش ايمان، پا نهادن به سرزمين پر از نعمـت بهشـت، رهـايي از ميـدان     بنابراين، پذيرش ايمان، پا نهادن به سرزمين پر از نعمـت بهشـت، رهـايي از ميـدان     
طاقت فرساي محشر، دينداري، عزت و شخصيت در گرو دنباله روي از ايـن رادمـرد   طاقت فرساي محشر، دينداري، عزت و شخصيت در گرو دنباله روي از ايـن رادمـرد   

                                                                                      
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((صحيح مسلم صحيح مسلم   11



        
  

      175175                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

داوند حنان منان خاضعانه استدعا داريم همـه  داوند حنان منان خاضعانه استدعا داريم همـه  تاريخ و گل سر سبد بشريت است، از ختاريخ و گل سر سبد بشريت است، از خ
  . . آمينآمين  ––ما را از پيروان ايشان قرار دهد ما را از پيروان ايشان قرار دهد 

براي شكافتن بيشتر اين موضوع سرنوشت ساز نكاتي را در رابطه با پيامبر بزرگـوار  براي شكافتن بيشتر اين موضوع سرنوشت ساز نكاتي را در رابطه با پيامبر بزرگـوار  
  ::و پيام حيات بخشش ارائه خواهيم دادو پيام حيات بخشش ارائه خواهيم داد  ��

  

  جهاني بودن اسالمجهاني بودن اسالم  --11

همـراه بـا   همـراه بـا     --حكمت خداونـد متعـال   حكمت خداونـد متعـال   بر اساس علم و بر اساس علم و   ––هر كدام از پيامبران گذشته هر كدام از پيامبران گذشته 
شريعت و آئيني ويژه و در مدت زمان مشخصي به سوي گـروه محـدودي از انسـانها    شريعت و آئيني ويژه و در مدت زمان مشخصي به سوي گـروه محـدودي از انسـانها    
روانه شده اند، ولي پروردگار سبحان در برنامه ريزي ازليش براي كـل جهـان هسـتي    روانه شده اند، ولي پروردگار سبحان در برنامه ريزي ازليش براي كـل جهـان هسـتي    

با كامل ترين برنامه هدايت به سـوي تمـامي انسـانها و    با كامل ترين برنامه هدايت به سـوي تمـامي انسـانها و      ��مقرر فرموده بود كه محمد مقرر فرموده بود كه محمد 
ـ يـ ه شده تا شريعت انسان ساز وي زمانها و مكانهاي مختلف را در نورده شده تا شريعت انسان ساز وي زمانها و مكانهاي مختلف را در نوردپريها روانپريها روان و و   ههددي

  ::تا روز رستاخيز صدر نشين همه جهان شودتا روز رستاخيز صدر نشين همه جهان شود

�m���µ����y��x��w��v��u��t��s���rl عراف�  ١٥٨: ا
اعم از عرب و اعم از عرب و ((  من فرستاده خدا به سوي جملگي شمامن فرستاده خدا به سوي جملگي شما: : بگوبگو) ) به مردمبه مردم((  !!اي پيغمبراي پيغمبر((  

  ). ). هستمهستم) ) عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخعجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ

�m����w��v��u���¢��{��z����y��xl ٢٨: سبأ  
و و ) ) مؤمنان به سعادت ابديمؤمنان به سعادت ابدي((  رسانرسان  ايم تا مژدهايم تا مژده  ما تو را براي جملگي مردمان فرستادهما تو را براي جملگي مردمان فرستاده((  

  ). ). باشيباشي) ) كافران به شقاوت سرمديكافران به شقاوت سرمدي((  بيم دهندهبيم دهنده

�m��e�������d��c���������b��a��`l نبياء�  ١٠٧: ا
      ). ). ايمايم  رحمت جهانيان نفرستادهرحمت جهانيان نفرستادهما تو را جز به عنوان ما تو را جز به عنوان !) !) اي پيغمبراي پيغمبر  ((  
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شماري از احاديث نيز ويژگي جهاني بودن رسالت آسماني اسالم را اثبات مي كنند، شماري از احاديث نيز ويژگي جهاني بودن رسالت آسماني اسالم را اثبات مي كنند، 
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��از جمله ابو هريره از جمله ابو هريره 

 S iw&t� k�jI g  kv i� l
��k� j, i k�j� g  kk� gz i�� g� k�� g% g� jw�k| i�jI rw k�k� kd�g�k� i�g�� go g� jwi� y7j5  jk_�&g� g' i�� g ku
 g+%l�k�t��� gxk� gk( jA g  ��t5� gU k]i�g i«� gukD jwi� k. i/jI g  � �� kN i� g� g  � �/% j<gW j¬ i/g�� g ku iwg�k� j� g V ; ;}}  

داشـتن سـخنان مفيـد و    داشـتن سـخنان مفيـد و    : : با اين شش امتياز بر ساير پيـامبران برتـري داده شـده ام   ( 
، پـاكي همـه سـرزمين بـه عنـوان      ، پـاكي همـه سـرزمين بـه عنـوان      مختصر، بيم دشمنان از من، مباح بودن غنايم جنگيمختصر، بيم دشمنان از من، مباح بودن غنايم جنگي

مسجد و جايگاه عبادت، روانه گشتن به سوي همه مردم و پايان دادن كارون پيـامبران  مسجد و جايگاه عبادت، روانه گشتن به سوي همه مردم و پايان دادن كارون پيـامبران  
  ). ). به وسيله منبه وسيله من

  ::نگاهي به ويژگي جهاني بودننگاهي به ويژگي جهاني بودن

جهاني بودن اسالم تكليف سنگيني را بر دوش ما مي نهـد، زيـرا چـون مـا وارث و     جهاني بودن اسالم تكليف سنگيني را بر دوش ما مي نهـد، زيـرا چـون مـا وارث و     
وي را نيـز بـه گـوش همـه جهانيـان      وي را نيـز بـه گـوش همـه جهانيـان        هستيم بايد آئـين هستيم بايد آئـين   ��جانشين محمد بن عبد اهللا جانشين محمد بن عبد اهللا 

رسانده و در راستاي گسترش آن در سراسر دنيا تالش به عمل آوريم، و گر نه مرتكب رسانده و در راستاي گسترش آن در سراسر دنيا تالش به عمل آوريم، و گر نه مرتكب 
امانت گشته، با انتقادات فراوان مردم در روز آخرت مواجه مي شـويم و در  امانت گشته، با انتقادات فراوان مردم در روز آخرت مواجه مي شـويم و در    بهبهخيانت خيانت 

كوتاهي ورزيده ايم، كوتاهي ورزيده ايم،   ––راهنمايي مردم به سوي راه رستگاري راهنمايي مردم به سوي راه رستگاري   ––انجام مسؤليت خويش انجام مسؤليت خويش 
نابراين الزم اسـت از هـيچ كوششـي در ايـن راه دريـغ نورزيـده و همـه زحمـات و         نابراين الزم اسـت از هـيچ كوششـي در ايـن راه دريـغ نورزيـده و همـه زحمـات و         بب

صـلوات اهللا و  صـلوات اهللا و    ––ناراحتيها را به جان بخريم، براي ما نيز همين بس كه رهرو پيـامبران  ناراحتيها را به جان بخريم، براي ما نيز همين بس كه رهرو پيـامبران  
  ..بوده و پاداش آن را از خدا مهربان مهرورز دريافت نماييمبوده و پاداش آن را از خدا مهربان مهرورز دريافت نماييم  ––سالمه عليهم سالمه عليهم 

                                                                                      
  ). ). كتاب المساجد و مواضع الصالةكتاب المساجد و مواضع الصالة((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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  آخرين فرد قافله پيامبرانآخرين فرد قافله پيامبران  --22

آخـرين فـرد قافلـه عظـيم و     آخـرين فـرد قافلـه عظـيم و       ��ده خداوند متعال پيامبر بزرگوار اسـالم  ده خداوند متعال پيامبر بزرگوار اسـالم  بر اساس ارابر اساس ارا
مبارك پيامبران بوده و شريعتش نيز تا روز رستاخيز باقي خواهد ماند، و لـذا خداونـد   مبارك پيامبران بوده و شريعتش نيز تا روز رستاخيز باقي خواهد ماند، و لـذا خداونـد   

كه در شرايط زماني و مكاني مختلف قابل تطبيق و كه در شرايط زماني و مكاني مختلف قابل تطبيق و   فرمودهفرمودهحكيم آن را طوري طراحي حكيم آن را طوري طراحي 
تناسـب  تناسـب    ––ن، جنس و عـرف و عادتهـا   ن، جنس و عـرف و عادتهـا   اعم از اختالف رنگ، زبااعم از اختالف رنگ، زبا  ––با مردمان گوناگون با مردمان گوناگون 

  ::داشته باشدداشته باشد

�mÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»���������º��¹Å������ �Ël 
  ٤٠: ا�حزاب

تـا ازدواج  تـا ازدواج  ((  نبودهنبوده) ) نه زيد و نه ديگرينه زيد و نه ديگري((  هيچ يك از مردان شماهيچ يك از مردان شما) ) نسبينسبي((  محمد پدرمحمد پدر((  
ابطه او ابطه او و رو ر((  و بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران استو بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران است) ) با زينب براي او حرام باشدبا زينب براي او حرام باشد

  ). ). با شما رابطه نبوت و رهبري استبا شما رابطه نبوت و رهبري است
هم در يكي از احاديث گهربارشـان بـه ايـن امـر اشـاره كـرده و مـي        هم در يكي از احاديث گهربارشـان بـه ايـن امـر اشـاره كـرده و مـي          ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

  ::فرمايدفرمايد

 S&g�k� g� g�& k� i% g� t�kD j)&g�g iJgI g  j)g� g� i�g� g5 ����g�i� j� xg� g� �6 j� g/ k6gT g" gU koi� g	 i� k� kd�g�k� i�g�� j6gT g� g  kogT g� i�& k� ��
 g� j�&g�k� t��� k� k[ g4 iw g� k� j  t� g4 g+%j�% jh g8 g  j) g� g+%j� gN i�g8 g  k)k� g+%j5%j| g8 j��t��� g6 g� gNg5 j�� g8� g g� i� k� �� g8 k �− 

 gX� g	−  gEy�k�t��� jgG� gA �g�gI g  j�g�k� t��� �g�g� g5V}}  
در در و و   بنـاي بـا شـكوهي سـاخته    بنـاي بـا شـكوهي سـاخته    نمونه من و پيامبران گذشته بسان مردي است كه نمونه من و پيامبران گذشته بسان مردي است كه ( 

يكي از گوشه هايش آجري را جاگذاشـته باشـد، مـردم در حـين ديـدن از آن ضـمن       يكي از گوشه هايش آجري را جاگذاشـته باشـد، مـردم در حـين ديـدن از آن ضـمن       

                                                                                      
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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: : --پيـامبر فرمـود   پيـامبر فرمـود     --، ، چرا اين آجر سر جاي خودش نيسـت چرا اين آجر سر جاي خودش نيسـت : : تحسين و تاييدش بگويندتحسين و تاييدش بگويند
  ). ). من همان آجر و آخرين پيامبر هستممن همان آجر و آخرين پيامبر هستم

همواره به بندگي خويش مي باليد و بـر خاتمـه دادن بـه كـاروان     همواره به بندگي خويش مي باليد و بـر خاتمـه دادن بـه كـاروان       ��پيامبر بزرگوار پيامبر بزرگوار 
  ::ن تاكيد مي ورزيد، حديث زير اين امر را به وضوح مي رساند كه مي فرمايدن تاكيد مي ورزيد، حديث زير اين امر را به وضوح مي رساند كه مي فرمايدپيامبراپيامبرا

SS)(��W �5 X��NjB C3L a+D   E����� G�A   �� ��� ��D)(��W �5 X��NjB C3L a+D   E����� G�A   �� ��� ��DVV ; ;}}  
  ). ). ......بي گمان من بنده خدا و آخرين پيام آور هستم و آدمبي گمان من بنده خدا و آخرين پيام آور هستم و آدم((  

  اين موضوع را به صورتي شفاف و با الفاظي صريح و روشن بيان فرمـوده اين موضوع را به صورتي شفاف و با الفاظي صريح و روشن بيان فرمـوده   ��پيامبر پيامبر 
كه هيچ گونه معذرت و بهانه اي براي هيچ كس بـاقي نمانـده و اقامـه حجـت كامـل      كه هيچ گونه معذرت و بهانه اي براي هيچ كس بـاقي نمانـده و اقامـه حجـت كامـل      

  ::براي مثال مي فرمايدبراي مثال مي فرمايد. . صورت گرفته باشدصورت گرفته باشد

S��� �  ���� X%./ �5 w�|h�� �	 �%����  ���.
�� +DVV  ��  
بي گمان پيامبري پايان يافته و پس از من كسي به عنوان پيامبر برگزيـده نخواهـد   ( 
  ). شد

  ::ر از سخنان ارزشمندشان مي فرمايندر از سخنان ارزشمندشان مي فرماينددر يكي ديگدر يكي ديگ

 S j k0�&g i#� �&g�gI g  g
 i� jz i�� gxk� jt�� % j* i" g8 m k[t�� x k��giB� �g�gI g  j�g i�gI �g�gI g  q� t"g j> �g�gI �d g: i.gI ku t+kD m k[& t�� 
 q� g�gI j� g� i� g� g�i� g� m k[t�� jvk	� g� i�� �g�gI g  tx g� g�g	 go g� j��t��� j g�i j¦ V  ®®  

، گردآورنـده  ، گردآورنـده  من داراي نامهاي متعددي از جمله محمد و احمد، محو كننـده كفـر  ( 
    ). ). مردم دنبال خود و پيامبري هستم كه هيچ پيامبري پس از من مبعوث نخواهد شدمردم دنبال خود و پيامبري هستم كه هيچ پيامبري پس از من مبعوث نخواهد شد

  ..اشاره كرديماشاره كرديم) ) ..... . با اين شش امتياز بر ساير پيامبرانبا اين شش امتياز بر ساير پيامبران((  ::پيشتر نيز به حديثپيشتر نيز به حديث

                                                                                      
  ..وايت كرده و احمد و بن حبان نيز آن را صحيح مي دانندوايت كرده و احمد و بن حبان نيز آن را صحيح مي دانندبخاري در تاريخ خود ربخاري در تاريخ خود ر  11
  ..احمد و ترمذي با سندي صحيح روايت كرده انداحمد و ترمذي با سندي صحيح روايت كرده اند  22
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((صحيح مسلم صحيح مسلم   33
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تاكيـد ورزيـده و مـا را    تاكيـد ورزيـده و مـا را      ��سالت پيامبر اسالم سالت پيامبر اسالم احاديث مزبور بر اعتقاد به خاتميت راحاديث مزبور بر اعتقاد به خاتميت ر
رهنمون مي شود كه در زمينه حالل و حرام و ساير قوانين و مقررات از ايـن آخـرين   رهنمون مي شود كه در زمينه حالل و حرام و ساير قوانين و مقررات از ايـن آخـرين   

  ..پيام آور الهي دنباله روي نماييمپيام آور الهي دنباله روي نماييم

  

  لزوم پيروي از پيامبرلزوم پيروي از پيامبر  --33

فرستاده خدا بوده و به سـوي همـه جهانيـان    فرستاده خدا بوده و به سـوي همـه جهانيـان      ��تا كنون روشن شد كه پيامبر اسالم تا كنون روشن شد كه پيامبر اسالم 
نمي تواند از اوامر ايشان تخطي نمايد، از اين رو ايمان به نمي تواند از اوامر ايشان تخطي نمايد، از اين رو ايمان به كس كس ست و هيچ ست و هيچ روانه شده اروانه شده ا

گر گر   ––وي الزم و دنباله روي از آئينش گريز ناپذير مي باشد و منظومه اعتقاد هيچ كس وي الزم و دنباله روي از آئينش گريز ناپذير مي باشد و منظومه اعتقاد هيچ كس 
  ::جز در صورت ايمان به او كامل نخواهد بودجز در صورت ايمان به او كامل نخواهد بود  ––چه به اندازه كوه احد نيز طال ببخشد چه به اندازه كوه احد نيز طال ببخشد 

�m��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹ÃÄ�����Òl 
           ١٧٠: النساء

ت و ديـن حـق را   ت و ديـن حـق را   از جانب خدا به سويتان آمـده اسـ  از جانب خدا به سويتان آمـده اسـ  ) ) محمد ناممحمد نام((  پيغمبرپيغمبر  !!ي مردمي مردم((  
بـه  بـه  ) ) ، كه ايـن كـار  ، كه ايـن كـار  و فرصت را غنيمت شمريدو فرصت را غنيمت شمريد((  ، پس ايمان بياوريد، پس ايمان بياوريدبرايتان آورده استبرايتان آورده است

  ). ). سود شما استسود شما است
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��خداوند سبحان پيرامون وجوب ايمان جهانيان به محمد خداوند سبحان پيرامون وجوب ايمان جهانيان به محمد 

�m¥��¤����®���¬��«��ª��©��¨��§��¦l ١: الفرقان  
را بـر  را بـر  ) ) يعني جدا سازنده حـق از باطـل  يعني جدا سازنده حـق از باطـل  ((  ،، مقام و جاويد كسي است كه فرقان مقام و جاويد كسي است كه فرقانواالواال((  

و آن را بـه  و آن را بـه  ((  بيم دهـد بيم دهـد ) ) بدانبدان((  ، تا اين كه جهانيان را، تا اين كه جهانيان رانازل كرده استنازل كرده است) ) محمدمحمد((  بنده خودبنده خود
  ). ). گوش ايشان برساندگوش ايشان برساند

  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��و در رابطه با تاييد رسالت محمد و در رابطه با تاييد رسالت محمد 

�mC��B��AD�����}l ٢٩: الفتح       
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  ). ). محمد فرستاده خدا استمحمد فرستاده خدا است((  
بـر  بـر    --اين تاييد خدا موجب ايمان به وي بوده و هر كس چنين اعتقادي نداشته باشد اين تاييد خدا موجب ايمان به وي بوده و هر كس چنين اعتقادي نداشته باشد 

كافر و براي هميشـه در آتـش دوزخ خواهـد مانـد، و همچنـين      كافر و براي هميشـه در آتـش دوزخ خواهـد مانـد، و همچنـين        ––اساس آيات وارده اساس آيات وارده 
عدم اعتقاد بـه  عدم اعتقاد بـه    استاستران ران داخل گروه پيامبداخل گروه پيامب  ��پيامبر اسالم نيز پيامبر اسالم نيز چون چون بخاطر اين است كه بخاطر اين است كه 

  ::همه يا يكي از ايشان باعث خروج از دايره ايمان مي گرددهمه يا يكي از ايشان باعث خروج از دايره ايمان مي گردد

�m��f�� � �e� �d�� �c��b��a��`��_��~�� � � � �}� �|

��h��gl ١٣٦: النساء  
هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبـرانش و روز رسـتاخيز   هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبـرانش و روز رسـتاخيز   ((  

  ). ). راهي دور و درازي افتاده استراهي دور و درازي افتاده استواقعاً در گمواقعاً در گم) ) و يكي از اينها را نپذيردو يكي از اينها را نپذيرد((  كافر شودكافر شود
  ––بـر همـه انسـانها    بـر همـه انسـانها    : : هم پرده از روي اين مساله برداشته و تصريح فرمودههم پرده از روي اين مساله برداشته و تصريح فرموده  ��پيامبر پيامبر 

  ::الزم است به وي ايمان آورده و آئينش را گردن نهندالزم است به وي ايمان آورده و آئينش را گردن نهند  ––اعم از اهل كتاب و ديگران اعم از اهل كتاب و ديگران 

 S k� k[ g4 i� k� q� g�gI xk� j� g" i�g8 g� k� k�g�k� �� t"g j> j�i�g� m k[t�� g  j,%& j" g8 t&jH ¥xk�� g i�g� g� g  ¥mk3%j g9 k� t�j��
 k/�t��� kF� g* iKgI i� k� g+� gU t�kD k)k� jwi� k. i/jI m k[t��k� i� k� iR j8 i g� g V ; ;}}  

محمد در دست او است، هر كدام از يهوديان و مسيحيان محمد در دست او است، هر كدام از يهوديان و مسيحيان   سوگند به كسي كه جان( 
  ). ). واهد شدواهد شدپيام مرا شنيده و بدان ايمان نياورد، وارد دوزخ خپيام مرا شنيده و بدان ايمان نياورد، وارد دوزخ خ

ايشان در حديثي ديگر ورود به بهشت را منوط به پيروي از وي دانسته اسـت، مـي   ايشان در حديثي ديگر ورود به بهشت را منوط به پيروي از وي دانسته اسـت، مـي   
  ::فرمايدفرمايد

Sx&�I �� �D ���� +%�A�8 �(�I 6U ;�%��&	:  �� X%&./ �&8� x��&8 �&�  ? X�&	:  �&�
 x�I �h5 ¯��� ��  ���� 6A3 ����WIV ; } 

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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اي : پرسـيدند . ي شـوند همه امتم جز كساني كه سرپيچي مي كنند، وارد بهشت مـ ( 
هـر كـه از مـن پيـروي كنـد وارد      : فرمود ؟ دني سرپيچي مي نمايانچه كس !پيامبر خدا

  ). بهشت گشته و هر كس نيز از من نافرماني كند متخلف محسوب مي شود
در حديثي ديگر پيروي از خداوند را نيز مشروط به اطاعت از خـود دانسـته و مـي    

  :فرمايد
 »°�WI �h5 ����WI ��  ����&WI �&h5 �@&�I °�&WI ��  �� ±� �h5 ¯��� ��  ��

¯��� �h5 �@�I ±� �� V ;� 
نمايد هر كه از من اطاعت كند خدا را اطاعت كرده و هر كس نيز از من سرپيچي ( 

مـن پيـروي يـا    منتخـب  اطاعـت و نافرمـاني از فرمانـده    خدا را نافرماني كرده است، 
  ). رودسرپيچي از خود من به شمار مي 

  :د كهنهمه اين احاديث مفهوم آيه مباركه زير را تقويت مي بخش

�mF��E��D��C��B��AG����Nl ٨٠: النساء  
  ). ، در حقيقت از خدا اطاعت كرده استهر كه از پيغمبر اطاعت كند( 

را در اين آيه بكار برده كـه دال  ) يطع( صيغه مضارع چنانكه مي بينيم خداوند متعال
هميشگي و بدون توقف از پيامبر اسالم است، يعني بايد اين امر سراسر پيروي بر لزوم 

حـرف  و همچنين جواب شرط با . زندگي را فراگرفته و تا پايان عمر ادامه داشته باشد
آن نشـانه   بـر سـر   »قـد «آمده كه بيانگر عطف همراه تعقيب بوده و آمدن حـرف  » فاء«

  .تاكيد ورزيدن بر اين مطلب مي باشد

                                                                                                                                                                                                                    
  ). ). كتاب االعتصامكتاب االعتصام((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب الجهادكتاب الجهاد((همان همان   22
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پيروي از خداونـد  موجبات ورود به دايره  �اس دنباله روي از پيامبر خدا بر اين اس
را فراهم مي سازد كه آمدن جواب شرط با صيغه ماضي قطعي بودن و مورد تاييد قرار 

  .گرفتن آن از سوي پروردگار را مي رساند

  

  معجزات پيامبرمعجزات پيامبر  --44

د تـا آن را  د تـا آن را  را با آئيني حق و هـدايت گـر فرسـتا   را با آئيني حق و هـدايت گـر فرسـتا     ��پروردگار حكيم محمد مصطفي پروردگار حكيم محمد مصطفي 
علي رغم ميل مشركان بر همه اديـان و آئينهـاي ديگـر پيـروز و چيـره گردانـد، زيـرا        علي رغم ميل مشركان بر همه اديـان و آئينهـاي ديگـر پيـروز و چيـره گردانـد، زيـرا        
خداوند وي را به عنوان پيام آور خويش برگزيده و شريعت و آئينش را نيز مورد پسند خداوند وي را به عنوان پيام آور خويش برگزيده و شريعت و آئينش را نيز مورد پسند 

  ::و تاييد قرار داده استو تاييد قرار داده است

  �ml��k���j��i��hm����dl ١٩: آل عمران  
يعني خالصانه تسليم فرمـان  يعني خالصانه تسليم فرمـان  ((  گاه خدا اسالمگاه خدا اسالمدر پيشدر پيش) ) حق و پسنديدهحق و پسنديده((  بيگمان دينبيگمان دين((  

  ). ). استاست) ) اهللا شدناهللا شدن
را با معجزات مهم و بزرگي كه همه آنهـا دال بـر صـدق و    را با معجزات مهم و بزرگي كه همه آنهـا دال بـر صـدق و      ��و لذا خداوند محمد و لذا خداوند محمد 

نبوتش است، مورد تاييد و حمايت خويش قرار داد تا راه گريـزي بـراي مـردم بـاقي     نبوتش است، مورد تاييد و حمايت خويش قرار داد تا راه گريـزي بـراي مـردم بـاقي     
  ..نمانده و به آئين انسان سازش گردن نهندنمانده و به آئين انسان سازش گردن نهند

از معجزات زيادي برخوردار بوده كه در اينجا مهمترين آنها از معجزات زيادي برخوردار بوده كه در اينجا مهمترين آنها   ��پيامبر نور و رحمت پيامبر نور و رحمت 
  ::قرار خواهيم دادقرار خواهيم دادرا پيش روي خوانندگان عزيز را پيش روي خوانندگان عزيز 

  ::قرآن كريمقرآن كريم) ) الفالف

قرآن كريم كه از طرف خداوند توانا بـر آخـرين سـفير صـلح و آزادي فـرود آمـده       قرآن كريم كه از طرف خداوند توانا بـر آخـرين سـفير صـلح و آزادي فـرود آمـده       
  به شمار رفته و در صدر فهرست معجزاتشان جـاي به شمار رفته و در صدر فهرست معجزاتشان جـاي   ��مهمترين معجزات پيامبر اسالم مهمترين معجزات پيامبر اسالم 

نكته شايان توجه اينكه معجزه هر كدام از پيامبران گذشته غير از كتاب نازل شده نكته شايان توجه اينكه معجزه هر كدام از پيامبران گذشته غير از كتاب نازل شده . . دارددارد
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هيچ كدام از معجزاتش به پـاي  هيچ كدام از معجزاتش به پـاي    منزلتمنزلت  ولي در رابطه با پيامبر اسالم نه تنهاولي در رابطه با پيامبر اسالم نه تنها  است،است،  بودهبوده
معجزه قرآن نمي رسند كه مهمترين آنها اين كتاب مقدس و خدشه ناپذير مي باشد، تا معجزه قرآن نمي رسند كه مهمترين آنها اين كتاب مقدس و خدشه ناپذير مي باشد، تا 

بوده و هر انسان صاحب عقل و منطقي بدان اعتراف كرده بوده و هر انسان صاحب عقل و منطقي بدان اعتراف كرده   جاودانجاودانبراي هميشه زنده و براي هميشه زنده و 
و از اين سرچشمه جوشان و زالل سيراب گردند، زيرا چون قرآن كـريم آخـرين پيـام    و از اين سرچشمه جوشان و زالل سيراب گردند، زيرا چون قرآن كـريم آخـرين پيـام    
هدايت پروردگار براي جوامع مختلف بشري به شمار مي رود، خداونـد اراده كـرد در   هدايت پروردگار براي جوامع مختلف بشري به شمار مي رود، خداونـد اراده كـرد در   

برند، بـرخالف معجـزات   برند، بـرخالف معجـزات   همه انسانها قرار گرفته و از آن بهره بهمه انسانها قرار گرفته و از آن بهره ب  دسترسدسترسمعرض ديد و معرض ديد و 
و و ساير پيامبران كه براي شرايط زماني و مكاني محدود و مشخصي در نظر گرفته شده ساير پيامبران كه براي شرايط زماني و مكاني محدود و مشخصي در نظر گرفته شده 

  ..فاقد صفت جاودانگي بودندفاقد صفت جاودانگي بودند
  ::اسراء و معراجاسراء و معراج) ) بب

اسراء و معراج است، زيرا ايشان در يك اسراء و معراج است، زيرا ايشان در يك   ��يكي ديگر از معجزات مهم پيامبر اسالم يكي ديگر از معجزات مهم پيامبر اسالم 
  جد االقصي در سرزمين فلسطينجد االقصي در سرزمين فلسطينشب از مسجد الحرام در شهر مكه مكرمه به سوي مسشب از مسجد الحرام در شهر مكه مكرمه به سوي مس

برعهـده  برعهـده  در آنجـا  در آنجـا  را نيـز  را نيـز    ––عليهم الصالة و السالم عليهم الصالة و السالم   ––سفر كرد و امامت همه پيامبران سفر كرد و امامت همه پيامبران   11
  ::گرفتگرفت

�m��K��J���� �I� �� � �H��G��F��E��D��C��B��A
Q��P�����O��N��M���LR����W��V��U��T������Sl ١: ا0سراء  

را در را در ) ) مـد پسـر عبداّللـه   مـد پسـر عبداّللـه   محمح((  تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خـود تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خـود ((  
، آنجا كه دور و بـر آن  ، آنجا كه دور و بـر آن  بردبرد) ) المقدسالمقدس  بيتبيت((  به مسجداالقصيبه مسجداالقصي) ) مّكهمّكه((  شبي از مسجدالحرامشبي از مسجدالحرام

در اين كوچ يـك شـبه زمينـي و    در اين كوچ يـك شـبه زمينـي و    ((  تاتا. . ايمايم  ساختهساخته) ) از اقوات مادي و معنوياز اقوات مادي و معنوي((  را پربركترا پربركت

                                                                                      
تحت كنترل يهوديان غاصـب  تحت كنترل يهوديان غاصـب    ––با كمال تاسف با كمال تاسف   ––ي برد، اكنون ي برد، اكنون ولي امروز مسجد االقصي در چه حال و وضعي به سر مولي امروز مسجد االقصي در چه حال و وضعي به سر م  11

نخستين قبله و جـاي شـب روي پيامبرتـان مـورد     نخستين قبله و جـاي شـب روي پيامبرتـان مـورد     : : ناله و زاري كرده و با زبان حال مسلمانان را مورد خطاب قرار داده كهناله و زاري كرده و با زبان حال مسلمانان را مورد خطاب قرار داده كه
  . . و من شكايت خود را پيش خدا مي برمو من شكايت خود را پيش خدا مي برم!  !  اهانت و بي حرمتي قرار گرفتهاهانت و بي حرمتي قرار گرفته
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و بـا  و بـا  ((  خود را بدو بنمايانيمخود را بدو بنمايانيم) ) عظمت و قدرت خداونديعظمت و قدرت خداوندي((  هايهاي  برخي از نشانهبرخي از نشانه) ) آسمانيآسماني
، او را از بنـد دردهـا و   ، او را از بنـد دردهـا و   سـتره جهـان و بخشـي از شـگفتيهاي آن    سـتره جهـان و بخشـي از شـگفتيهاي آن    ن دادن فراخـي گ ن دادن فراخـي گ نشانشا

رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبـارزه حـق و باطـل روانـه     رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبـارزه حـق و باطـل روانـه     
نه سخني از او پنهان و نه كـاري از  نه سخني از او پنهان و نه كـاري از  ((  ..گمان خداوند بس شنوا و بينا استگمان خداوند بس شنوا و بينا است  بيبي  ). ). گردانيمگردانيم

      ). ). ماندماند  او نهان مياو نهان مي
خداونـد  خداونـد  در آنجـا  در آنجـا  باال رفت، باال رفت، » » سدرة المنتهيسدرة المنتهي««آسمانها و تا نقطه رفيع آسمانها و تا نقطه رفيع سپس به سوي سپس به سوي 

بر وي وحي فرستاد، با دوست و محبوبش به راز و نياز پرداخت و پروردگار توانا نيـز  بر وي وحي فرستاد، با دوست و محبوبش به راز و نياز پرداخت و پروردگار توانا نيـز  
فرايض پنجگانه نماز، آيات پاياني سوره بقـره و  فرايض پنجگانه نماز، آيات پاياني سوره بقـره و  : : موهبت را به ايشان ارزاني فرمودموهبت را به ايشان ارزاني فرمودسه سه 

  11. . كاران غير مشرككاران غير مشركآمرزش گناهآمرزش گناه
نشـده  نشـده    ني برگشت و هنوز هم بستر خوابش سـرد ني برگشت و هنوز هم بستر خوابش سـرد اين سفر مبارك و طوالاين سفر مبارك و طوال  بعد از طيبعد از طي

  ::بودبود

�m��l��k�����j��i��h��g��f���e��d��c��b��r���q��p��o��n���m

����s��w��v��u����tl ١١ – ٨: النجم  
) ) و محمـد و محمـد ((  تا آنكه فاصـله او تا آنكه فاصـله او   . . پائين آمد و سر در نشيب گذاشتپائين آمد و سر در نشيب گذاشت) ) جبرئيلجبرئيل((  سپسسپس((  

وحـي كـرد آنچـه    وحـي كـرد آنچـه    ) ) محمدمحمد((  پس جبرئيل به بنده خداپس جبرئيل به بنده خدا  . . گرديدگرديد  به اندازه دو كمان يا كمتربه اندازه دو كمان يا كمتر
ديـده  ديـده  ) ) بـا چشـم سـر   بـا چشـم سـر   ((  تكذيب نكرد چيزي را كه اوتكذيب نكرد چيزي را كه او) ) محمدمحمد((  دلدل      . . بايست وحي كندبايست وحي كند  ميمي
  ). ). بودبود

      ::دو نيم شدن ماهدو نيم شدن ماه) ) جج

                                                                                      
مراجعـه  مراجعـه  ) ) االسراء برسول اهللا و فرض الصـلوات االسراء برسول اهللا و فرض الصـلوات ((باب باب ) ) كتاب االيمانكتاب االيمان((به صحيح مسلم به صحيح مسلم   براي آگاهي بيشتر از اين موضوعبراي آگاهي بيشتر از اين موضوع  11

  ..فرماييدفرماييد
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است، حـافظ ابـن   است، حـافظ ابـن     ��به وسيله پيامبر به وسيله پيامبر ماه ماه يكي ديگر از معجزات ايشان دو نيم شدن يكي ديگر از معجزات ايشان دو نيم شدن 
مورد اتفاق علما بـوده و  مورد اتفاق علما بـوده و    ��شدن ماه در زمان پيامبر شدن ماه در زمان پيامبر   دو نيمدو نيم: : كثير در اين باره مي گويدكثير در اين باره مي گويد
    11. . درخشنده ايشان محسوب مي گردددرخشنده ايشان محسوب مي گرددبه عنوان يكي از معجزات به عنوان يكي از معجزات 

  ::خداوند متعال نيز در اين خصوص مي فرمايدخداوند متعال نيز در اين خصوص مي فرمايد

�m��¡�����~��}��|l ١: القمر  
    ). ). گرددگردد  ماه به دو نيم ميماه به دو نيم مي) ) در آندر آن((  ، و، ورسدرسد  قيامت هر چه زودتر فرا ميقيامت هر چه زودتر فرا مي((  

  ::اين باره مي فرمايداين باره مي فرمايد  دردر  ��انس بن مالك انس بن مالك 
درخواست كردند معجزه اي را به آنـان نشـان دهـد،    درخواست كردند معجزه اي را به آنـان نشـان دهـد،      ��مشركين مكه از پيامبر خدا مشركين مكه از پيامبر خدا 

  22. . را از ميان آن مشاهده كردندرا از ميان آن مشاهده كردند» » حراءحراء««وي نيز ماه را چنان دو نيم كرد كه غار وي نيز ماه را چنان دو نيم كرد كه غار 
ماه دو نيم گشت و هر كدام از آن بر روي كوهي قرار گرفت، ولي با وجـود آيـات   ماه دو نيم گشت و هر كدام از آن بر روي كوهي قرار گرفت، ولي با وجـود آيـات   

نه تنها به پيامبر نور و رحمت ايمـان  نه تنها به پيامبر نور و رحمت ايمـان  مشركين مشركين و خدشه ناپذير و خدشه ناپذير   روشنگر و داليل محكمروشنگر و داليل محكم
نياوردند كه ايشان را از روي تعصب و هواپرستي بـه سـحر و افسـونگري نيـز مـتهم      نياوردند كه ايشان را از روي تعصب و هواپرستي بـه سـحر و افسـونگري نيـز مـتهم      

  ::نمودندنمودند

�m�§�¦�¥��¤£��¢��¡�����~}��|��¨

¬��«��ª��©®�����²��±��°��¯l ٣ – ١: القمر  
و اگر مشركان و اگر مشركان . . گرددگردد  دو نيم ميدو نيم مي  ماه بهماه به) ) در آندر آن((  ، و، ورسدرسد  قيامت هر چه زودتر فرا ميقيامت هر چه زودتر فرا مي((  

و و ) ) آورنـد آورنـد   و بـدان ايمـان نمـي   و بـدان ايمـان نمـي   ((  گردنـد گردنـد   گـردان مـي  گـردان مـي    معجزه بزرگي را ببيننـد از آن روي معجزه بزرگي را ببيننـد از آن روي 
نـد و بـدنبال هواهـاي    نـد و بـدنبال هواهـاي    كنكن  آنان تكـذيب مـي  آنان تكـذيب مـي    ..جادوي گذرا و ناپايداري استجادوي گذرا و ناپايداري است: : گويندگويند  ميمي

                                                                                      
  ..سوره قمرسوره قمر/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ). ). كتاب التفسيركتاب التفسير((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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و هيچ چيز در جهـان از ميـان   و هيچ چيز در جهـان از ميـان   ((  ماندماند  هر كاري هم ثابت و ماندگار ميهر كاري هم ثابت و ماندگار مي. . روندروند  خويش ميخويش مي
    ). ). بيندبيند  ي كردار بد و نيك خود را ميي كردار بد و نيك خود را ميو انسان جزا و سزاو انسان جزا و سزا، ، رودرود  نمينمي
        ::11معجزات ديگرمعجزات ديگر) ) دد

را اشاره كرديم، البته معجزات ايشـان  را اشاره كرديم، البته معجزات ايشـان    ��تا كنون چكيده اي از معجزات پيامبر اكرم تا كنون چكيده اي از معجزات پيامبر اكرم 
بسيار زياد و همگي بيانگر صـدق و راسـتگويي وي بـر نبـوت و فرسـتادن از طـرف       بسيار زياد و همگي بيانگر صـدق و راسـتگويي وي بـر نبـوت و فرسـتادن از طـرف       

فرصت به طور اجمال چند تا معجزه ديگر ايشان فرصت به طور اجمال چند تا معجزه ديگر ايشان پروردگار متعال مي باشند كه در اين پروردگار متعال مي باشند كه در اين 
  ::را نيز بيان مي كنيمرا نيز بيان مي كنيم

  ::خبر دادن از غيبخبر دادن از غيب  --11

  ::فرمودفرمود  ��وقتي به سرزمين تبوك رسيديم پيامبر وقتي به سرزمين تبوك رسيديم پيامبر : : ابو حميد مي گويدابو حميد مي گويد

SS��8�= `8/ av<(.��8�= `8/ av<(.VV : :�8�  �4�%A 2��G 3���8�  �4�%A 2��G 3�� ; ;w.�A
� 23
� +L �� �²w.�A
� 23
� +L �� �²   �G �/ 2  3��   �G �/ 2  3��  
3
� ³a�W �%U3
� ³a�W �%UVV;;��  

  ::ميان انگشتانشميان انگشتانش  بيرون آمدن آب ازبيرون آمدن آب از  --22

  : : نقل مي كندنقل مي كند  ��انس بن مالك انس بن مالك 

S&k� g:tT�� gukD gEy( y��� g iEg� � g� j, i/ gY g*g5 g+%j- t� g%g( g8 jC i% gh i�� g6 g� gNg5 �M� g
 i� g/ �M g� ghk� gxkGj� g5 �d g:k� � g� g3 gE− 
 gX� g	−  k)k�k�� gKgI k iEg� i� k� j�j�i� g8 kd�giB� gukD j
jOi�gI jwi� g� gNg5VV;;  ®®  
آب را براي وضو درخواست كرد، ظرف بزرگي پيش وي آورده شد  �پيامبر خدا ( 

: : انس مي گويدانس مي گويد. . از آن وضو گرفتند –شصت تا هشتاد نفر بودند  از كه –و همه حضار 
  ). ). من ديدم آب از ميان انگشتان مبارك پيامبر سرازير مي گشتمن ديدم آب از ميان انگشتان مبارك پيامبر سرازير مي گشت

                                                                                      
  ..به صحيح بخاري و مسلم و ساير منابع معتبر سيره و سنت مراجعه فرماييدبه صحيح بخاري و مسلم و ساير منابع معتبر سيره و سنت مراجعه فرماييد  ��براي اطالع بيشتر از معجزات پيامبر اكرم براي اطالع بيشتر از معجزات پيامبر اكرم   11
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((حيح مسلم حيح مسلم صص  22
  ..همانهمان  33
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  ::غذاغذا  افزايشافزايش  --33

ا پـيش پيـامبر آورد، پسـرانش    ا پـيش پيـامبر آورد، پسـرانش    ظرف كوچكي روغـن ر ظرف كوچكي روغـن ر ام مالك ام مالك : : مي گويدمي گويد  ��جابر جابر 
درخواست غذا مي كردند و چيزي هم نداشتند، وي نيز به سراغ ظرف مزبور مي رفت درخواست غذا مي كردند و چيزي هم نداشتند، وي نيز به سراغ ظرف مزبور مي رفت 
و مقداري روغن از آن را بيرون مي آورد و اين كار را تا آخـرين قطـره آن ادامـه داد،    و مقداري روغن از آن را بيرون مي آورد و اين كار را تا آخـرين قطـره آن ادامـه داد،    

از آن از آن اگـر  اگـر  : : فرمودفرمود. . بلهبله: : آيا آن را تمام كردي؟ گفتآيا آن را تمام كردي؟ گفت: : سپس پيش پيامبر رفت، وي فرمودسپس پيش پيامبر رفت، وي فرمود
ادامه داشـته  ادامه داشـته  ) ) يعني روغن موجود در آن را كامال خالي نمي كردييعني روغن موجود در آن را كامال خالي نمي كردي((  ت بر مي داشتيت بر مي داشتيدسدس

  11). ). و هميشه صاحب غذا مي بوديو هميشه صاحب غذا مي بودي
  ::آبآبافزايش افزايش   --44

آب آب ... ... بـوديم بـوديم   ��در جنگ تبـوك خـدمت پيـامبر خـدا     در جنگ تبـوك خـدمت پيـامبر خـدا     : : مي گويدمي گويد  ��معاذ بن جبل معاذ بن جبل 
چشمه خيلي كم بود، پيامبر دست و صورتش را از چشمه شست و آب را دوبـاره بـه   چشمه خيلي كم بود، پيامبر دست و صورتش را از چشمه شست و آب را دوبـاره بـه   

  22. . گرداند كه آب بسيار زياد و فراواني از آن جاري شدگرداند كه آب بسيار زياد و فراواني از آن جاري شدآن برآن بر
  ::��������پاره اي از ويژگيهاي پيامبر پاره اي از ويژگيهاي پيامبر   --55

ن، صـديقين، شـهداء و صـالحين هسـتند كـه      ن، صـديقين، شـهداء و صـالحين هسـتند كـه      ييبرترين مردم نزد خداوند رسوالن، نبيبرترين مردم نزد خداوند رسوالن، نبي
  ::خداوند متعال در قرآن كريم بدانها اشاره كرده و مي فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم بدانها اشاره كرده و مي فرمايد

�m�k��j��i���t��s���r��q��p��o��n��m��l

uw��vx����|��{��z���yl ٦٩: النساء  
) ) با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشـان با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشـان ((  و كسي كه از خدا و پيغمبرو كسي كه از خدا و پيغمبر((  

همنشين كسـاني خواهـد   همنشين كسـاني خواهـد   ) ) در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه ودر روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و((  ، او، اواطاعت كنداطاعت كند
و مشـمول  و مشـمول  ((  داده اسـت داده اسـت ) ) هـدايت هـدايت ((  خداوند بديشان نعمـت خداوند بديشان نعمـت ) ) مقرّبان درگاهند ومقرّبان درگاهند و((  بود كهبود كه

                                                                                      
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ..همانهمان  22
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قرّباني كه قرّباني كه آن مآن م. . ي خويش را بر آنان تمام كرده استي خويش را بر آنان تمام كرده استود نموده است و بزرگوارود نموده است و بزرگوارالطاف خالطاف خ
و راستگوياني كه پيغمبران و راستگوياني كه پيغمبران ((  از پيغمبران و راسترواناز پيغمبران و راستروان) ) ، عبارتند، عبارتنداو همدمشان خواهد بوداو همدمشان خواهد بود

يعني آنان كه خود را در راه خدا فـدا  يعني آنان كه خود را در راه خدا فـدا  ((  و شهيدانو شهيدان) ) را تصديق كردند و بر راه آنان رفتندرا تصديق كردند و بر راه آنان رفتند
اير بنـدگاني كـه درون و بيرونشـان بـه زيـور طاعـت و       اير بنـدگاني كـه درون و بيرونشـان بـه زيـور طاعـت و       يعني سيعني س((  و شايستگانو شايستگان) ) كردندكردند

  ). ).     !!، و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند، و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند) ) عبادت آراسته شدعبادت آراسته شد
داراي اراده استوار و ثبـات  داراي اراده استوار و ثبـات  افراد افراد ((  ترين آنها پيامبران اولوا العزمترين آنها پيامبران اولوا العزماز ميان رسوالن نيز براز ميان رسوالن نيز بر

  ––السـالم  السـالم    علـيهم الصـالة و  علـيهم الصـالة و    ––عيسي و محمد عيسي و محمد ، ، نوح، ابراهيم، موسينوح، ابراهيم، موسي: : يعنييعني) ) و پايداريو پايداري
  ::هستند، خداوند مهربان در دو جاي قرآن كريم بدانها اشاره كرده و مي فرمايدهستند، خداوند مهربان در دو جاي قرآن كريم بدانها اشاره كرده و مي فرمايد

�mM���L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��AN��
���Sl حزاب�  ٧: ا

هنگامي را كه از پيغمبران پيمان گرفتيم و همچنين از تـو و از نـوح و   هنگامي را كه از پيغمبران پيمان گرفتيم و همچنين از تـو و از نـوح و   ) ) يادآور شويادآور شو((  
  ). ). ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريمابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم

  ::جايي ديگر مي فرمايدجايي ديگر مي فرمايد  دردر

m� ���w� �v��u��t�� �s��r��q��p��o��n� �m��l��k��j
z��y��x{����sl ١٣: الشورى  

بيان داشته و روشن نموده است كـه آن را بـه   بيان داشته و روشن نموده است كـه آن را بـه   ) ) مؤمنانمؤمنان((  خداوند آئيني را براي شماخداوند آئيني را براي شما((  
نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسـي سـفارش   نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسـي سـفارش   

  ). ). ايمايم  نمودهنموده
از جايگاهي ويژه برخوردار بـوده و برتـر از همـه    از جايگاهي ويژه برخوردار بـوده و برتـر از همـه      ��از ميان ايشان نيز پيامبر اسالم از ميان ايشان نيز پيامبر اسالم 

  ::آنان مي باشد، زيرا خودش در اين باره مي فرمايدآنان مي باشد، زيرا خودش در اين باره مي فرمايد
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SS����h�� C%8 ����� �a�. ��I����h�� C%8 ����� �a�. ��IVV ; ;}}  
  ). ). مردم در روز آخرت هستممردم در روز آخرت هستمو پيشواي و پيشواي من سرور من سرور ((  

ر شـب معـراج،   ر شـب معـراج،   داليل ديگري نيز از جمله نماز خواندن پيـامبران پشـت سـر وي د   داليل ديگري نيز از جمله نماز خواندن پيـامبران پشـت سـر وي د   
  ..بيانگر اين امر مي باشندبيانگر اين امر مي باشند

برتـرين انبيـاء بنـي    برتـرين انبيـاء بنـي      ––و موسـي  و موسـي    --پـدر پيـامبران   پـدر پيـامبران     ––پس از ايشان به ترتيب ابراهيم پس از ايشان به ترتيب ابراهيم 
  ..ولي تفاضل نوح و عيسي بر يكديگر روشن نيستولي تفاضل نوح و عيسي بر يكديگر روشن نيست  ،،مي آيندمي آيند    --اسرائيل اسرائيل 

داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است كه پاره اي از آنهـا  داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است كه پاره اي از آنهـا    ��پيامبر بزرگوار اسالم پيامبر بزرگوار اسالم 
  ::مي شويممي شويم  را يادآوررا يادآور

  ::آخرين پيامبرانآخرين پيامبران  --11

�mÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»���������º��¹Å������ �Ël 
     ٤٠: ا�حزاب

تـا ازدواج  تـا ازدواج  ((  نبودهنبوده) ) نه زيد و نه ديگرينه زيد و نه ديگري((  هيچ يك از مردان شماهيچ يك از مردان شما) ) نسبينسبي((  محمد پدرمحمد پدر((  
و رابطه او و رابطه او ((  و بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران استو بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران است) ) با زينب براي او حرام باشدبا زينب براي او حرام باشد

  ). ). شما رابطه نبوت و رهبري استشما رابطه نبوت و رهبري استبا با 
  ::پيشواي ييامبرانپيشواي ييامبران  --22

  : : زيرا خودش مي فرمايدزيرا خودش مي فرمايد

SS����h�� C%8 ����� �a�. ��I����h�� C%8 ����� �a�. ��IVV;;  
  ::تكميل كننده ايمانتكميل كننده ايمان  --33

  ::يعني چارچوب اعتقاد هيچ كسي بدون ايمان به وي كامل نخواهد شديعني چارچوب اعتقاد هيچ كسي بدون ايمان به وي كامل نخواهد شد

�m���Á����µ��´��³��²��±������°���̄ ��®��¬l ٦٥: النساء  
                                                                                      

  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب التفسيركتاب التفسير((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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آيند تا تو را در اختالفـات  آيند تا تو را در اختالفـات    ردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نميردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نميبه پروبه پرو  !!، نه، نهامااما((  
  ). ). و درگيريهاي خود به داوري نطلبندو درگيريهاي خود به داوري نطلبند

  ..وري قيامت بر شفاعت ويوري قيامت بر شفاعت ويااتوقف دتوقف د  --44

  ::ورود امتش به بهشت پيش از همه مردمورود امتش به بهشت پيش از همه مردم  --55

  ::پيامبر در اين مورد مي فرمايدپيامبر در اين مورد مي فرمايد

SS����h�� C%8 +%h����� + 
A�� �*�����h�� C%8 +%h����� + 
A�� �*� ;´ ;´  }}  
  ). ). روز قيامت پيشاپيش همه هستيمروز قيامت پيشاپيش همه هستيم  ما آخرين امت و درما آخرين امت و در((  
  : : پرچمدار سپاسگذاريپرچمدار سپاسگذاري  --66

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��ابو سعيد خدري ابو سعيد خدري 

S C3L [&-�%8 ��� �� ��  
¡5 �  �"#� d�%� ����  
¡5 �  ����h�� C%8 C3L ��  ��. ��I

¡5 �  ¬/�� )�� ]f�G �� X I ��I  �_�%� w¤ �D ��%. �"5VV ; ;��  

ور سرور مردم در قيامت، پرچمدار سپاسگذاري، پيشواي پيـامبران و  ور سرور مردم در قيامت، پرچمدار سپاسگذاري، پيشواي پيـامبران و  من بدون غرمن بدون غر((  
  ). ). پيش از همه از قبر بيرون مي آيمپيش از همه از قبر بيرون مي آيم

  ::) ) منزلت واالمنزلت واال((  مقام محمودمقام محمودصاحب صاحب   --77

يعني صاحب كرداري است كه مورد پسند خداوند و مردم مي باشد، قـرآن در ايـن   يعني صاحب كرداري است كه مورد پسند خداوند و مردم مي باشد، قـرآن در ايـن   
  ::زمينه مي فرمايدزمينه مي فرمايد

�m��x��w��v���u��t��s��yl ٧٩: ا0سراء  

                                                                                      
  ). ). كتاب الجمعهكتاب الجمعه((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ..ترمذي و ابن ماجه با سندي صحيح روايت كرده اندترمذي و ابن ماجه با سندي صحيح روايت كرده اند  22
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اي اي   و مكـان برجسـته  و مكـان برجسـته  ((  اياي  خداوند تو را به مقام ستودهخداوند تو را به مقام ستوده) ) در پرتو اين عملدر پرتو اين عمل((  شد كهشد كهبابا((  
و مقام شفاعت كبري را بـه  و مقام شفاعت كبري را بـه  ((  برساندبرساند) ) در دنيا و آخرت كه موجب ستايش همگان باشددر دنيا و آخرت كه موجب ستايش همگان باشد

  ). ). تو ارمغان داردتو ارمغان دارد
  ..البته اين مقام در قيامت به ايشان عطا مي شودالبته اين مقام در قيامت به ايشان عطا مي شود

  ::صاحب حوض كوثرصاحب حوض كوثر  --88

هر پيـامبري نيـز داراي   هر پيـامبري نيـز داراي   . . شتيان از آن مي نوشندشتيان از آن مي نوشندمراد از آن حوض بزرگي است كه بهمراد از آن حوض بزرگي است كه به
  ..نمي رسندنمي رسند  ��حوضي هست ولي هيچ كدام به پاي حوض مخصوص پيامبر اسالم حوضي هست ولي هيچ كدام به پاي حوض مخصوص پيامبر اسالم 

  ::پيشوا، سخنران و شفاعت خواه پيامبرانپيشوا، سخنران و شفاعت خواه پيامبران  --99

  ::نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��در اين رابطه از پيامبر خدا در اين رابطه از پيامبر خدا   ��ابي بن كعب ابي بن كعب 

SS�K   <��|A   E����� C��D jw�U ����h�� C%8 +�U �1D�K   <��|A   E����� C��D jw�U ����h�� C%8 +�U �1D
¡5 @� <(���= v�
¡5 @� <(���= v�VV ; ;}}  
پيشـوا، سـخنران و شـفاعت    پيشـوا، سـخنران و شـفاعت      --  بدون فخر و به خود باليدنبدون فخر و به خود باليدن  --  من در روز آخرت من در روز آخرت ((  

  ). ). خواه پيامبران هستمخواه پيامبران هستم
  ::برترين امتهابرترين امتها  دارايداراي  --1010

�m��g��R��Q��P��O��Nl ١١٠: آل عمران  
  ). ). ايدايد  بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شدهبهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده) ) اي پيروان محمداي پيروان محمد((  شماشما((  

                                                                                      
  ..ترمذي روايت كرده استترمذي روايت كرده است  11
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  ايمان به روز آخرتايمان به روز آخرت  ::ممــــــججــــننــــــل پل پــــــصصــــــفف
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بدون شك اعتقاد به روز آخرت يكي از اركان و پايه هاي بنيادين ايمـان بـه شـمار    بدون شك اعتقاد به روز آخرت يكي از اركان و پايه هاي بنيادين ايمـان بـه شـمار    
  . . رفته و منظومه ايمان هيچ كسي بدون وجود اين ركن ركين كامل نخواهد شدرفته و منظومه ايمان هيچ كسي بدون وجود اين ركن ركين كامل نخواهد شد

كريم يا سنت كريم يا سنت ايمان به آخرت يعني اعتقاد راسخ و تزلزل ناپذير به هر آنچه در قرآن ايمان به آخرت يعني اعتقاد راسخ و تزلزل ناپذير به هر آنچه در قرآن 
و و   نعمتنعمتع و نشانه هاي آن، ع و نشانه هاي آن، وووقوق: : راجع به حوادث قيامت از قبيلراجع به حوادث قيامت از قبيل  ��مبارك پيامبر اكرم مبارك پيامبر اكرم 

  ..عذاب قبر، نگرانيهاي صراط، پرونده اعمال، ميزان، بهشت و دوزخ آمده استعذاب قبر، نگرانيهاي صراط، پرونده اعمال، ميزان، بهشت و دوزخ آمده است
الزم مي دانيم براي شكافتن بيشتر و پرده برداشتن از روي مباحث مهم و سرنوشت الزم مي دانيم براي شكافتن بيشتر و پرده برداشتن از روي مباحث مهم و سرنوشت 

  ::يامت نكاتي را پيش روي خوانندگان محترم قرار دهيميامت نكاتي را پيش روي خوانندگان محترم قرار دهيمايمان به قايمان به قاصل استوار اصل استوار   سازساز

  

      داليل ايمان به آخرتداليل ايمان به آخرت  --11

داليل بسيار زيادي اصل ايمان به روز رستاخيز را تثبيت و تحكـيم مـي بخشـد كـه     داليل بسيار زيادي اصل ايمان به روز رستاخيز را تثبيت و تحكـيم مـي بخشـد كـه     
خداوند قادر متعال در آنها بندگان مؤمنش را به ايمان بدان فرا مي خواند؛ بـراي مثـال   خداوند قادر متعال در آنها بندگان مؤمنش را به ايمان بدان فرا مي خواند؛ بـراي مثـال   

  ::ريم مؤمنان را چنين روشنگري مي دهدريم مؤمنان را چنين روشنگري مي دهددر يكي از آيات حيات بخش قرآن كدر يكي از آيات حيات بخش قرآن ك

m� ��E� �D� � �C� �B���N� �M� �L� �K� � �J� �I��H��G� �F

O��x��S���R��Q��Pl ١٧٧: البقرة  
تنهـا  تنهـا  ((  ، نيكي، نيكيان را به جانب مشرِق و مغرب كنيدان را به جانب مشرِق و مغرب كنيدهايتهايت  چهرهچهره) ) به هنگام نمازبه هنگام نماز((  ين كهين كهاا((  

  لكـه نيكـي  لكـه نيكـي  بب. . آيـد آيـد   ، نيكي بشمار نمـي ، نيكي بشمار نمـي يا ذاتاً روكردن به خاور و باختريا ذاتاً روكردن به خاور و باخترو و ((  نيستنيست) ) همينهمين
و پيغمبران و پيغمبران ) ) آسمانيآسماني((  كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتابكسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب) ) كرداركردار((

  ). ). ايمان آورده باشدايمان آورده باشد
در جايي ديگر ضمن صدور فرمان ايمان به آخرت ما را به حصول آرامش و رهايي در جايي ديگر ضمن صدور فرمان ايمان به آخرت ما را به حصول آرامش و رهايي 

  ::از غم و اندوه نويد داده و مي فرمايداز غم و اندوه نويد داده و مي فرمايد
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�mT���S��R��Q����P��O��N��M����L��K��J��I��H��

��Y��X��W��V��Ul ٦٢: البقرة  
، چنـين  ، چنـين  شته و كـردار نيـك انجـام داده باشـد    شته و كـردار نيـك انجـام داده باشـد    هر كه به خدا و روز قيامت ايمان داهر كه به خدا و روز قيامت ايمان دا((  

افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و ترسي بر آنان نيست و غم و انـدوهي  افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و ترسي بر آنان نيست و غم و انـدوهي  
  ). ). بديشان دست نخواهد دادبديشان دست نخواهد داد

ر تاكيد شـده و بـه عنـوان    ر تاكيد شـده و بـه عنـوان    نيز بسيار بر اين امنيز بسيار بر اين ام  ��در احاديث روشنگر پيامبر بزرگوار در احاديث روشنگر پيامبر بزرگوار 
ركني از اركان اساسي ايمان به حساب آمده است، چنانچه در پاسخ جبرئيـل پيرامـون   ركني از اركان اساسي ايمان به حساب آمده است، چنانچه در پاسخ جبرئيـل پيرامـون   

  ::ايمان فرمودايمان فرمود

 S k� y g0 g  k� k i@ gA k/ g� ghi��k� g� k� iRjG g  k
 kA�� kC i%g� i�� g  k)k� j. j/ g  k)k�j( jU g  k)k( gzk_g� g� g  kt��k� g� k� iRjG i+gIV;;11  

ثال آنها چنين برداشت مي شود كه اعتقاد به روز رستاخيز جـزو  ثال آنها چنين برداشت مي شود كه اعتقاد به روز رستاخيز جـزو  و امو اماز اين نصوص 
اركان اساسي و شالوده ايمان محسوب گرديده و انكار يا ترديد در آن موجب خـروج  اركان اساسي و شالوده ايمان محسوب گرديده و انكار يا ترديد در آن موجب خـروج  

و و از دايره دين و ارتداد به شمار مي رود، چنانكه قرآن كريم راجع به منكرين رستاخيز از دايره دين و ارتداد به شمار مي رود، چنانكه قرآن كريم راجع به منكرين رستاخيز 
  ::كافر قلمداد نمودنشان مي فرمايدكافر قلمداد نمودنشان مي فرمايد

�m� � �¡�������~�����¤��£��¢¥� �®��¬��«����ª��©�����¨��§���¦¯����������³��²��±��°
��́l ٧: التغابن  
چنـين نيسـت   چنـين نيسـت   : : بگـو بگـو   !!پندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديدپندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد  كافران ميكافران مي((  

، و سـپس از آن  ، و سـپس از آن  زنده و برانگيختـه خواهيـد شـد   زنده و برانگيختـه خواهيـد شـد     !!پنداريد، به پروردگارم سوگندپنداريد، به پروردگارم سوگند  كه ميكه مي
و اين كـار بـراي خـدا سـاده و آسـان      و اين كـار بـراي خـدا سـاده و آسـان      . . ددخبرتان خواهند كرخبرتان خواهند كرايد با ايد با   كردهكرده  چيزهائي كه ميچيزهائي كه مي

      ). ). استاست

                                                                                      
  ..ترجمه شده استترجمه شده است  قبالقبال).  ).  كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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  نشانه هاي وقوع قيامتنشانه هاي وقوع قيامت  --22

مقصود از قيامت روزي است كه انسانها به امر پروردگار سر از گورها بيـرون آورده  مقصود از قيامت روزي است كه انسانها به امر پروردگار سر از گورها بيـرون آورده  
و براي باز پس دادن حساب و كتاب كردارهاي دنيا خدمت خداوند خالق آمر حضـور  و براي باز پس دادن حساب و كتاب كردارهاي دنيا خدمت خداوند خالق آمر حضـور  

ان پاداش خوب داده شده و بدكاران نيز بـه سـزاي اعمـال    ان پاداش خوب داده شده و بدكاران نيز بـه سـزاي اعمـال    پيدا خواهند كرد تا نيكوكارپيدا خواهند كرد تا نيكوكار
يـوم  يـوم  ««: : قرآن كريم از اين روز بـا نامهـاي متعـددي از جملـه    قرآن كريم از اين روز بـا نامهـاي متعـددي از جملـه    . . ناشايست خويش برسندناشايست خويش برسند

، ، »»الحاقّـة الحاّقـة ««، ، »»الواقعـه الواقعـه « « ، ، »»الطامـة الطامـة ««، ، »»يـوم الـدين  يـوم الـدين  « « ، ، »»يـوم الحسـاب  يـوم الحسـاب  « « ، ، »»القارعةالقارعة««، ، »»القيامةالقيامة
  ::امرامرپيرامون اين پيرامون اين   نكتهنكته  ح دوح دوو اينك توضيو اينك توضي. . ياد كرده استياد كرده است» » الغاشيةالغاشية««و و » » الصاّخةالصاّخة««

  

  داليل وقوع قيامتداليل وقوع قيامت) ) الفالف

چنانچه پيشتر اشاره شد داليل بسيار زيادي در قرآن و سنت مبني بر وقـوع قيامـت   چنانچه پيشتر اشاره شد داليل بسيار زيادي در قرآن و سنت مبني بر وقـوع قيامـت   
  ::د، از جملهد، از جملهننوجود داروجود دار

�m��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��Ol ٧: الحج  
، ، ترديدي نيستترديدي نيست  رسد و جاي هيچ گونهرسد و جاي هيچ گونه  بدون شك قيامت فرا ميبدون شك قيامت فرا مي) ) اين كه بدانيداين كه بدانيد((  وو((  

  ). ). گرداندگرداند  اند دوباره زنده مياند دوباره زنده مي  و خداوند تمام كساني را كه در گورها آرميدهو خداوند تمام كساني را كه در گورها آرميده

�m��¡�����~��}��|l ١: القمر       
  ). ). گرددگردد  ماه به دو نيم ميماه به دو نيم مي) ) در آندر آن((  ، و، ورسدرسد  قيامت هر چه زودتر فرا ميقيامت هر چه زودتر فرا مي((  

�m���_��^��]��\��[��Z���� �Y��X��W���V���U��T��S

�h��g��f��e��d��c��b��a��`�l ١٦ - ١٥: طه       
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پنهـان  پنهـان  ) ) از بندگاناز بندگان((  آن راآن را) ) موعدموعد((  خواهمخواهم  من ميمن مي. . رستاخيز به طور قطع خواهد آمدرستاخيز به طور قطع خواهد آمد((  
ـ     مان در حالت آماده باش دائم بـوده مان در حالت آماده باش دائم بـوده مردمرد((  دارم تادارم تا ـ     ، و در ضـمن بـه سـبب مخفـي ب ودن ودن ، و در ضـمن بـه سـبب مخفـي ب

ش و كوشـش خـود   ش و كوشـش خـود   هركسي در برابر تـال هركسي در برابر تـال ) ) ، و سرانجام، و سرانجامقيامت آزادي عمل داشته باشندقيامت آزادي عمل داشته باشند
آن آن ) ) ايمان به قيامت و آمادگي بـراي ايمان به قيامت و آمادگي بـراي ((  نبايد تو را ازنبايد تو را از!) !) اي موسياي موسي((      . . جزا و سزا داده شودجزا و سزا داده شود

كـه  كـه  ، ، نمايـد نمايـد   باز دارد كسي كه بدان باور نداشته و از هوا و هـوس خـويش پيـروي مـي    باز دارد كسي كه بدان باور نداشته و از هوا و هـوس خـويش پيـروي مـي    
  ). ). هالك خواهي شدهالك خواهي شد
  سـته سـته نيز بر وقوع آن تاكيد كرده و نشانه هايش را چنان نزديك داننيز بر وقوع آن تاكيد كرده و نشانه هايش را چنان نزديك دان  ��پيامبر بزرگوار پيامبر بزرگوار 

، بلكه مجرد برانگيختن ايشان به عنوان نشانه نزديك ، بلكه مجرد برانگيختن ايشان به عنوان نشانه نزديك گو اينكه در شرف وقوع مي باشدگو اينكه در شرف وقوع مي باشد
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��  سهل بن سعدسهل بن سعد. . محسوب مي گرددمحسوب مي گرددقيامت قيامت شدن شدن 

SSEG�<U ������   ��I wT�j�EG�<U ������   ��I wT�j� ; ;�<��G �(��   ������� )���K�� /�=I �<��G �(��   ������� )���K�� /�=I VV   ; ;}}  
  ). ). سبابه و مياني استسبابه و مياني استفاصله من و روز آخرت به اندازه فاصله انگشت فاصله من و روز آخرت به اندازه فاصله انگشت ((  

  

  انه هاي آنانه هاي آننشنش) ) بب

دو دسته عاليم كوچك و بزرگ اسـت كـه نزديكـي وقـوعش را     دو دسته عاليم كوچك و بزرگ اسـت كـه نزديكـي وقـوعش را     روز آخرت داراي روز آخرت داراي 
  ::توضيح هر كدام از آنهاتوضيح هر كدام از آنها  ككخبر مي دهند، و اينخبر مي دهند، و اين

  

  نشانه هاي كوچكنشانه هاي كوچك  --11

در در عاليم بسيار زيادي بر نزديكي وقوع قيامت داللت مي كنند كـه پـاره اي از آنهـا    عاليم بسيار زيادي بر نزديكي وقوع قيامت داللت مي كنند كـه پـاره اي از آنهـا    
تدعا داريـم همـه مـا را از عواقـب     تدعا داريـم همـه مـا را از عواقـب     رخ داده است؛ از پروردگار مهربان اسـ رخ داده است؛ از پروردگار مهربان اسـ همين زمان همين زمان 

                                                                                      
  ). ). كتاب الفتنكتاب الفتن((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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. . زيانبار آنها نگه داشته و زندگي رضايت بخشي در دنيا و آخـرت بـه مـا ارزانـي دارد    زيانبار آنها نگه داشته و زندگي رضايت بخشي در دنيا و آخـرت بـه مـا ارزانـي دارد    
  ::برخي از اين عاليم بدين شرح استبرخي از اين عاليم بدين شرح است

  ::��������برانگيختن پيامبر برانگيختن پيامبر   --11

خود بعثت پيامبر نور و رحمت يكي از نشانه هاي كوچك آخرت به شمار مي رود، خود بعثت پيامبر نور و رحمت يكي از نشانه هاي كوچك آخرت به شمار مي رود، 
  ::ل مي كندل مي كنداز پيامبر نقاز پيامبر نق  ��سهل بن سعد سهل بن سعد 

SSEG�<U ������   ��I wT�j�EG�<U ������   ��I wT�j� ; ;�<��G �(��   ������� )���K�� /�=I �<��G �(��   ������� )���K�� /�=I VV}}  
  ::بي توجهي به امانتهابي توجهي به امانتها  --22

  ::نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��در اين خصوص از پيامبر در اين خصوص از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 

SS������ 
O(��5 �����I w��� �1D������ 
O(��5 �����I w��� �1DVV ; ;��  
  ). ). هرگاه سپرده ها ضايع شدند منتظر قيامت باشهرگاه سپرده ها ضايع شدند منتظر قيامت باش((  
  ::تزيين مساجدتزيين مساجد  --33

از عاليم كوچك قيامت تزيين مساجد و افتخـار بـدان اسـت، انـس بـن      از عاليم كوچك قيامت تزيين مساجد و افتخـار بـدان اسـت، انـس بـن        يكي ديگريكي ديگر
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��مالك مالك 

SS����B� �5 ����� �4��(8 �(� ������ C%hG �����B� �5 ����� �4��(8 �(� ������ C%hG �VV ; ;33  

  ). ). روز آخرت نمي آيد تا زمانيكه مردم به تزيين و آرايش مساجد افتخار ننمايندروز آخرت نمي آيد تا زمانيكه مردم به تزيين و آرايش مساجد افتخار ننمايند((  
  ::به هم خوردن معيارهابه هم خوردن معيارها  --44

                                                                                      
  ..قبال با سند و ترجمه ذكر شدقبال با سند و ترجمه ذكر شد  11
  ). ). كتاب العلمكتاب العلم((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
  ). ). 335335/ /   33((الفتح الكبير الفتح الكبير / / امام احمد روايت كرده است امام احمد روايت كرده است   33
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و موازين نيز يكي از نشانه هاي نزديك شـدن وقـوع قيامـت اسـت كـه      و موازين نيز يكي از نشانه هاي نزديك شـدن وقـوع قيامـت اسـت كـه      تغيير معيار تغيير معيار 
در پاسخ جبرئيـل  در پاسخ جبرئيـل    ��انسانهاي ناباب و نا اهل سردمدار جامعه خواهند شد، پيامبر خدا انسانهاي ناباب و نا اهل سردمدار جامعه خواهند شد، پيامبر خدا 

  ::مبني بر عاليم قيامت فرمودمبني بر عاليم قيامت فرمود

SS+������ �5 +%� �|(8 d�f�� ���/ ��
��� ���#� 2
G +�   ,�<(a�/ ���� ��G +I+������ �5 +%� �|(8 d�f�� ���/ ��
��� ���#� 2
G +�   ,�<(a�/ ���� ��G +IVV;;  11  
انسانهاي تهي دست و چوپان بناهـاي بـا   انسانهاي تهي دست و چوپان بناهـاي بـا   ي خويش را به دنيا آورده و ي خويش را به دنيا آورده و اينكه زن آقااينكه زن آقا((  

  ). ). شكوه را مي سازندشكوه را مي سازند
  ::كشتار يهوديانكشتار يهوديان  --55

پيش از وقوع قيامت يهوديان غاصب و سنگدل چنان ضعيف و ناتوان و نيروهايشان پيش از وقوع قيامت يهوديان غاصب و سنگدل چنان ضعيف و ناتوان و نيروهايشان 
به تحليل مي رود كه در برابر سيل خروشان مؤمنـان راسـتين تـاب مقـاوت نداشـته و      به تحليل مي رود كه در برابر سيل خروشان مؤمنـان راسـتين تـاب مقـاوت نداشـته و      

سلمان از هر كوي و برزني ايشان را آمـاج حمـالت خـويش قـرار     سلمان از هر كوي و برزني ايشان را آمـاج حمـالت خـويش قـرار     لشكريان مخلص ملشكريان مخلص م
  ::چنين نقل مي كندچنين نقل مي كند  ��در اين باره از پيامبر خدا در اين باره از پيامبر خدا   ��خواهند داد، ابو هريره خواهند داد، ابو هريره 

SS �� 23%<��� ³�(µ �(� +%"��B� <�(h�5 ,3%<��� +%"��B� 6G�h8 �(� ������ C%hG � �� 23%<��� ³�(µ �(� +%"��B� <�(h�5 ,3%<��� +%"��B� 6G�h8 �(� ������ C%hG �

Nf��   
N#� X%h�5 ,
Nf��   
N#� d�/ 
Nf��   
N#� X%h�5 ,
Nf��   
N#� d�/  : :��� �8��� �8 ! !�8�8  �� ����� ��� ! ! X��G ,��A 23%9 �[4 X��G ,��A 23%9 �[4

3%<��� 
N= �� )�{5 �	
'�� �� ,)�(	�53%<��� 
N= �� )�{5 �	
'�� �� ,)�(	�5VV;;  22  

روز قيامت بر پا نمي شود تا زمانيكه مسلمانان با يهوديـان بـه جنـگ و نبـرد مـي      روز قيامت بر پا نمي شود تا زمانيكه مسلمانان با يهوديـان بـه جنـگ و نبـرد مـي      ((  
پردازند؛ مسلمانان آنان را چنان تحت فشار قرار مي دهند كه خود را پشـتها سـنگها و   پردازند؛ مسلمانان آنان را چنان تحت فشار قرار مي دهند كه خود را پشـتها سـنگها و   

جز درخـت غرقـد كـه متعلـق بـه      جز درخـت غرقـد كـه متعلـق بـه        ––گ و درختها گ و درختها درختها پنهان كرده و آنگاه همه سندرختها پنهان كرده و آنگاه همه سن
يك نفر يهودي پشـت سـر مـن    يك نفر يهودي پشـت سـر مـن      !!اي بنده خدااي بنده خدا  !!اي مسلماناي مسلمان: : مي گويندمي گويند  --يهوديان است يهوديان است 

  ). ). مخفي شده بيا او را بكشمخفي شده بيا او را بكش

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ). ). د و السيرد و السيركتاب الجهاكتاب الجها((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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زمانها، كمبود كار و كوشش، بـروز فتنـه و   زمانها، كمبود كار و كوشش، بـروز فتنـه و   شدن شدن نزديك نزديك : : عاليم ديگري نيز از جملهعاليم ديگري نيز از جمله
كـه  كـه    وجـود دارنـد  وجـود دارنـد    بـد اخالقـي،  بـد اخالقـي،  و باال رفتن آمار زنا و و باال رفتن آمار زنا و   آشوب، افزايش جنگ و كشتارآشوب، افزايش جنگ و كشتار

  ..نزديكي به پا خواستن رستاخيز را خبر مي دهندنزديكي به پا خواستن رستاخيز را خبر مي دهند

  

  نشانه هاي بزرگنشانه هاي بزرگ  --22

عاليم بزرگ قيامت بر آن دسته از نشانه ها اطالق مي گردد كه فاصله زماني بسـيار  عاليم بزرگ قيامت بر آن دسته از نشانه ها اطالق مي گردد كه فاصله زماني بسـيار  
ايـن عاليـم نيـز بسـيار     ايـن عاليـم نيـز بسـيار       ..نزديكي با روز آخرت داشته و مقدمات آن به شمار مي روندنزديكي با روز آخرت داشته و مقدمات آن به شمار مي روند

پرده از روي همه آنها برداشته و ترديدي براي هيچ كس باقي پرده از روي همه آنها برداشته و ترديدي براي هيچ كس باقي   ��ا ا زيادند كه پيامبر خدزيادند كه پيامبر خد
  ::است، مي فرمايداست، مي فرمايد  گذاشتهگذاشتهنن

 S gC% jhgG i� g� �g t�kD ������ �,�& g8L & g i� g� � g<g�i� g	 g+ i g
gG xt( g� ; g�& t�� t��� g  gX� t� t�&�� g  g+� gA l�&�� g
 gU g[&g5
x g�� k� gX jYj� g  �g k� k
 i' g� i� k� k� i" tf�� g°%j�jW g   gg8 i
 g� k�i���  �¢%& j� jA g�& gHg�gH g  g�% j�i� g� g  g�% j�i� g8 g 

 k� g"g�& i�� g�& k� j� j
i g· q/�g� gnk� g1 j
 kAL g  kF g
 g� i�� k� g
8 kY gNk� qe i� gA g  kF k
 i'giB�k� qe i� gA g  k� k i�giB�k� qe i� gA
 i k4 k g�i g> gukD g��t��� j3 j
i|gG  VV ; ;}}  

بلند شدن دود، آمدن دجـال،  بلند شدن دود، آمدن دجـال،  : : ا ده نشانه را نبينيدا ده نشانه را نبينيدبي گمان قيامت به پا نمي خيزد تبي گمان قيامت به پا نمي خيزد ت((  
، طلوع خورشيد از مغرب، فرود آمدن عيسي از آسـمان،  ، طلوع خورشيد از مغرب، فرود آمدن عيسي از آسـمان،  بيرون آمدن جانوري از زمينبيرون آمدن جانوري از زمين

زبانـه  زبانـه  ياجوج و ماجوج، سه ماه گرفتگـي در مشـرق، مغـرب و سـرزمين عربسـتان و      ياجوج و ماجوج، سه ماه گرفتگـي در مشـرق، مغـرب و سـرزمين عربسـتان و      
    ). ). كشيدن آتشي در يمن كه مردم را به سوي ميدان محشر سوق مي دهدكشيدن آتشي در يمن كه مردم را به سوي ميدان محشر سوق مي دهد

اين فرصت به پاره اي از نشانه هاي وارده در احاديث صحيح اشاره خـواهيم  اين فرصت به پاره اي از نشانه هاي وارده در احاديث صحيح اشاره خـواهيم  ما در ما در 
  ::كردكرد

                                                                                      
  ). ). كتاب الفتنكتاب الفتن((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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  ::مهديمهدي  --11

از ماجراي برخاسـتن مهـدي از ميـان مـردم و گسـترش عـدالت و       از ماجراي برخاسـتن مهـدي از ميـان مـردم و گسـترش عـدالت و       احاديث زيادي احاديث زيادي 
  . . دادگري در سراسر دنيا پس از شيوع ظلم و فساد و طغيان، خبر مي دهنددادگري در سراسر دنيا پس از شيوع ظلم و فساد و طغيان، خبر مي دهند

رضـي اهللا  رضـي اهللا    ––نواده هاي فاطمـه زهـرا   نواده هاي فاطمـه زهـرا     و ازو از  ��نامبرده از سالله پيامبر بزرگوار اسالم نامبرده از سالله پيامبر بزرگوار اسالم 
  ..بوده كه خال ستاره گونه اي بر رخسارش نقش بسته استبوده كه خال ستاره گونه اي بر رخسارش نقش بسته است  ––عنها عنها 

  ::روايت مي نمايدروايت مي نمايد  ��در اين رابطه از پيامبر خدا در اين رابطه از پيامبر خدا   ��ابن مسعود ابن مسعود 

SS  � ,�&�� �&�/ �� ���8 �(� C%��� ?��1 �� X%|� ,���  C%8 �D ������ �� ]�8 � %�  � ,�&�� �&�/ �� ���8 �(� C%��� ?��1 �� X%|� ,���  C%8 �D ������ �� ]�8 � %�
".� ³W�%8 ,�(�� 64� �� X�	".� ³W�%8 ,�(�� 64� �� X�	 :&U ���   �|�	 ¬/�� ¸"8 ,��� .� )��� .�   �".� ) :&U ���   �|�	 ¬/�� ¸"8 ,��� .� )��� .�   �".� )

:�^   �/%� w-��:�^   �/%� w-��VV ; ;}}  
طوالني خواهد طوالني خواهد نيا باقي بماند خداوند آن روز را آن قدر نيا باقي بماند خداوند آن روز را آن قدر اگر يك روز هم از عمر داگر يك روز هم از عمر د((  
، ، --كه اسم خود و پدرش شبيه اسم من و پدرم اسـت  كه اسم خود و پدرش شبيه اسم من و پدرم اسـت    ––كه يك نفر از خاندان من كه يك نفر از خاندان من   كردكرد

  ). ). لم و بيدادي پر از عدالت و دادگري مي كندلم و بيدادي پر از عدالت و دادگري مي كندبرانگيخته و دنيا را پس از شيوع ظبرانگيخته و دنيا را پس از شيوع ظ
  ::خروج دجالخروج دجال  --22

  ..واژه دجال در زبان عربي صيغه مبالغه و به معني دروغ و تزوير آمده استواژه دجال در زبان عربي صيغه مبالغه و به معني دروغ و تزوير آمده است
و اما از ديدگاه شريعت به مردي متقلب و فريبكار گفته مي شود كه پـيش از وقـوع   و اما از ديدگاه شريعت به مردي متقلب و فريبكار گفته مي شود كه پـيش از وقـوع   

    22. . قيامت ظهور كرده و ادعاي ربوبيت مي نمايدقيامت ظهور كرده و ادعاي ربوبيت مي نمايد
ترين محنت و مصيبتي است كه سر راه مردم قرار مي گيرد، زيـرا  ترين محنت و مصيبتي است كه سر راه مردم قرار مي گيرد، زيـرا  خروج دجال بزرگخروج دجال بزرگ

دستور بارش يا بـاز  دستور بارش يا بـاز  : : بر اساس قدرت و اراده خداوند كارهاي خارق العاده اي همچونبر اساس قدرت و اراده خداوند كارهاي خارق العاده اي همچون

                                                                                      
  ..ترمذي روايت كرده استترمذي روايت كرده است  11
  ..محمد بن صالح العثيمينمحمد بن صالح العثيمين/ / شرح لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد شرح لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد   22
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ايستادن باران به آسمان، روياندن گياهان، زنده كردن مردگان و كشف معادن زير زميني ايستادن باران به آسمان، روياندن گياهان، زنده كردن مردگان و كشف معادن زير زميني 
  ......دم از وي را فراهم مي سازددم از وي را فراهم مي سازدانجام مي دهد كه موجبات انحراف و دنباله روي مرانجام مي دهد كه موجبات انحراف و دنباله روي مر

البته همه اين كارهاي خالف معمول در برابر بناي باشكوه و اسـتوار عقيـده راسـخ    البته همه اين كارهاي خالف معمول در برابر بناي باشكوه و اسـتوار عقيـده راسـخ    
اسالمي تاب مقاومت نكرده و فرو مي ريزند، كارهاي دجـال عقايـد مؤمنـان را چنـان     اسالمي تاب مقاومت نكرده و فرو مي ريزند، كارهاي دجـال عقايـد مؤمنـان را چنـان     

ايـن نـوع كارهـاي خـارق     ايـن نـوع كارهـاي خـارق       انجامانجام: : قوت مي بخشد كه به هنگام مشاهده آنها مي گويندقوت مي بخشد كه به هنگام مشاهده آنها مي گويند
به تو مي افزايد، تو همان دجالي هستي كه پيـامبر نـور و   به تو مي افزايد، تو همان دجالي هستي كه پيـامبر نـور و     ها بر بي اعتقادي منها بر بي اعتقادي منالعاده تنالعاده تن

  ..داده استداده است  از آن خبراز آن خبررحمت ما را رحمت ما را 
و و ژوليـدگي مـو   ژوليـدگي مـو     ،،يـك چشـمي، جـواني   يـك چشـمي، جـواني   : : دجـال از صـفات و ويژگيهـايي همچـون    دجـال از صـفات و ويژگيهـايي همچـون    

. . برخوردار است كه باعث فريب نخوردن انسان مسلمان خواهد شـد برخوردار است كه باعث فريب نخوردن انسان مسلمان خواهد شـد برجستگي چشم برجستگي چشم 
  ..د العزي بن قطن تشبيه رده استد العزي بن قطن تشبيه رده استوي را به عبوي را به عب  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

  ::شماري احاديث در اين زمينه روايت شده اند كه پاره اي آنها بدين شرح استشماري احاديث در اين زمينه روايت شده اند كه پاره اي آنها بدين شرح است
  ::نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��از پيامبر از پيامبر   ��انس بن مالك انس بن مالك   --11

  �� q�� 5Q0 ���o�� r�� <s�� 5Q0 ���� DJQ Y� @	Ss�	 ���O	 DF?� �SJ� YQ t�J u*� �?
���p @�Fs? D����vv 7 7ww  

امت هر كدام از پيامبران فردي يك چشم و دروغ گو برخاسته و مـردم را  امت هر كدام از پيامبران فردي يك چشم و دروغ گو برخاسته و مـردم را  در ميان در ميان ((  
او يك چشم است، حال آنكه پروردگارتـان يـك   او يك چشم است، حال آنكه پروردگارتـان يـك   باشيد باشيد به انحراف كشانده است، آگاه به انحراف كشانده است، آگاه 

  ). ). و ميان چشمانش واژه كافر نوشته شده استو ميان چشمانش واژه كافر نوشته شده است  ،،چشم نيستچشم نيست
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره   --22

 S�� k� g� i jU j k� iAjI g�gI k�&t�g i�� j6&iT k� j)& g� g� jdx&k g¹ j)t�kD g  j/ g% i�gI j)t�kD j) g� i% g	 ¥xk�g� j)gH t� g� � g� ��T8 k� g� kX� t� t�
 j/�t��� gx k4 j�t�g i�� �g t�kD jX% jhg8 xk( t�� g5 k/�t��� g V ; ;}}  

                                                                                      
  ). ). كتاب الفتنكتاب الفتن((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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؟ ؟ خبري در باره دجال به شما بدهم كه هيچ كدام از پيامبران به قومش نگفته باشدخبري در باره دجال به شما بدهم كه هيچ كدام از پيامبران به قومش نگفته باشد( 
او يك چشم بوده و بهشت و دوزخ را توضيح مي دهد، وي هر چه را بهشت ناميـد  او يك چشم بوده و بهشت و دوزخ را توضيح مي دهد، وي هر چه را بهشت ناميـد  ؛ ؛ 

  ). ). دوزخ استدوزخ است
را بدين شرح نقل  �نيز در اين رابطه حديثي از پيامبر خدا  �ابو سعيد خدري  -3

  :مي كند

 �� b* ]� ]P̀Q H�̀]Fb�]� ]� �̀]�"�̀]b$	 ]@�](̀J ]V _N b�]" b5]� D̀b� ]2 ]� g! h�] _x ]� _3 ]0 H̀Zbo ]" ]��]�"�̀]b$	 �̀� ]Z H�̀Fh�	 ỳ�]�� j4�	 z̀
 �̀�h��	 _ bT ]N ]� _3 gV _� ]� \S{̀ ]? b� ]" D̀b�]�̀Q _i _� b|]� ]�−  �̀�h��	 ` bT ]N b9?̀ b0]�−  _�� h� h���	 ]1hJ]� _� ]� b~]� _D]� _��_(]� ]�

 ̀h�	 _�� _� ]� �]� ]= h� ]I MS̀h�	����   ij( i8gI g/gI jX� t� t��� jX% jhg� g5 j)gT8 k� g�  ks g+% lz& jfgGgI j)j(i�g� i�gI tjH � g[ g4 jwi�g( g	 i+kD
 g� g+%j�% jhg� g5 k
 i�g�� ; �� g@& k�g� t�& g=gI l§& g	 gn�k5 jwi� jU � g� kt�� g  k)�k� i j¦ gE k� jX% jhg� g5 k)�k� i j¦ tjH j)j�j( ihg� g5 gX� g	

 g+�� xy� k�−  gX� g	−  j)g�j( ih g8 i+gI jX� t� t��� j�8 k j@g5  k)i� g� g� j§t� g�j8 g�g5V ;� 
نفوذ دجال به سوراخهاي مدينه ممنوع است و لذا به برخي مردابها مي رود، آنگاه ( 

گواهي مي دهـم  : برترين يا يكي از برترينهاي امت برخاسته و خطاب به وي مي گويد
يا آ:تو همان دجالي هستي كه پيامبر خدا از او خبر داده است، دجال در پاسخ مي گويد

اگر اين مرد را از پاي درآورده و سپس وي را زنده كنم باز هم راجـع بـه مـن گمـان     
مي كشد و زنـده اش مـي گردانـد،     را نه، سپس وي: مردم مي گويند ؟ خواهيد داشت

قسم به خدا هيچگـاه  : ولي آن مرد همچنان بر موضع خود پافشاري نموده و مي گويد
دجـال مـي خواهـد وي را    : يـامبر مـي فرمايـد   پچنين تشخيصي نداشته ام، مانند امروز

  ). دوباره بكشد ولي اين بار نمي تواند
  : فرود آمدن عيسي -3

                                                                                                                                                                                                                    
  ). ). كتاب الفتنكتاب الفتن((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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مشق فـرود مـي آيـد تـا     دبه هنگام نماز صبح بر بال دو فرشته در شرق  �عيسي 
 دجال را از پاي درآورده، آئين اسالم را تبليغ نمايد، صليب را بشكند، خوك را بكشـد 

، مردم از وي درخواسـت مـي   ، مردم از وي درخواسـت مـي   انه كندا مكلف به پرداخت ماليات سرنان رغير مسلما و
كنند امامت نماز را برايشان بر عهده گيرد ولي بخاطر احترام گذاشتن به پيامبر بزرگوار كنند امامت نماز را برايشان بر عهده گيرد ولي بخاطر احترام گذاشتن به پيامبر بزرگوار 

كه تمامي پيامبران پشت سر او مي ايستند، از پـذيرش ايـن مسـؤليت امتنـاع     كه تمامي پيامبران پشت سر او مي ايستند، از پـذيرش ايـن مسـؤليت امتنـاع       ��اسالم اسالم 
آنگاه مهدي برخاسته و همه مـردم بـه   آنگاه مهدي برخاسته و همه مـردم بـه   امام از ميان خودتان است، امام از ميان خودتان است، : : ورزيده و مي گويدورزيده و مي گويد
  . . وي اقتدا مي نمايندوي اقتدا مي نمايند

اين هم يكي ديگر از نشانه هاي ارج نهادن به اين امت به شمار مي رود كه يكـي از  اين هم يكي ديگر از نشانه هاي ارج نهادن به اين امت به شمار مي رود كه يكـي از  
خدا را سپاس كه خدا را سپاس كه   ..ددنماز بگذارنماز بگذار  ��پيامبران اولوا العزم پشت سر فردي از پيروان محمد پيامبران اولوا العزم پشت سر فردي از پيروان محمد 
وان عظيم پيروان پيـامبر اسـالم را   وان عظيم پيروان پيـامبر اسـالم را   ما را برترين امتها قرار داد و افتخار عضويت در كارما را برترين امتها قرار داد و افتخار عضويت در كار

  ..نصيبمان كردنصيبمان كرد
احاديث بسيار زيادي در راستاي فرود آمدن عيسي وارد شده كه تعـدادي از آنهـا را   احاديث بسيار زيادي در راستاي فرود آمدن عيسي وارد شده كه تعـدادي از آنهـا را   

  ::يادآور خواهيم شديادآور خواهيم شد
  ::نقل مي نمايدنقل مي نمايد  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��ابو هريره ابو هريره   --11

 S i
 g� j�i�� j jz�k5 gX kYi� g8 i+gI t� gz k=%j� g� k� k�g�k� x k� i�g� m k[t�� g  gg8�  gv�k�& t��� & g kº izg�g5 ��| k� ih j� �: gz g�
 q� g�gI j)g�g� ih g8 g� xt( g� jX�giB� g»� k�g8 g  g� g8 iY ki�� g� g7g8 g  g
8 kYi� k i«� g6j( ihg8 g V ; ;}}  

سوگند به كسي كه جانم در دست او است نزديك است عيسي ابن مريم به عنوان ( 
سته، خوك را بكشد، قـانون جزيـه را بـر    داوري دادگر به ميانتان بيايد و صليب را شك

وضع نمايد و اموال دنيايي آن قدر زياد باشد كه هـيچ كـس خواهـانش    وضع نمايد و اموال دنيايي آن قدر زياد باشد كه هـيچ كـس خواهـانش    غير مسلمانان 
  ). ). نباشدنباشد
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  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��از پيامبر از پيامبر   ��جابر بن عبد اهللا جابر بن عبد اهللا   --22
 S kC i%g8 gukD g�8 k
 k4�ĝ  y]g i#� go g� g+%j�kG� gh j8 xk( t�jI i� k� q� g�k_�gW jX� gY gG g�  k� g��g� kh i��−  gX� g	−  x g�� k� jX kYi�g� g5

 gg8 i
 g� j�i��� �g� g� y6 gK gX� g�gG i j4 j@ k�gI jX% jhg� g5 ; g� jX% jhg� g5 ; jd� g
& g�jI �»& i�g� go g� i jz g7 i�g� t+kD ; g�& g� k
 iz gG
 g� t�j�� k� k[ g4 kt��V }  

پيكار خواهند كرد تا پيكار خواهند كرد تا   گروهي از امتم همواره بر مسير حق باقي مانده و در راه خداگروهي از امتم همواره بر مسير حق باقي مانده و در راه خدا((  
زماني كه عيسي بن مريم فرود آمده و امير مسلمانان امامت نماز را به وي واگذار مـي  زماني كه عيسي بن مريم فرود آمده و امير مسلمانان امامت نماز را به وي واگذار مـي  
نمايد، ولي او بخاطر ارج نهادن اين امت از قبول آن سرباز زده و مسؤليت مزبور را به نمايد، ولي او بخاطر ارج نهادن اين امت از قبول آن سرباز زده و مسؤليت مزبور را به 

  ). ). خودشان محول مي كندخودشان محول مي كند
وح مبـاركش  وح مبـاركش  در قيد حيات مانده و سپس ردر قيد حيات مانده و سپس ر  سالسالپس از قتل دجال چهل پس از قتل دجال چهل   ��عيسي عيسي 

اش اقامـه خواهنـد   اش اقامـه خواهنـد   به ملكوت اعلي مي پيوندد، آنگاه مسلمانان نماز ميت را بر جنـازه  به ملكوت اعلي مي پيوندد، آنگاه مسلمانان نماز ميت را بر جنـازه  

3�8/ ��8 ����( �� 5
���8  ��نمود، پيامبر خدا نمود، پيامبر خدا ��
5 �� )���� �8� /3::  
SS+%"��B� )��� ���8   �5%(8 H ,��. E��/� X� a���� 6(	 ��� �h�8 ���� +D+%"��B� )��� ���8   �5%(8 H ,��. E��/� X� a���� 6(	 ��� �h�8 ���� +DVV ; ;��  
قيـد حيـات بـوده و    قيـد حيـات بـوده و    بي گمان عيسي بن مريم پس از كشتن دجال چهـل سـال در   بي گمان عيسي بن مريم پس از كشتن دجال چهـل سـال در   ((  

  ). ). اقامه مي كننداقامه مي كنندسپس از دنيا مي رود و مسلمانان نماز ميت را بر وي سپس از دنيا مي رود و مسلمانان نماز ميت را بر وي 
  ::يأجوج و مأجوجيأجوج و مأجوج  --44

بـه  بـه  » » مـأج مـأج ««يأجوج و مأجوج دو اسم غير عربي و يا در اصل عربي بوده و از ريشـه  يأجوج و مأجوج دو اسم غير عربي و يا در اصل عربي بوده و از ريشـه  
  ..و به معني زبانه آتش استو به معني زبانه آتش است» » أجيجأجيج««معني پريشاني يا از ريشه معني پريشاني يا از ريشه 

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ..حاكم با سندي صحيح روايت كرده  و ذهبي نيز آن را تاييد نموده استحاكم با سندي صحيح روايت كرده  و ذهبي نيز آن را تاييد نموده استاحمد، ابو داود، ابن حبان و احمد، ابو داود، ابن حبان و   22
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ساخت سدي ساخت سدي   ماجرايماجرايده اند كه قرآن كريم در كنار ده اند كه قرآن كريم در كنار آنان دو امت از امتهاي گذشته بوآنان دو امت از امتهاي گذشته بو
شان، از ايشان شان، از ايشان ززجلوگيري از ظلم و تجاوجلوگيري از ظلم و تجاوبه منظور به منظور » » ذو القرنينذو القرنين««از سوي از سوي عظيم و آهنين عظيم و آهنين 

  ::بحث به ميان مي آوردبحث به ميان مي آورد

�m��µ��´��³��²��±���°�� �¯��®��¬��«��ª��©��¨��§��¦

���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���»���º��¹��¸��¶

��É��Èl ٩٤ – ٩٣: لكھفا  
، و در فراسوي آن دو كوه گروهي را يافـت كـه   ، و در فراسوي آن دو كوه گروهي را يافـت كـه   ا آن گاه كه به ميان دو كوه رسيدا آن گاه كه به ميان دو كوه رسيدتت((  

مانـده و از  مانـده و از    چرا كه از نظر فكري عقبچرا كه از نظر فكري عقب. . مگر با مشّقت زيادمگر با مشّقت زياد((  فهميدندفهميدند  هيچ سخني را نميهيچ سخني را نمي
: : گفـت گفـت ) ) ذوالقـرنين ذوالقـرنين ((        ). ). لحاظ تمدن در سطح بسيار پائيني بودند و زبان عجيبي داشتندلحاظ تمدن در سطح بسيار پائيني بودند و زبان عجيبي داشتند

از آنچـه  از آنچـه  ((  گارم از ثروت و قدرت در اختيار مـن نهـاده اسـت بهتـر اسـت     گارم از ثروت و قدرت در اختيار مـن نهـاده اسـت بهتـر اسـت     آنچه پروردآنچه پرورد
پس مرا با نيرو ياري كنيد، تا ميـان  پس مرا با نيرو ياري كنيد، تا ميـان  ) ) ايمايم  ما براي اندوختن اموال نيامدهما براي اندوختن اموال نيامده  . . كنيدكنيد  پيشنهاد ميپيشنهاد مي

    ). ). و ايشان سد بزرگ و محكمي بسازمو ايشان سد بزرگ و محكمي بسازم  شماشما
داراي موهاي قرمز هستند كـه  داراي موهاي قرمز هستند كـه  يأجوج و مأجوج ملتي پهن رخسار، چشم كوچك و يأجوج و مأجوج ملتي پهن رخسار، چشم كوچك و 

  ..هر كوي و برزني حمله كرده و صورتشهايشان مانند سپرهاي كوبنده استهر كوي و برزني حمله كرده و صورتشهايشان مانند سپرهاي كوبنده استاز از 
  ::از سالله آدم به شمار مي روند، مي فرمايداز سالله آدم به شمار مي روند، مي فرمايد  ��ايشان بر اساس حديثي از پيامبر خدا ايشان بر اساس حديثي از پيامبر خدا 

SSX%h8 ����G �� +DX%h8 ����G �� +D : :C3L �8C3L �8!!  X%h�5X%h�5 : :X%h�5 ,?8��.   ?���X%h�5 ,?8��.   ?��� : :X%&h�5 ,/���� ��� ����X%&h�5 ,/���� ��� ���� : :
/���� ��� ��  /���� ��� ��   ? ?  X%h�5X%h�5 : :G e�I 6U ��G e�I 6U ������ ��D ���    /���� ��D E��G   ���G   ��"������ ��D ���    /���� ��D E��G   ���G   ��"�� ; ;

 ³�&= �&5 �(��U �� E(�I z�5 +D X�h5 ,�<�� 6� ,�1 6U �7G   ,@'��� v�f8 [-��*5 ³�&= �&5 �(��U �� E(�I z�5 +D X�h5 ,�<�� 6� ,�1 6U �7G   ,@'��� v�f8 [-��*5
��G
aTU �D��G
aTU �D : :�%���   �%��8�%���   �%��8VV;;  11  
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خداوند در روز آخرت آدم را صدا مي زند، او نيز آمادگي خود را اعـالم  خداوند در روز آخرت آدم را صدا مي زند، او نيز آمادگي خود را اعـالم  بي گمان بي گمان ((  
هيئـت نماينـدگي دوزخ را   هيئـت نماينـدگي دوزخ را   : : تم، سپس خداونـد مـي فرمايـد   تم، سپس خداونـد مـي فرمايـد   در خدمدر خدم: : كرده و مي گويدكرده و مي گويد

از هر هـزار  از هر هـزار  : : مي فرمايدمي فرمايد  ؟ ؟ هيئت نمايندگي دوزخ چه كساني هستندهيئت نمايندگي دوزخ چه كساني هستند: : بفرست، مي گويدبفرست، مي گويد
پيـر و  پيـر و    كودكـان كودكـان آنگـاه  آنگـاه  . . نفر نهصد و نود و نه نفر به دوزخ و يك نفر به بهشت مي رودنفر نهصد و نود و نه نفر به دوزخ و يك نفر به بهشت مي رود

ت يعنـي يـأجوج و   ت يعنـي يـأجوج و   از ميـان شـما دو امـ   از ميـان شـما دو امـ   : : زنان باردار سقط جنين مي كنند، مي فرمايدزنان باردار سقط جنين مي كنند، مي فرمايد
  ). ). مأجوج هستند كه در هر چيزي باشند آن را افزايش مي دهندمأجوج هستند كه در هر چيزي باشند آن را افزايش مي دهند

  ::در روايت ديگري آمدهدر روايت ديگري آمده

SS���� �%���   �%��8 ��   ,����  z�� +{5 ,� ��I���� �%���   �%��8 ��   ,����  z�� +{5 ,� ��IVV ; ;}}  
بشارتتان باد كه از ميان شما يك نفر و از ميان يأجوج و مأجوج هزار نفر به دوزخ بشارتتان باد كه از ميان شما يك نفر و از ميان يأجوج و مأجوج هزار نفر به دوزخ ((  

  ). ). مي روندمي روند
پسر نوح هستند كه نامبرده پدر تركها پسر نوح هستند كه نامبرده پدر تركها » » يافثيافث««ايشان از نسل ايشان از نسل : : برخي از علما معتقدندبرخي از علما معتقدند

نيز اين است كه پشت سد ساخته شـده ذوالقـرنين   نيز اين است كه پشت سد ساخته شـده ذوالقـرنين   » » تركترك««است، علت نامگذاريشان به است، علت نامگذاريشان به 
  ..ترك شدندترك شدند

يكي از صفات آنان ايـن اسـت كـه در زمـين فسـاد راه انداختـه و در آينـده از آب        يكي از صفات آنان ايـن اسـت كـه در زمـين فسـاد راه انداختـه و در آينـده از آب        
  ::درياچه طبريه مي نوشنددرياچه طبريه مي نوشند

�m��y��x��w��v���u����t��s�����}��|��{��zl 
  ٩٦: ا�نبياء

تـا زمـاني ادامـه خواهـد     تـا زمـاني ادامـه خواهـد     ) ) اين نابودسازي بزهكاران و عدم بازگشت ايشان به دنيااين نابودسازي بزهكاران و عدم بازگشت ايشان به دنيا  ((  
، و ايشان شـتابان از هـر بلنـدي و ارتفـاعي     ، و ايشان شـتابان از هـر بلنـدي و ارتفـاعي     گردندگردند  ت كه يأجوج و مأجوج رها ميت كه يأجوج و مأجوج رها ميداشداش
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، و ايـن يكـي از   ، و ايـن يكـي از   شـوند شـوند   ين مـي ين مـي و موجب پريشـاني و هـرج و مـرج در زمـ    و موجب پريشـاني و هـرج و مـرج در زمـ    ((  گذرندگذرند  ميمي
    ). ). را رسيدن قيامت استرا رسيدن قيامت استهاي فهاي ف  نشانهنشانه

يعني آنان يعني آنان : : مي گويندمي گويندآيه آيه ، ابو صالح ثوري و ديگران در تفسير اين ، ابو صالح ثوري و ديگران در تفسير اين عكرمهعكرمه  ،،ابن عباسابن عباس
    11. . در هر كوي و برزني خيلي سريع فساد راه مي اندازنددر هر كوي و برزني خيلي سريع فساد راه مي اندازند

  ::) ) دابةدابة((  بيرون آمدن جانوري از زمينبيرون آمدن جانوري از زمين  --55

ر ديگري اطالق ر ديگري اطالق واژه دابه در لغت بر هر جنبنده اي اعم از حيوان، انسان يا هر جانداواژه دابه در لغت بر هر جنبنده اي اعم از حيوان، انسان يا هر جاندا
مدتي پيش از وقوع مدتي پيش از وقوع مي گردد، ولي مراد از آن در اينجا همان جانوري است كه خداوند مي گردد، ولي مراد از آن در اينجا همان جانوري است كه خداوند 

  ..آن را از زمين بيرون مي آوردآن را از زمين بيرون مي آوردقيامت قيامت 
هيچ كس امكان دسترسي به اين جانور را نداشته و هـيچ كسـي هـم نمـي توانـد از      هيچ كس امكان دسترسي به اين جانور را نداشته و هـيچ كسـي هـم نمـي توانـد از      

نان كلمه مؤمن نان كلمه مؤمن دستش فرار نمايد، همه مردم وي را مشاهده مي كنند، ميان چشمان مؤمدستش فرار نمايد، همه مردم وي را مشاهده مي كنند، ميان چشمان مؤم
را نوشته و باعث درخشش صورتشان شده، و ميان چشمان كـافران نيـز واژه كـافر را    را نوشته و باعث درخشش صورتشان شده، و ميان چشمان كـافران نيـز واژه كـافر را    

سياه مي گردد، و همچنين مسلمانان را مسـلمان و كـافران را كـافر    سياه مي گردد، و همچنين مسلمانان را مسـلمان و كـافران را كـافر      اناننوشته و صورتشنوشته و صورتش
  ..صدا مي زندصدا مي زند

صفوف مسلمانان و كافران به گونه اي روشن و قابل تمايز از يكديگر خواهـد بـود   صفوف مسلمانان و كافران به گونه اي روشن و قابل تمايز از يكديگر خواهـد بـود   
  !!يـا اي كـافر  يـا اي كـافر    !!اي مـؤمن اي مـؤمن : : اد و ستد با هم خطاب به فروشنده مـي گوينـد  اد و ستد با هم خطاب به فروشنده مـي گوينـد  كه در حين دكه در حين د

ساكنان يك خانه به هنگام نشستن سر سفره غذا خوردن ساكنان يك خانه به هنگام نشستن سر سفره غذا خوردن ؟، ؟، قيمت اين چيز چقدر استقيمت اين چيز چقدر است
مـي  مـي  خطاب به افراد مختلـف  خطاب به افراد مختلـف  جانور مزبور هم جانور مزبور هم . . مؤمنان و كافران خويش را مي شناسندمؤمنان و كافران خويش را مي شناسند

  ..تو دوزخي خواهيد بودتو دوزخي خواهيد بود  مژده باد تو اهل بهشت هستي و اي فالنيمژده باد تو اهل بهشت هستي و اي فالني  !!فالنيفالني: : گويدگويد
  ::خداوند متعال در اين باره مي فرمايدخداوند متعال در اين باره مي فرمايد

                                                                                      
  ..سوره كهف و انبياءسوره كهف و انبياء/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
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m���}��|��{��z��y��x��w���v�����b��a�����`��_��~��c
��f��e��dl ٨٢: النمل  

و مردمـان در آسـتانه رسـتاخيز قـرار     و مردمـان در آسـتانه رسـتاخيز قـرار     ((  رسدرسد  هنگامي كه فرمان وقوع قيامت فرا ميهنگامي كه فرمان وقوع قيامت فرا مي((  
نوري را از زمـين بـراي   نوري را از زمـين بـراي   مـا جـا  مـا جـا  ) ) ، يكي اين است كـه ، يكي اين است كـه هاي آنهاي آن  گيرند، از جمله نشانهگيرند، از جمله نشانه  ميمي

و برخي از سخنانش اين است كه و برخي از سخنانش اين است كه ((  گويدگويد  آوريم كه با ايشان سخن ميآوريم كه با ايشان سخن مي  مردمان بيرون ميمردمان بيرون مي
اينك با چشم خود ببيننـد كـه قيامـت دارد    اينك با چشم خود ببيننـد كـه قيامـت دارد    ((  آوردندآوردند  به آيات خدا ايمان نميبه آيات خدا ايمان نمي) ) كافران كهكافران كه
  ). ). گردد و ديگر پشيماني سودي نداردگردد و ديگر پشيماني سودي ندارد  شود و عذاب الهي گريبانگيرشان ميشود و عذاب الهي گريبانگيرشان مي  شروع ميشروع مي

  ::باره محتوا و نحوه سخن گفتن جانور مذكور ديدگاه هاي متعددي دارندباره محتوا و نحوه سخن گفتن جانور مذكور ديدگاه هاي متعددي دارنددر در علما علما 
بـا مـردم گفتگـو مـي     بـا مـردم گفتگـو مـي     : : ابن عباس، حسن بصري، قتاده و علي بن ابي طالب معتقدندابن عباس، حسن بصري، قتاده و علي بن ابي طالب معتقدند

  ..كندكند
جانور مزبور خطاب به مردم جانور مزبور خطاب به مردم : : ، روايتي از علي و ابن جرير مي گويند، روايتي از علي و ابن جرير مي گويندعطاء خراسانيعطاء خراساني

ابن كثير ايـن ديـدگاه را بـه بـاد انتقـاد      ابن كثير ايـن ديـدگاه را بـه بـاد انتقـاد      . . مردم به آيات خدا ايمان نمي آورندمردم به آيات خدا ايمان نمي آورند: : مي گويدمي گويد
    11. . اين راي قابل نقد استاين راي قابل نقد است: : گرفته و مي گويدگرفته و مي گويد

  ::شيخ محمد بن صالح بن عثيمين در اين خصوص مي گويدشيخ محمد بن صالح بن عثيمين در اين خصوص مي گويد
اشاره اي به مكان بيـرون آمـدن و كيفيـت    اشاره اي به مكان بيـرون آمـدن و كيفيـت      ��قرآن كريم و سنت صحيح پيامبر اكرم قرآن كريم و سنت صحيح پيامبر اكرم 

اند كه صحتشـان محـرز   اند كه صحتشـان محـرز   جانور مزبور نكرده اند، بلكه احاديثي در اين زمينه وارد شده جانور مزبور نكرده اند، بلكه احاديثي در اين زمينه وارد شده 
از ظاهر قرآن چنين بر مي آيد كه او مردم را از نزديـك شـدن عـذاب و    از ظاهر قرآن چنين بر مي آيد كه او مردم را از نزديـك شـدن عـذاب و    . . نگشته استنگشته است

  22. . نابودي برحذر مي داردنابودي برحذر مي دارد
  ::طلوع خورشيد از مغربطلوع خورشيد از مغرب  --66

                                                                                      
  ..سوره نحلسوره نحل/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
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يكي ديگر از عاليم نزديكي قيامت طلوع خورشيد از مغـرب اسـت، كـه هشـداري     يكي ديگر از عاليم نزديكي قيامت طلوع خورشيد از مغـرب اسـت، كـه هشـداري     
اوضاع مردم محسوب مـي  اوضاع مردم محسوب مـي    ل ول وااپيرامون تحولي عظيم در كل جهان هستي و تغيير احوپيرامون تحولي عظيم در كل جهان هستي و تغيير احو

گردد، مردم وقتي چنين تغيير و تحول دهشتناكي را مشاهده مي نمايند تـرس و رعـب   گردد، مردم وقتي چنين تغيير و تحول دهشتناكي را مشاهده مي نمايند تـرس و رعـب   
وصف ناپذيري سراسر وجودشان را فراگرفته و چـاره اي جـز ايمـان و بازگشـت بـه      وصف ناپذيري سراسر وجودشان را فراگرفته و چـاره اي جـز ايمـان و بازگشـت بـه      
سوي پروردگار را ندارند، ولي دريغا كه فرصت باقي نمانده و ايمان آوردن فاقد ارزش سوي پروردگار را ندارند، ولي دريغا كه فرصت باقي نمانده و ايمان آوردن فاقد ارزش 

  ::بودبودو اعتبار خواهد و اعتبار خواهد 

�m�W��V��U��T��S��R��Q��P���`�_��^��]��\��[��Z��Y��������X

�abc����hl نعام�  ١٥٨: ا
و آنـان را بـه ايمـان اجبـاري     و آنـان را بـه ايمـان اجبـاري     ((  رسدرسد  هاي پرودگارت فرا ميهاي پرودگارت فرا مي  اي از نشانهاي از نشانه  روزي پارهروزي پاره((  

، يـا ايـن كـه بـا     ، يـا ايـن كـه بـا     انـد انـد   كه قبل از آن ايمان نياوردهكه قبل از آن ايمان نياورده  اما ايمان آوردن افرادياما ايمان آوردن افرادي) ) نمايدنمايد  وادار ميوادار مي
، سـودي بـه   ، سـودي بـه   انـد انـد   خيـري نيندوختـه  خيـري نيندوختـه  ) ) انـد و انـد و   كارهاي پسنديده نكردهكارهاي پسنديده نكرده((  ن ايمانن ايمانوجود داشتوجود داشت

  ). ). حالشان نخواهد داشتحالشان نخواهد داشت
در چندين حديث اين مسـاله را بـه عنـوان يكـي از نشـانه هـاي       در چندين حديث اين مسـاله را بـه عنـوان يكـي از نشـانه هـاي         ��پيامبر بزرگوار پيامبر بزرگوار 

قبول نشدن ايمان و توبه در آن زمـان را هشـدار داده اسـت، بـراي     قبول نشدن ايمان و توبه در آن زمـان را هشـدار داده اسـت، بـراي     آخرت برشمرده و آخرت برشمرده و 
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��مثال ابو هريره مثال ابو هريره 

SS ,+%&�JI �%��L ����� �4L/   w��W �1{5 ��
'� �� �"f�� ��|G �(� ������ C%hG � ,+%&�JI �%��L ����� �4L/   w��W �1{5 ��
'� �� �"f�� ��|G �(� ������ C%hG �

E&&&&� ?&&&&��1  E&&&&� ?&&&&��1  ::  m������a��̀ ���������_��̂ ��]��\��[��Z��Y��������X��W��V��U

bcl.١  

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب التفسيركتاب التفسير((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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روز آخرت بر پا نمي شود تا خورشيد از مغرب طلوع نكند، هرگاه چنـين واقعـه   روز آخرت بر پا نمي شود تا خورشيد از مغرب طلوع نكند، هرگاه چنـين واقعـه   ((  
ا چشم سر مشاهده نمودند همه ايمان مي آوردنـد ولـي بـه تعبيـر     ا چشم سر مشاهده نمودند همه ايمان مي آوردنـد ولـي بـه تعبيـر     اي رخ داد و مردم باي رخ داد و مردم ب

  ). ). قرآن سودي برايشان در بر نداردقرآن سودي برايشان در بر ندارد
  ::عاليم ديگرعاليم ديگر  --77

پيـامبر  پيـامبر  صـحيح  صـحيح  احاديث احاديث شماري از شماري از عالوه بر نشانه هاي گذشته عاليم ديگري نيز در عالوه بر نشانه هاي گذشته عاليم ديگري نيز در 
  ::بدانها اشاره خواهيم نمود، از جملهبدانها اشاره خواهيم نمود، از جملهاجمال اجمال ذكر گشته اند كه به طور ذكر گشته اند كه به طور   ��

در سرزمين عربستان، پاك شدن قرآن در سـينه هـا و نوشـته هـا،     در سرزمين عربستان، پاك شدن قرآن در سـينه هـا و نوشـته هـا،       پديد آمدن آتشيپديد آمدن آتشي
مرتد شدن مردم و شيوع بت پرستي ميانشان، حمله لشكري به بيت اهللا و ويران كـردن  مرتد شدن مردم و شيوع بت پرستي ميانشان، حمله لشكري به بيت اهللا و ويران كـردن  

برخـورداري مـردم از سـرمايه    برخـورداري مـردم از سـرمايه    توحيـدي،  توحيـدي،    ايدايدمنابعش، برچيده شدن عقمنابعش، برچيده شدن عقاستخراج استخراج آن و آن و 
ش و رواج بيش از حد ش و رواج بيش از حد هاي هنگفت دنيايي، سخن گفتن حيوانات درنده با مردم، گسترهاي هنگفت دنيايي، سخن گفتن حيوانات درنده با مردم، گستر

  ..زنا و كشتار فراوان مؤمنانزنا و كشتار فراوان مؤمنان
بنابراين بر هر فردي از افراد مسلمانان الزم است به همـه عاليـم مـذكور در قـرآن     بنابراين بر هر فردي از افراد مسلمانان الزم است به همـه عاليـم مـذكور در قـرآن     

ايمان داشته باشند، زيرا اعتقاد بـدانها جـزو چـارچوب    ايمان داشته باشند، زيرا اعتقاد بـدانها جـزو چـارچوب      ��كريم و سنت صحيح پيامبر كريم و سنت صحيح پيامبر 
توصـيف و  توصـيف و    ايمان به غيب محسوب شده كه خداوند متعال دارندگان چنـين ايمـاني را  ايمان به غيب محسوب شده كه خداوند متعال دارندگان چنـين ايمـاني را  

اعتقاد بدانها بـراي  اعتقاد بدانها بـراي  اثبات و اثبات و از اين رو ارائه دليل و برهان در راستاي از اين رو ارائه دليل و برهان در راستاي . . تمجيد كرده استتمجيد كرده است
نقل و گزارش آنهـا  نقل و گزارش آنهـا    مجردمجردالزم نيست بلكه الزم نيست بلكه   ��معتقدين به خدا، اسالم و رسالت محمد معتقدين به خدا، اسالم و رسالت محمد 

از سوي پيامبر نور و رحمت كافي بوده و به مثابه مشاهده مستقيم مي باشد، زيرا آنچه از سوي پيامبر نور و رحمت كافي بوده و به مثابه مشاهده مستقيم مي باشد، زيرا آنچه 
و بصيرت مؤمنانه قابل درك است در تـوان چشـم نبـوده و دل انسـان     و بصيرت مؤمنانه قابل درك است در تـوان چشـم نبـوده و دل انسـان       از طريق بينشاز طريق بينش

  ..مسلمان در راستاي جلب رضايت خدا آرامش خواهد يافتمسلمان در راستاي جلب رضايت خدا آرامش خواهد يافت
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    دجال، عيسي، يأجوج و مأجوج و ساير عاليم قيامتدجال، عيسي، يأجوج و مأجوج و ساير عاليم قيامت: : حديثي طوالني پيرامونحديثي طوالني پيرامون

در حديثي مفصل و طوالني به مساله دجال، عيسي، يأجوج و مأجوج در حديثي مفصل و طوالني به مساله دجال، عيسي، يأجوج و مأجوج   ��پيامبر اكرم پيامبر اكرم 
نشانه هاي بزرگ وقوع قيامت اشـاره كـرده كـه آن را پـيش روي خواننـدگان      نشانه هاي بزرگ وقوع قيامت اشـاره كـرده كـه آن را پـيش روي خواننـدگان      و ديگر و ديگر 

  ::گرامي قرار خواهيم دادگرامي قرار خواهيم داد
  ::مي گويدمي گويد  ��نواس بن سمعان نواس بن سمعان   

S kt�� jX% j. g/ g
 gU g1�  t:&g�g5 k6 i¡t��� k� g�k_�gW ks j��t�g� ĝ  xt( g� g�t5 g/ g  k)�k5 g»t� g¡g5 ��� g� g� g,�g1 gX� t� t���
 i� g�kD �g� i� j/ gX� ghg5 �g��k5 gnk� g1 g¢ g
 g� k):  i jzj�i� g= � g� ; gw i7t� g¡g5 ��� g� g� gX� t� t��� g, i
 gU g1 kt�� gX% j. g/ � g8 �g� i� j	

 k6 i¡t��� k� g�k_�gW ks j��t�g� ĝ  xt( g� gw i�t5 g/ g  k)�k5 ; gX� ghg5:  �&g�gI g  i� j
&i gµ i+kD i jzi�&g� g� xk� j5 g% iAgI kX� t� t��� j i@ g�
 jz�k5 y6 jU go g� xk( g��k� gA jt�� g  k) k� i�g� jª� kN g� q© j
 i�� g5 i jz�k5 jw i�g� g  i� j
i gµ i+kD g  i jzg� j3 j) jN� kN g� �g�g� g5 i

 jzi�& k� j) gU g/ i3gI i� g"g5 ��g| g	 k�i� m tY j� i�� k�i� g�k� j) j<y� g=jI xy�g� gU q�g-k5�gW j)j�i� g� q§g|g	 ¥F� g= j)t�kD �k� i� j� g5 i iI g
& ihg� i�
 �� g:& k= g��& g� g  �&��� k" g8 g�� g�g5 k�� g
 k� i�� g  kCi� tf�� g iEg� ��t� gA q� k/� gA j)t�kD ke i< gz i�� k� g/% j. g̀ kG� g% g5 k)i� g� g� �& g8

�%j(j� iH� g5 kt�� g3�g� k� ; g  kt�� gX% j. g/ � g8 �g� i� j	 gX� g	 k¬ i/g�� ks j)jTi� g� � g�:  i%& g8 �& �� i%g8 g+%& j�g� i/gI qC i%& g8 g  ��g�& g� gU qC
 i jz k�� t8 g� gU k) k�� t8gI j
k_� g. g  �� g� j" jN gU qC i%g8 g  �
 i< gf gU ; k� izgGgI ��g� g� gU m k[t�� jC i%g� i�� gnk� g[g5 kt�� gX% j. g/ � g8 �g�i� j	 �g��

 gX� g	 �C i% g8 j�g� gK k)�k5:  j� g/ i�& g	 j)g� � j/ j�i	� g� ; kD �& g� g  kt�� gX%& j. g/ �& g8 �&g�i� j	 gX�&g	 k¬ i/g�� ks j)& j�� g i�: 
 j�i�g� g5 j) g� g+%j�� kNg( i�g8 g  k)k� g+%j� k� iRj� g5 i j4% j� i�g� g5 kC i% gh i�� go g� xkGi�g� g5 j̀ 8 y
�� j) iG g
 g� i�g( i.� k�i� g' i�� gU gd g:& t��� j


 g�� gU � g� gX g%iWgI i j<j( g� k/� g. i k<i�g� g� jM j g~g5 jwk�i�j( g5 g¬ i/g�� g  j
k| i"j( g5 j� t�& g�gI g  � �� j j¼ j) g'g� i.gI g  � �/ j1 iw
 gEk� k*i j� g+% j*k� i�j� g5 i j<i� g� j¢ k g�i�g� g5 j) g� i%g	 k)i� g� g� g+ l3 j g@g5 i j4% j� i�g� g5 gC i% gh i�� xkGi� g8 tjH g k½� g% gA g�i� g� 

 g gZ jX% jhg� g5 k� g� k
g i«�k� l
 j"g8 g  i kkZ� g% i�gI i� k� qd ix g= ik9 k�i8g�k� k� g�%j� jU x k� k
 iAgI � ; kv�& k.� g�g� gU � g4 j�%j� jU j) j�g�i(g( g5
& jH k¬ g
 g' i�� g�g� i� g/ k iEg( g� iY g� j) j�g| ihg� g5 kei� t���k� j) j� k i\g�g5 � ���g� g= ��-k�g(i j� �� j� g/ % j� i�g8 tjH k6 i*t��� j�% j� i�& g8 t
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 j4 g:g�i�g� g5 jn g* i7g8 j) j< i� g  j6t� g<g( g8 g  j6k� ihj� g5 k� g/�g�giB� g�i� k� jX kYi�g� g5 gg8 i
 g� g�i�� g̀ � k�giB� jt�� g� g�g� i1kD gnk� g[ gU g%
 k iE& gzg� g� k� g*k� i�gI go g� k)i� t� gU � �� k�� g  k iEgG g3 j
 i< g� g iEg� g] if g�k3 txk	 i g0 kd� g7i�g� i�� j)& g.gI g/ g�&gWi�gW � g1kD  g
&g| g	

 j)i� k� g/ t� g g¤ j) g�g5 g/ � g1kD g  j�&i� g� x k<g(i� g8 j) j� g�g� g  g,� g� t�kD k) k� g�g� g̀ 8 k/ j�k g¹ �
k5� gzk� l6k g¦ g�g5 kR j� iRl��� gU q+�g jJ
 i�g	 qC i%g	 gg8 i
 g� g�i�� x g�� k� xkGi� g8 tjH j)j�j( ihg� g5 r�j� kF�g�k� j) gU k/ i�j8 xt( g� j)j�j�i|g� g5 j) j5 i
gW x k<g(i� g8 jt�� j j< g" g� g�

 i� k� jt�� x& g� i gI i1kD gnk� g[& gU g%& j4 g:g�&i�g� g5 k�&t�g i�� ks ik k�� g� g/ g�k� i j<jH y�g j¦ g  i k< k4% j� j  i� g� j̀ g� i"g� g5 j) gukD
 k/%&l|�� gukD mk3�g� k� i� y
 g*g5 i kkZ�g( khk� �� g�g� k+� g�g8 g� ku � �3�g� k� jw i� g
 iAgI i� g	 xy�kD x g�� k� ;� j�& g�i� g8 g  jt�

 g+%j�& g i�g�g5 g�& t8 k g�gW k� g i@ g*j� go g� i j<j�k_� g gI l
 j"g� g5 g+%j� k�i� g8 �F g� g� y6 jU i� k� i j4 g  g�% j�i� g� g  g�% j�i� g8  �& g�
 qd� g� �� t
 g� k� k[g k� g+� gU i� gh g� g+%j�% jhg� g5 i j4 j
 kAL l
 j"g8 g  � g<�k5 ; g*& iKgI g  x& g�� k� jt�� lx&k� g� j g�i j¦ g  x&t( g� j)j��

 x& g�� k� kt�� lx&k�g� jv& g� i g@g5 gC i%&g� i�� j jU k�& g�g� �/�&g�8k3 k�& g_� k� i� k� � � i@ gA i k4 k� g�g� k/ i%tT�� j�iI g/ g+% jzg8
&jH �� g�& k�� g  ��& i�g� k, i%& g" gU x g. i
g5 g+% j*k� i�j� g5 ik k�� g	 k/ ks ge g't��� j j<i� g� g� jt�� j6 k. i j@g5 j)j�� g* iKgI g  t

 j g¾ g� j�ģ g� t�kD � i� k= g� k� i% g� k¬ i/g�� ks g+ j�k g¹ g�g5 k¬ i/g�� gukD j)j�� g* iKgI g  x g�� k� kt�� lxk� g� j§k�i g9 i j<
& i¡j� i�� k��g� i�g� gU � � i@gW jt�� j6 k. i j@g5 kt�� gukD j) j�� g* iKgI g  x g�� k� kt�� lxk�g� jv g� i g@g5 i j<j�i( g� g  i j<j� k" i*g(& g5 kw

� j6& k� i'g� g5 �
& g� g  g� g  �/ g�& g� jwi� g� j)i� k� l� jzg8 g� � �
g| g� jt�� j6 k. i
 j8 tjH jt�� gd� g= j�i� g� i j< j� g
i|g( g5 g¬ i/g�
 kng( gU g
g� my3 j/ g  kngG g
 g"gH xk(k� i�gI k¬ i/ģ k� jX� ghj8 tjH k� g� g� tY�� gU � g< gU j i~g8 xt( g�;  

 i%g� g5& g* ihy��� t+gI x&t( g� k6 i. y
�� ks j� g/�g� j8 g  � g< k� i* khk� g+%l�kOg( i� g8 g  k�g�� t� l
�� g� k� j�g�� g�k�i�� j6 jUi� gG �[k- g� g�
& g* ihy��� g  k��t��� g� k� g�g��k� gh i�� x k� izg( g� k
 ghg� i�� g� k� g� g* ihy��� g  k��t��� g� k� gC�g- k� i�� x k� izg( g� k6k� k�� g� k� g�  g�& k�

 i g¤ i j4 j[ jAi�g( g5 ��g�y� gW ��¦ k/ jt�� g� g�g� i1kD gnk� g[ gU i j4 g:g�i�g� g5 k��t��� g� k� g[ k¡ g�i�� x k� izg( g� kg� g' i�� i k<kW�g�L gw
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� g� j/�g g� � g<�k5 g+% j� g/� g<g( g8 k��t��� j/� g k0 x ghi� g8 g  �k� i� j� y6 jU g  �� k� iR j� y6 jU gM j/ j»k� ihg( g5 i k<i�g� g�g5 k
 j"j i#
 j� g�� t��� jC% jhgGV ; ;}}  

در مورد دجال صحبت فرمود و آنقدر باال و پايين در مورد دجال صحبت فرمود و آنقدر باال و پايين   ��در يك بامداد آنقدر رسول خدادر يك بامداد آنقدر رسول خدا((  
او كه فكرما را او كه فكرما را . . به نزدش رفتيمبه نزدش رفتيم. . هاي اطراف مدينه باشدهاي اطراف مدينه باشد  كرد كه ترسيديم او در نخلستانكرد كه ترسيديم او در نخلستان

امـروز صـبح آنقـدر در    امـروز صـبح آنقـدر در      !!��اي رسول خـدا اي رسول خـدا : : خواهيد؟ گفتيمخواهيد؟ گفتيم  چه ميچه مي: : خوانده بود، فرمودخوانده بود، فرمود
هـاي اطـراف مدينـه    هـاي اطـراف مدينـه      مورد مسيح دجال سخن گفتيد كه ترسيديم او در همين نخلسـتان مورد مسيح دجال سخن گفتيد كه ترسيديم او در همين نخلسـتان 

اگر دجال در حيات من اگر دجال در حيات من . . ترس من بر شما از چيزهايي غير از دجال استترس من بر شما از چيزهايي غير از دجال است: : فرمودفرمود. . باشدباشد
بيايد، خودم با او طرف خواهم شد، و اگر بعد از مـن بيايـد، هـر كـس بايـد مواظـب       بيايد، خودم با او طرف خواهم شد، و اگر بعد از مـن بيايـد، هـر كـس بايـد مواظـب       

او جواني با موهاي مجعد و او جواني با موهاي مجعد و . . خليفه من بر همه مسلمانان استخليفه من بر همه مسلمانان است  خودش باشد و خداوندخودش باشد و خداوند
او تقريباً شبيه عبدالعزي بن قطـن از قبيلـه   او تقريباً شبيه عبدالعزي بن قطـن از قبيلـه   . . فر است كه يكي از چشمانش برآمده استفر است كه يكي از چشمانش برآمده است

او در راه بين شـام و  او در راه بين شـام و  . . اگر به او برخورديد، اوايل سوره كهف را بخوانيداگر به او برخورديد، اوايل سوره كهف را بخوانيد. . 22خزاعه استخزاعه است
اسـتوار و  اسـتوار و  ! ! اي بنـدگان خـدا  اي بنـدگان خـدا  . . كنـد كنـد   عراق ظاهر شده و به چـپ و راسـتش حركـت مـي    عراق ظاهر شده و به چـپ و راسـتش حركـت مـي    

چهل روز كه چهل روز كه : : ماند؟ فرمودماند؟ فرمود  ، چقدر در زمين مي، چقدر در زمين مي��اي رسول خدااي رسول خدا: : گفتيمگفتيم. . قدم باشيدقدم باشيد  ثابتثابت
كشد و روز بعـدش بـه انـدازه يـك مـاه و      كشد و روز بعـدش بـه انـدازه يـك مـاه و        روز اولش به اندازه يك سال شما طول ميروز اولش به اندازه يك سال شما طول مي

يـا  يـا  : : پرسـيديم پرسـيديم . . روزي نيز به اندازه يك هفته و بقيه ايامش همچون روزهـاي شماسـت  روزي نيز به اندازه يك هفته و بقيه ايامش همچون روزهـاي شماسـت  
: : آيا در آن روزي كه طولش يكسال است، نماز يك روز را بخوانيم فرمـود آيا در آن روزي كه طولش يكسال است، نماز يك روز را بخوانيم فرمـود ! ! ��اهللاهللا  رسولرسول

سـرعتش بـر روي   سـرعتش بـر روي   ! ! ��خـدا خـدا   گفتيم يـا رسـول  گفتيم يـا رسـول  . . خير بلكه خودتان اوقات را محاسبه كنيدخير بلكه خودتان اوقات را محاسبه كنيد
او او . . راندراند  همچون ابري كه باد پشتش افتاده و آن را به جلو ميهمچون ابري كه باد پشتش افتاده و آن را به جلو مي: : زمين چقدر است؟ فرمودزمين چقدر است؟ فرمود

. . پذيرنـد پذيرنـد   آنهـا دعـوتش را مـي   آنهـا دعـوتش را مـي   . . كندكند  يينزد قومي رفته و آنها را به سوي خودش دعوت منزد قومي رفته و آنها را به سوي خودش دعوت م

                                                                                      
  ..ذكر الدجالذكر الدجال: : بابباب) ) كتاب الفتنكتاب الفتن((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ).  ).  مم((دجال را به وي تشبيه كرده است دجال را به وي تشبيه كرده است   ��زيست و رسول خدازيست و رسول خدا  ميمي  ��مردي كه در زمان رسول خدامردي كه در زمان رسول خدا  --22
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كنـد و بـه   كنـد و بـه     و آسمان شروع به باريـدن مـي  و آسمان شروع به باريـدن مـي  ! ! گويد ببارگويد ببار  بالفاصله رو به آسمان كرده و ميبالفاصله رو به آسمان كرده و مي
وقتـي شـب هنگـام    وقتـي شـب هنگـام    . . رويانـد رويانـد   و زمين نيز بالفاصله مـي و زمين نيز بالفاصله مـي ! ! دهد كه بروياندهد كه برويان  زمين دستور ميزمين دستور مي

  گردند، پشم و مويشان به بلنـدترين حـد ممكـن رسـيده و    گردند، پشم و مويشان به بلنـدترين حـد ممكـن رسـيده و      حيواناتشان از چراگاه برميحيواناتشان از چراگاه برمي
سپس نزد قـومي  سپس نزد قـومي  . . حد فربه شده استحد فربه شده است  هايشان مملو از شير گشته و اجسامشان بيهايشان مملو از شير گشته و اجسامشان بي  پستانپستان

آنهـا را رهـا   آنهـا را رهـا   . . پذيرندپذيرند  كند، ولي آنها نميكند، ولي آنها نمي  ديگر رفته و آنها را به سوي خودش دعوت ميديگر رفته و آنها را به سوي خودش دعوت مي
شـوند كـه همـه داراييشـان را از دسـت      شـوند كـه همـه داراييشـان را از دسـت        كرده در حالي كه به چنان قحطـي دچـار مـي   كرده در حالي كه به چنان قحطـي دچـار مـي   

هايت را بيرون بريـز، آن  هايت را بيرون بريـز، آن    دهد كه گنجدهد كه گنج  ه آن دستور ميه آن دستور ميگذرد بگذرد ب  اي مياي مي  او از ويرانهاو از ويرانه. . دهنددهند  ميمي
ها بيرون آمده و همچون پيروي زنبورهـاي عسـل از ملكـه خـود بـه دنبـالش راه       ها بيرون آمده و همچون پيروي زنبورهـاي عسـل از ملكـه خـود بـه دنبـالش راه         گنجگنج
كنـد  كنـد    سپس مردي را در عنفوان جواني آورده و بدنش را با شمشير دو نيم مـي سپس مردي را در عنفوان جواني آورده و بدنش را با شمشير دو نيم مـي . . افتندافتند  ميمي

فش است، ولي وقتي فش است، ولي وقتي كه فاصله هر قسمت با ديگري، به اندازه فاصله بين تيرانداز و هدكه فاصله هر قسمت با ديگري، به اندازه فاصله بين تيرانداز و هد
در ايـن حالـت   در ايـن حالـت   . . آيـد آيـد   اي درخشان و خندان به طرفش مـي اي درخشان و خندان به طرفش مـي   كند، او با چهرهكند، او با چهره  او را صدا مياو را صدا مي

در در   11او در دو لبـاس زردرنـگ مايـل بـه قرمـز     او در دو لبـاس زردرنـگ مايـل بـه قرمـز     . . كندكند  خداوند عيسي مسيح را مبعوث ميخداوند عيسي مسيح را مبعوث مي
حالي كه دو دستش را بر بال دو فرشته قرار داده در نزديكـي منـاره البيضـاء در شـرق     حالي كه دو دستش را بر بال دو فرشته قرار داده در نزديكـي منـاره البيضـاء در شـرق     

كند و وقتي بـاال  كند و وقتي بـاال    آورد، از آن آب چكه ميآورد، از آن آب چكه مي  و وقتي سرش را پايين ميو وقتي سرش را پايين ميآيد آيد   دمشق فرودميدمشق فرودمي
بوي نفسش به هر بوي نفسش به هر . . شودشود  اي رنگي شبيه مرواريدها سرازير مياي رنگي شبيه مرواريدها سرازير مي  هاي نقرههاي نقره  برد، از آن دانهبرد، از آن دانه  ميمي

به دنبال دجـال  به دنبال دجـال  . . رسدرسد  اليه ديدش مياليه ديدش مي  كشد و بوي نفسش تا منتهيكشد و بوي نفسش تا منتهي  كافري برسد، او را ميكافري برسد، او را مي
رفته او را بر دروازه روستاي لدآيـد كـه از   آيـد كـه از     كشد و نزد مردمي مـي كشد و نزد مردمي مـي   ير كرده و ميير كرده و ميدستگدستگ  22رفته او را بر دروازه روستاي لد

كند و با آنها در مورد درجاتشـان در  كند و با آنها در مورد درجاتشـان در    اند، چهره آنها را پاك مياند، چهره آنها را پاك مي  شرك دجال درامان ماندهشرك دجال درامان مانده
كنـد كـه مـن    كنـد كـه مـن      بـن مـريم وحـي مـي    بـن مـريم وحـي مـي      گويد كه ناگهان خداوند به عيسيگويد كه ناگهان خداوند به عيسي  بهشت سخن ميبهشت سخن مي

م را به كوه طـور پنـاه   م را به كوه طـور پنـاه   ام كه هيچ ياراي مقابله با آنها را ندارد، بندگانام كه هيچ ياراي مقابله با آنها را ندارد، بندگان  مردماني را فرستادهمردماني را فرستاده

                                                                                      
  . . انداند  دو لباسي كه با ورس و زعفران رنگ شدهدو لباسي كه با ورس و زعفران رنگ شده  --11
  . . شودشود  اش دجال به دست حضرت عيسي مسيح كشته مياش دجال به دست حضرت عيسي مسيح كشته مي  در فلسطين اشغالي كه بر دروازهدر فلسطين اشغالي كه بر دروازهروستايي روستايي   --22
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شوند، اوايل آنها شوند، اوايل آنها   اي سرازير مياي سرازير مي  ده، و خداوند يأجوج و مأجوج را فرستاده كه از هر تپهده، و خداوند يأجوج و مأجوج را فرستاده كه از هر تپه
هايشـان  هايشـان    خورنـد و وقتـي آخـرين گـروه    خورنـد و وقتـي آخـرين گـروه      بر درياچة طبريه گذشته و همه آب آن را مـي بر درياچة طبريه گذشته و همه آب آن را مـي 

، حضرت مسيح و ، حضرت مسيح و ��پيامبر خداپيامبر خدا. . زماني اينجا آب وجود داشته استزماني اينجا آب وجود داشته است: : گويندگويند  رسند، ميرسند، مي  ميمي
شوند كه يك رأس گاو از صد دينار امـروز شـما، برايشـان    شوند كه يك رأس گاو از صد دينار امـروز شـما، برايشـان      نچنان محاصره مينچنان محاصره مييارانش آيارانش آ

برند و خداوند كرمي را در گردن يأجوج و مأجوج قرار برند و خداوند كرمي را در گردن يأجوج و مأجوج قرار   آنها به خدا پناه ميآنها به خدا پناه مي. . بهتر استبهتر است
سپس حضرت عيسـي و  سپس حضرت عيسـي و  . . روندروند  دهد كه همگي يك مرتبه همچون يك نفر از بين ميدهد كه همگي يك مرتبه همچون يك نفر از بين مي  ميمي

از زمـين را كـه از بـوي گنديـده و     از زمـين را كـه از بـوي گنديـده و     گردند، ولي حتي يك وجـب  گردند، ولي حتي يك وجـب    يارانش به زمين برمييارانش به زمين برمي
. . برنـد برنـد   ديگر بـار بـه خـدا پنـاه مـي     ديگر بـار بـه خـدا پنـاه مـي     . . كنندكنند  وحشتناك آنها درامان مانده باشد نيز پيدا نميوحشتناك آنها درامان مانده باشد نيز پيدا نمي

خداوند پرندگاني را كه گردني همچون گردن شترهاي جسيم و قوي دارند، فرستاده و خداوند پرندگاني را كه گردني همچون گردن شترهاي جسيم و قوي دارند، فرستاده و 
را را   سـپس خداونـد بـاراني   سـپس خداونـد بـاراني   . . كننـد كننـد   داند منتقـل مـي  داند منتقـل مـي    اجساد آنها را به جايي كه خداوند مياجساد آنها را به جايي كه خداوند مي

شويد شويد   هاي شهري و روستايي وارد شده و زمين را طوري ميهاي شهري و روستايي وارد شده و زمين را طوري مي  فرستد كه به همه خانهفرستد كه به همه خانه  ميمي
شود ثمراتت را برويان و بركاتت را بيرون شود ثمراتت را برويان و بركاتت را بيرون   به زمين گفته ميبه زمين گفته مي. . كه همچون آيينه پاك شودكه همچون آيينه پاك شود

خورند و زير پوسـتش سـايه   خورند و زير پوسـتش سـايه     بريز تا جايي كه گروه كثيري از مردم از يك عدد انار ميبريز تا جايي كه گروه كثيري از مردم از يك عدد انار مي
گردد تا جايي كه يك شـتر شـيرده جهـت    گردد تا جايي كه يك شـتر شـيرده جهـت      حيوانات فراوان ميحيوانات فراوان مي  بركت در شيربركت در شير. . گيرندگيرند  ميمي

كند و گاو شـيردهي جهـت سـير نمـودن     كند و گاو شـيردهي جهـت سـير نمـودن         سيراب نمودن عده كثيري از مردم كفايت ميسيراب نمودن عده كثيري از مردم كفايت مي
. . نمايـد نمايـد   شود و حتي گوسفند شيرده نيز گروهي از مردم را سيراب مـي شود و حتي گوسفند شيرده نيز گروهي از مردم را سيراب مـي   اي كافي مياي كافي مي  قبيلهقبيله

بـه زيـر بغـل    بـه زيـر بغـل      نسـيم بسـيار لطيـف و نرمـي را فرسـتاده كـه      نسـيم بسـيار لطيـف و نرمـي را فرسـتاده كـه        ��در اين حالت خداونددر اين حالت خداوند
گيرد و فقـط مردمـان بـد و شـرور بـاقي      گيرد و فقـط مردمـان بـد و شـرور بـاقي        هاي مؤمن نفوذ كرده و روحشان را ميهاي مؤمن نفوذ كرده و روحشان را مي  انسانانسان

ها با يكديگر شهوتراني و جماع  ها با يكديگر شهوتراني و جماع    ها در خيابان و راهها در خيابان و راه  مانند كه همانند چهارپايان و االغمانند كه همانند چهارپايان و االغ  ميمي
  ). ). شودشود  كنند و باالخره قيامت بر سر همين افراد بر پا ميكنند و باالخره قيامت بر سر همين افراد بر پا مي  ميمي
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  عذاب و آسايش قبرعذاب و آسايش قبر  --33

يح بيشتر اين موضوع مهـم و سرنوشـت سـاز الزم اسـت نكـات زيـر را       يح بيشتر اين موضوع مهـم و سرنوشـت سـاز الزم اسـت نكـات زيـر را       براي توضبراي توض
  ::روشن نماييمروشن نماييم

  

  قطعي بودن مرگقطعي بودن مرگ  --11

پروردگار توانا كه همه موجودات را آفريده مقرر فرموده جز خودش همـه آنهـا در   پروردگار توانا كه همه موجودات را آفريده مقرر فرموده جز خودش همـه آنهـا در   
  ::معرض مرگ و نابودي قرار گيرندمعرض مرگ و نابودي قرار گيرند

�m��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��p��ol� �
     ٢٧ - ٢٦: الرحمن 
و تنها و تنها     ..گردندگردند  وش فنا ميوش فنا مي، دستخ، دستخهمه كساني كه بر روي زمين هستندهمه كساني كه بر روي زمين هستند  چيزها وچيزها وهمه همه ((  

  ). ). ماند و بسماند و بس  ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو ميذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي
از اين رو بر اساس حكمت پروردگار متعال انساني كه از خـاك آفريـده شـده بايـد     از اين رو بر اساس حكمت پروردگار متعال انساني كه از خـاك آفريـده شـده بايـد     

  ::  آن برگرددآن برگردد  رونرونبه دبه د  --گر چه عمري طوالني هم سپري كرده باشد گر چه عمري طوالني هم سپري كرده باشد   ––باري ديگر باري ديگر 

�m��v��u��t��s��r��q��p��o���nl ٥٥: طه       
ر شـما را از آن  ر شـما را از آن  ، و بـار ديگـ  ، و بـار ديگـ  گـردانيم گـردانيم   ، و بدان باز مـي ، و بدان باز مـي ايمايم  ما شما را از زمين آفريدهما شما را از زمين آفريده((  

    ). ). براي حساب و كتاب و جزا و سزابراي حساب و كتاب و جزا و سزا((  آوريمآوريم  بيرون ميبيرون مي
از اين رو مادام روزي فرا مي رسد كه جز صاحبان قلب سـليم راه چـاره اي بـراي    از اين رو مادام روزي فرا مي رسد كه جز صاحبان قلب سـليم راه چـاره اي بـراي    

ت، بايد انسان مسلمان در انديشه تهيه اسباب الزم براي آن سفر بـدون  ت، بايد انسان مسلمان در انديشه تهيه اسباب الزم براي آن سفر بـدون  كسي ديگر نيسكسي ديگر نيس
بازگشت بوده و از خواب غفلت بيدار شود، خود را بـراي روزي آمـاده سـازد كـه از     بازگشت بوده و از خواب غفلت بيدار شود، خود را بـراي روزي آمـاده سـازد كـه از     
خويشان و دوستان جدا گشته و به سوي سرانجامي در حركت خواهـد بـود كـه جـز     خويشان و دوستان جدا گشته و به سوي سرانجامي در حركت خواهـد بـود كـه جـز     

  ::  بهشت و دوزخ چيز ديگري در آن وجود نداردبهشت و دوزخ چيز ديگري در آن وجود ندارد
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�m� �e���d��cfg��p��o��n��m��l��k����� � �� �� �j��i��hq����s���r
��c��b��a��`��_��~���}��|��{��z��y����x���������� �����w��v��u��t

��i���h���g��f��e��dl ٢٢ – ١٩: ق  
ه ه و دريچـ و دريچـ ((  آوردآورد  واقعيـت را بهمـراه مـي   واقعيـت را بهمـراه مـي   ) ) رسـد و رسـد و   سرانجام فرا مـي سرانجام فرا مـي ((  سكرات مرگسكرات مرگ((  

ـ     حنهحنهحوادث و صحوادث و صو و   ،،كندكند  قيامت را به رويتان باز ميقيامت را به رويتان باز مي ـ   هـاي دنيـاي جدي د را كـم و بـيش   د را كـم و بـيش   هـاي دنيـاي جدي
اين همان چيزي است كـه  اين همان چيزي است كـه  ) ) زنند كهزنند كه  بدين هنگام انسان را فرياد ميبدين هنگام انسان را فرياد مي. . نشانتان خواهد دادنشانتان خواهد داد

در صـور دميـده   در صـور دميـده   ) ) سرانجام بـراي دومـين بـار   سرانجام بـراي دومـين بـار   ((  وو    . . تيتيگريخگريخ  گرفتي و ميگرفتي و مي  از آن كناره مياز آن كناره مي
در آن در آن     . . ستستاا) ) ي الهي به كافراني الهي به كافران((  دادنهادادنها  بيمبيم) ) تحقق و پياده شدنتحقق و پياده شدن((  روزروز) ) روزروز((  آنآن. . شودشود  ميمي

  آيد همـراه بـا راهنمـائي   آيد همـراه بـا راهنمـائي     ميمي) ) ، به ميدان محشر، به ميدان محشراعم از نيكوكار و بدكاراعم از نيكوكار و بدكار((  روز هر انسانيروز هر انساني
كه بر پندار و گفتار و كردار او كه بر پندار و گفتار و كردار او ((  و همراه با گواهيو همراه با گواهي) ) كندكند  كه او را رهبري و رهنمود ميكه او را رهبري و رهنمود مي((

دادگاه بزرگ و دادگاه بزرگ و ((  تو از اينتو از اين) ) ::شودشود  باور خطاب ميباور خطاب مي  پس به انسان بيپس به انسان بيسس((      ). ). دهددهد  شهادت ميشهادت مي
، و ما پرده از جلو چشمان تو به كنـار  ، و ما پرده از جلو چشمان تو به كنـار  غافل بوديغافل بودي) ) بيني و خواهي ديدبيني و خواهي ديد  ائي كه ميائي كه ميچيزهچيزه

    ). ). انداند  وز چشمانت كامالً تيزبين شدهوز چشمانت كامالً تيزبين شدهايم و امرايم و امر  زدهزده
طه سروده و مـي  طه سروده و مـي  ر اين رابر اين راب    يكي از شعراي مؤمن قطعه شعري جذاب و روح افزا را ديكي از شعراي مؤمن قطعه شعري جذاب و روح افزا را د

  ::گويدگويد
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. . فل هستيفل هستياااي كسي كه سفرت را از ياد برده اييد مي بينم از مرگ جدا كننده غاي كسي كه سفرت را از ياد برده اييد مي بينم از مرگ جدا كننده غ! ! هانهان
و جز كمي و جز كمي   فرونهادهفرونهادهكوچ مسافران به سوي مرگ و نابودي كه دنيا را با همه امكاناتش كوچ مسافران به سوي مرگ و نابودي كه دنيا را با همه امكاناتش 

، باعـث  ، باعـث  لشان را خالي گذاشـتند لشان را خالي گذاشـتند پنبه و لباسي ژنده چيزي را با خود حمل نكرده و منازپنبه و لباسي ژنده چيزي را با خود حمل نكرده و مناز
در افتاده و دوستان و ياران صميمي گذشته در افتاده و دوستان و ياران صميمي گذشته ايشان در دل زمين ايشان در دل زمين . . باز ايستادنت نمي شودباز ايستادنت نمي شود

وي خواهيـد  وي خواهيـد  أأتو نيز چند صباحي ديگر در كنار ايشان متو نيز چند صباحي ديگر در كنار ايشان م. . با آنان خشن و تندخو هستندبا آنان خشن و تندخو هستند
كسي كه دوست مي پنداشتي از تو بيـزار  كسي كه دوست مي پنداشتي از تو بيـزار  . . گزيد و تك و تنها در قبرت به سر مي بريدگزيد و تك و تنها در قبرت به سر مي بريد

پس خود را براي سفر پس خود را براي سفر . . متنفر است و هيچ كدام از انسانها عهد خود را وفا نمي كنندمتنفر است و هيچ كدام از انسانها عهد خود را وفا نمي كنند  وو
  ..نزديك مرگ آماده ساز و از اميد و آرزوهايت دست بردارنزديك مرگ آماده ساز و از اميد و آرزوهايت دست بردار

  

  قبرقبر  فتنهفتنه  --22

  22. . امتحان و آزمايش آمده استامتحان و آزمايش آمده است: : واژه فتنه در لغت به معنيواژه فتنه در لغت به معني
ردگار، اسالم و ردگار، اسالم و سؤال از شخص مرده پيرامون پروسؤال از شخص مرده پيرامون پرو: : و از ديدگاه شريعت نيز عبارت ازو از ديدگاه شريعت نيز عبارت از

  ..پيامبر مي باشدپيامبر مي باشد
اين نوع امتحان و آزمايش بر اساس كتاب، سنت و اجماع مسلمانان ثابـت و داليـل   اين نوع امتحان و آزمايش بر اساس كتاب، سنت و اجماع مسلمانان ثابـت و داليـل   

  ::زيادي در اين زمينه وجود دارند، قرآن كريم در اين باره مي فرمايدزيادي در اين زمينه وجود دارند، قرآن كريم در اين باره مي فرمايد

                                                                                      
  ..عبد القادر رحباويعبد القادر رحباوي/ / اليوم اآلخر اليوم اآلخر : : به نقل از كتاببه نقل از كتاب  11
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  22
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�mg��f��e���d��c��b��a��`��_��^��]h��

��ql ٢٧: إبراھيم  
  هـم در ايـن جهـان   هـم در ايـن جهـان   ) ) و عقيده پايدارشانو عقيده پايدارشان((  توارتوارخداوند مؤمنان را به خاطر گفتار اسخداوند مؤمنان را به خاطر گفتار اس((  

و و ) ) نمايـد نمايـد   در برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكالت محفوظ و مصون مـي در برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكالت محفوظ و مصون مـي ((
مانـدگار  مانـدگار  ) ) ، جاويدان و، جاويدان وپايانپايان  عمتهاي فراوان و عطاياي بيعمتهاي فراوان و عطاياي بيايشان را در نايشان را در ن((  هم در آن جهانهم در آن جهان

  ). ). دارددارد  ميمي
ابت قدم بوده و خم ابت قدم بوده و خم خته معنوي است در قبر ثخته معنوي است در قبر ثووانسان مؤمن كه صاحب ذخيره و اندانسان مؤمن كه صاحب ذخيره و اند

را نصـب العـين خـويش قـرار داده و در     را نصـب العـين خـويش قـرار داده و در     قبـر  قبـر  به ابرو نمي آورد، زيرا در دنيـا شـرايط   به ابرو نمي آورد، زيرا در دنيـا شـرايط   
شش به خرج داده و از بيم ايـن  شش به خرج داده و از بيم ايـن  نهايت تالش و كونهايت تالش و كو  در آندر آن  راستاي تامين زندگي آسودهراستاي تامين زندگي آسوده

روز وخيم و بحراني كه موي آدمي را سفيد و لرزه به اندامش مي اندازد شب زنداه دار روز وخيم و بحراني كه موي آدمي را سفيد و لرزه به اندامش مي اندازد شب زنداه دار 
وده است، پس خوشا به حال اين راد مردان مؤمن و مخلص كـه مشـمول   وده است، پس خوشا به حال اين راد مردان مؤمن و مخلص كـه مشـمول   و روزه دار بو روزه دار ب

  ..رحمت پروردگار مهرورز قرار گرفته و ثابت قدم خواهند بودرحمت پروردگار مهرورز قرار گرفته و ثابت قدم خواهند بود
ولي كافران كه اين روز مهم و سرنوشت ساز را انكار يا در وقـوع آن ترديـد داشـته    ولي كافران كه اين روز مهم و سرنوشت ساز را انكار يا در وقـوع آن ترديـد داشـته    

غصـه،  غصـه،  اند رعب و ترس پايان ناپذيري سراسر وجودشان را فراگرفته و جز پشـيماني،  اند رعب و ترس پايان ناپذيري سراسر وجودشان را فراگرفته و جز پشـيماني،  
و و سرافكندگي و گزيدن انگشت ندامت چيزي برايشان باقي نمانده است، كه پشـيماني  سرافكندگي و گزيدن انگشت ندامت چيزي برايشان باقي نمانده است، كه پشـيماني  

  ::، زيرا، زيرانداردنداردبراي آنها در بر براي آنها در بر سودي سودي نيز نيز غصه خوردن غصه خوردن 

�m��e��d����c���b��a��`��_��~��}���|l ١٠: الحج     
اين نتيجه همان كارهائي اسـت  اين نتيجه همان كارهائي اسـت  ) ) بينيبيني  خواري و عذابي را كه ميخواري و عذابي را كه مي: : شودشود  بدو گفته ميبدو گفته مي  ((  

تمي تمي ، و اصالً خداونـد كمتـرين سـ   ، و اصالً خداونـد كمتـرين سـ   اياي  اي و پيشاپيش فرستادهاي و پيشاپيش فرستاده  ام دادهام دادهدت قبالً انجدت قبالً انجكه خوكه خو
، و نـه بـر ميـزان    ، و نـه بـر ميـزان    دهـد دهـد   جهـت كيفـر مـي   جهـت كيفـر مـي     نه كسي را بينه كسي را بي((  ..دارددارد  نسبت به بندگان روا نمينسبت به بندگان روا نمي

    ). ). ، و بلكه برنامه او سراسر عدالت و دادگري است، و بلكه برنامه او سراسر عدالت و دادگري استافزايدافزايد  ميميمجازات كسي بدون دليل مجازات كسي بدون دليل 
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  ::مي كند كهمي كند كه  از پيامبر خدا نقلاز پيامبر خدا نقل  ��براء بن عازب براء بن عازب 

  SS )&�%	 ?��[&5 ,�� X%&./ ��&"> a+�   �� �� )&�� � +� �<&= �h�� �5 6- j. �1D ��B� )&�%	 ?��[&5 ,�� X%&./ ��&"> a+�   �� �� )&�� � +� �<&= �h�� �5 6- j. �1D ��B�
����G����G::  

�mg��f��e���d��c��b��a��`��_��^��]h��

��ql 11. . »»٢٧: إبراھيم  
گـواهي  گـواهي    ��مسلمان در پاسخ فرشتگان مأمور قبر به يگانگي خدا و رسالت محمـد  مسلمان در پاسخ فرشتگان مأمور قبر به يگانگي خدا و رسالت محمـد  ((  

  ::قرآن كريم بيان مي فرمايدقرآن كريم بيان مي فرمايدكه كه ست ست مي دهد، و اين همان چيزي امي دهد، و اين همان چيزي ا
  هـم در ايـن جهـان   هـم در ايـن جهـان   ) ) و عقيده پايدارشانو عقيده پايدارشان((  خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوارخداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار((  

و و ) ) نمايـد نمايـد   در برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكالت محفوظ و مصون مـي در برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكالت محفوظ و مصون مـي ((
ار ار مانـدگ مانـدگ ) ) ، جاويدان و، جاويدان وپايانپايان  عطاياي بيعطاياي بيايشان را در نعمتهاي فراوان و ايشان را در نعمتهاي فراوان و ((  هم در آن جهانهم در آن جهان

  ). ). دارددارد  ميمي
در باره سبب نزول آيه مزبور از پيامبر نور و رحمت چنين روايـت مـي   در باره سبب نزول آيه مزبور از پيامبر نور و رحمت چنين روايـت مـي     ��باز براء باز براء 

  ::كندكند

SS)� X�h�5 ;�h�� F�[� �5 w�Y�)� X�h�5 ;�h�� F�[� �5 w�Y� : :?�/ ��?�/ �� ? ?  X%h�5X%h�5 : : �"> ����   �� ��/ �"> ����   �� ��/��  VV ; ;��  
پروردگـارت  پروردگـارت  : : اين آيه پيرامون عذاب قبر نـازل شـده كـه مـؤمن در پاسـخ سـؤال      اين آيه پيرامون عذاب قبر نـازل شـده كـه مـؤمن در پاسـخ سـؤال      ((  

  ). ). استاست  ��گارم اهللا و پيامبرم محمد گارم اهللا و پيامبرم محمد پروردپرورد: : مي گويدمي گويد  ؟ ؟ كيستكيست
  ::فرمودفرمود  ��نقل مي كند كه پيامبر نقل مي كند كه پيامبر   ��قتاده از انس بن مالك قتاده از انس بن مالك 

                                                                                      
  ). ). كتاب الجنائزكتاب الجنائز((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..همانهمان  22
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 � 5	 5��s2? E�Z� <��*J /�
 8+4�� DJQ HFI D��A�� %3L0 ��Z0 E#
 C 8�0 	LQ ��*�	
� DJ	�*(�D� 5Y�(��: V���	 	S3 C ��(Z ��p �??  ���(�� D����0 �	 ��� DJ� ��~� ��(��

��J	 ��,	 9? 	�*(? D� �	 1���� ����	 C ��*(? PQ 7   t���	 ��
����: ��*�� ���	T� ; ; X�&	 X�&	
�3�(	�3�(	 : :+%T��8 C%8 ��� �\A )��� ¸"j8   ���/1 +%��. ��	 �5 )� `��j8 )�� ��� 
Uj1  +%T��8 C%8 ��� �\A )��� ¸"j8   ���/1 +%��. ��	 �5 )� `��j8 )�� ��� 
Uj1  VV ; ;}}  
هر گاه انساني تسليم به خاك شده و تشييع كنندگان بر مي گردند، صداي پايشـان  هر گاه انساني تسليم به خاك شده و تشييع كنندگان بر مي گردند، صداي پايشـان  ( 

  در باره اين مـرد در باره اين مـرد : : پس از نشاندنش از او مي پرسندپس از نشاندنش از او مي پرسندآنگاه دو فرشته آمده و آنگاه دو فرشته آمده و . . ددرا مي شنورا مي شنو
گواهي مي دهم كـه بنـده و   گواهي مي دهم كـه بنـده و   : : مؤمن در پاسخ مي گويدمؤمن در پاسخ مي گويد  ؟ ؟ چه مي گوييچه مي گويي) ) ��پيامبر خدا پيامبر خدا ((

منزلت را در دوزخ نگاه كن كه خداونـد آن  منزلت را در دوزخ نگاه كن كه خداونـد آن  : : فرستاده خدا بود، سپس به وي مي گويندفرستاده خدا بود، سپس به وي مي گويند
وي هـر دو منـزل را   وي هـر دو منـزل را   : : اسـت، پيـامبر فرمـود   اسـت، پيـامبر فرمـود   را به منزلي در بهشت برايت تبديل كـرده  را به منزلي در بهشت برايت تبديل كـرده  

ميـوه  ميـوه  قبرش هفتاد متر گشـاد شـده و انـواع    قبرش هفتاد متر گشـاد شـده و انـواع    : : قتاده در ادامه مي افزايدقتاده در ادامه مي افزايد. . مشاهده مي كندمشاهده مي كند
  ). ). تر و تازه در اختيارش گذاشته خواهد شدتر و تازه در اختيارش گذاشته خواهد شد  هايهاي

و ساير احاديث وارده در اين زمينه وجود فرشتگان موسـوم  و ساير احاديث وارده در اين زمينه وجود فرشتگان موسـوم  مزبور مزبور حديث حديث بر اساس 
در بـاره  در بـاره  و پـرس و جويشـان   و پـرس و جويشـان     --  22حديث ابو هريره آمـده حديث ابو هريره آمـده چنانچه در چنانچه در   ––به منكر و نكير به منكر و نكير 

  ..از شخص مرده ثابت و جاي ترديد نيستاز شخص مرده ثابت و جاي ترديد نيستپروردگار، دين و پيامبر پروردگار، دين و پيامبر 
سؤال قبر همه مكلفين اعم از مؤمن و كافر اين ملت و ساير ملل را در بر مي گيرد، سؤال قبر همه مكلفين اعم از مؤمن و كافر اين ملت و ساير ملل را در بر مي گيرد، 

وزية وزية ولي در باره غير مكلفين ميان علما اختالف نظر وجود دارد كه عالمه ابن القيم الجولي در باره غير مكلفين ميان علما اختالف نظر وجود دارد كه عالمه ابن القيم الج
  33. . مورد باز خواست قرار گرفتنشان را ترجيح مي دهدمورد باز خواست قرار گرفتنشان را ترجيح مي دهد

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ..السنة آن را جزو احاديث حسن مي داندالسنة آن را جزو احاديث حسن مي داندضالل الجنة في تخريج ضالل الجنة في تخريج : : ترمذي و ابن حبان روايت كرده و الباني در كتابترمذي و ابن حبان روايت كرده و الباني در كتاب  22
  ..ابن القيمابن القيم/ / الروح الروح   33
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  شهيد از عذاب قبر شهيد از عذاب قبر در امان ماندن در امان ماندن   --33

د، ولـي  د، ولـي  ننچنانكه روشن شد همه مردم در قبر مورد سؤال و بازخواست قرار مي گيرچنانكه روشن شد همه مردم در قبر مورد سؤال و بازخواست قرار مي گير
جان باخته در راه خـدا و اعـالء ديـن از ايـن     جان باخته در راه خـدا و اعـالء ديـن از ايـن       ءءروايت شده كه شهداروايت شده كه شهدا  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا 

ورد بازخواست قرار نخواهند گرفت، زيرا اين جـان بـر كفهـاي    ورد بازخواست قرار نخواهند گرفت، زيرا اين جـان بـر كفهـاي    قاعده مستثنا بوده و مقاعده مستثنا بوده و م
سرافراز گرانبها ترين سرمايه وجودشان را در راستاي دفاع از دين و عقايـد توحيـدي   سرافراز گرانبها ترين سرمايه وجودشان را در راستاي دفاع از دين و عقايـد توحيـدي   

به دل راه نداده اند، لذا شايسته است در حالي كه مـردم بيمنـاك و   به دل راه نداده اند، لذا شايسته است در حالي كه مـردم بيمنـاك و     ييفدا كرده و ترديدفدا كرده و ترديد
موانع را پشت سر بگذارند، خـدا از  موانع را پشت سر بگذارند، خـدا از  بي ترس و بيم از گردنه ها عبور كرده و بي ترس و بيم از گردنه ها عبور كرده و   گرفتاراندگرفتاراند

  ..ايشان خشنود باد، و آئين راستين و ارزشمند اين است و بسايشان خشنود باد، و آئين راستين و ارزشمند اين است و بس
  ::نسائي روايت مي كندنسائي روايت مي كند

SSX�h5 6�/ )��. ����� +�X�h5 6�/ )��. ����� +� : :�� X%./ �8�� X%./ �8!!  RB� X�� ��RB� X�� ������<f�� �� 4/%�	 �5 +%�(�8 E���<f�� �� 4/%�	 �5 +%�(�8 E� ? ?  
X�	X�	 : :��(5 ).I/ ��� ¢%���� �	/��� ��U��(5 ).I/ ��� ¢%���� �	/��� ��UVV ; ;}}  
چرا همه مؤمنين جز شهدا دچـار گرفتـاري قبـر    چرا همه مؤمنين جز شهدا دچـار گرفتـاري قبـر    : : پرسيدپرسيد  ��يك نفر از پيامبر خدا يك نفر از پيامبر خدا ((  

پرتو شمشير هايشان مي ارزد ايشان را از گرفتاري قبـر در امـان   پرتو شمشير هايشان مي ارزد ايشان را از گرفتاري قبـر در امـان   : : فرمودفرمود  ؟ ؟ خواهند شدخواهند شد
  ). ). بگذاردبگذارد

نيروهاي اعزامي نيروهاي اعزامي   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––در صحيح مسلم در صحيح مسلم   ��حديث سلمان فارسي حديث سلمان فارسي   بر اساسبر اساس
  22. . به مرزها نيز مشمول اين قاعده قرار مي گيرندبه مرزها نيز مشمول اين قاعده قرار مي گيرند  مسلمانانمسلمانان

                                                                                      
  ). ). 7474((احكام الجنائز احكام الجنائز . / . / نسائي روايت كرده و الباني آن را صحيح مي داندنسائي روايت كرده و الباني آن را صحيح مي داند  11
  ). ). كتاب االمارةكتاب االمارة((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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  قبرقبر  نعيمنعيمعذاب و عذاب و   --44

بي گمان عذاب و نعمتهاي قبر بر اساس ظاهر كتاب خـدا، صـريح سـنت پيـامبر و     بي گمان عذاب و نعمتهاي قبر بر اساس ظاهر كتاب خـدا، صـريح سـنت پيـامبر و     
  ––رحمـه اهللا  رحمـه اهللا    ––اجماع اهل سنت ثابت و جاي ترديد نيست، عالمه ابن القيم الجوزيـه  اجماع اهل سنت ثابت و جاي ترديد نيست، عالمه ابن القيم الجوزيـه  

پيشينيان و اهل سنت بر اثبات عذاب و نعمت قبـر اتفـاق   پيشينيان و اهل سنت بر اثبات عذاب و نعمت قبـر اتفـاق   : : در اين خصوص مي فرمايددر اين خصوص مي فرمايد
  11. . نظر دارندنظر دارند

براين الزم است انسان مسلمان به وجود آن معتقد بوده و در چارچوب اعتقاداتش براين الزم است انسان مسلمان به وجود آن معتقد بوده و در چارچوب اعتقاداتش بنابنا
قرار گيرد، چون عالوه بر بيانات مزبور مي توان اين موضوع را با داليل عقلي و نقلـي  قرار گيرد، چون عالوه بر بيانات مزبور مي توان اين موضوع را با داليل عقلي و نقلـي  

  ::اشاره خواهيم نموداشاره خواهيم نمود  هاهابه اثبات رساند كه به طور اجمال بدانبه اثبات رساند كه به طور اجمال بدان
  ::داليل عقليداليل عقلي) ) الفالف

ز خاك آفريد و لباس وجود را بر تنش كرد؛ جاي ز خاك آفريد و لباس وجود را بر تنش كرد؛ جاي براي خدايي كه اين انسان را ابراي خدايي كه اين انسان را ا  --11
تعجب نيست در قبر يا هر جاي ديگري و هر طور كـه بخواهـد وي را تعـذيب و يـا     تعجب نيست در قبر يا هر جاي ديگري و هر طور كـه بخواهـد وي را تعـذيب و يـا     

  ..زندگي آرام بخشي را برايش فراهم سازدزندگي آرام بخشي را برايش فراهم سازد
گاهي انسان در حال خواب چيز مسرت بخشي برايش اتفاق افتاده و از آن لذت گاهي انسان در حال خواب چيز مسرت بخشي برايش اتفاق افتاده و از آن لذت   --22

كه پس از بيدار شدن غصه خورده و نگران مـي  كه پس از بيدار شدن غصه خورده و نگران مـي  ، ، برده و خود را بهره مند تلقي مي كندبرده و خود را بهره مند تلقي مي كند
شود، چنانكه ممكن اسـت واقعـه اي  نگـران كننـده را ببينـد و غـم و انـدوه سراسـر         شود، چنانكه ممكن اسـت واقعـه اي  نگـران كننـده را ببينـد و غـم و انـدوه سراسـر         
وجودش را فراگيرد، حال اين سؤال پيش مي آيد كه چـرا هـيچ كـس لـذت و انـدوه      وجودش را فراگيرد، حال اين سؤال پيش مي آيد كه چـرا هـيچ كـس لـذت و انـدوه      
حاصل شده در حال خواب را انكار نمي كند ولي خوشي يا ناخوشي قبر را كه كـامال  حاصل شده در حال خواب را انكار نمي كند ولي خوشي يا ناخوشي قبر را كه كـامال  

هم بوده و هيچ تفاوتي ميانشان وجود ندارد، قبول ندارد و با ديده ترديد و انكـار  هم بوده و هيچ تفاوتي ميانشان وجود ندارد، قبول ندارد و با ديده ترديد و انكـار    شبيهشبيه
  ..!!؟؟بدان مي نگردبدان مي نگرد

                                                                                      
  ..ابن القيم الجوزيهابن القيم الجوزيه/ / الروح الروح   11
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منكرين عذاب و نعيم قبر در اثبات مدعاي خويش به عدم مشاهده آن اسـتدالل  منكرين عذاب و نعيم قبر در اثبات مدعاي خويش به عدم مشاهده آن اسـتدالل    --33
مساله مزبور جزو مساله مزبور جزو : : مي نمايند، ولي بايد در پاسخ ايشان اين نكته اساسي را تذكر داد كهمي نمايند، ولي بايد در پاسخ ايشان اين نكته اساسي را تذكر داد كه

وده و بايستي حتي در صورت عدم احساس و نشنيدنش نيز بدان ايمـان و  وده و بايستي حتي در صورت عدم احساس و نشنيدنش نيز بدان ايمـان و  امور غيبي بامور غيبي ب
  ..داشته باشيمداشته باشيميقين يقين 
احساس و مشـاهده ايـن   احساس و مشـاهده ايـن   : : الزم است در پاسخ آنان اين نكته را نيز اضافه كرد كهالزم است در پاسخ آنان اين نكته را نيز اضافه كرد كه  --44

كه خارج از چارچوب قوانين و سنن زندگي دنيا بوده و مربوط بـه عـالم   كه خارج از چارچوب قوانين و سنن زندگي دنيا بوده و مربوط بـه عـالم     --گونه امور گونه امور 
حوادث عالم حوادث عالم نا ممكن است، زيرا خداوند ابزار شناخت نا ممكن است، زيرا خداوند ابزار شناخت ، براي ما محال و ، براي ما محال و --برزخ است برزخ است 

  ..پا را از گليم خويش فراتر نهيمپا را از گليم خويش فراتر نهيمنبايد نبايد   را در اختيار ما انسانها قرار نداده ورا در اختيار ما انسانها قرار نداده و  مزبورمزبور
  ::داليل نقليداليل نقلي) ) بب

در اين زمينه وجود دارد كـه بـه   در اين زمينه وجود دارد كـه بـه     ��داليل زيادي از قرآن كريم و سنت مبارك پيامبر داليل زيادي از قرآن كريم و سنت مبارك پيامبر 
  ::طور اختصار بدانها اشاره مي نماييمطور اختصار بدانها اشاره مي نماييم

  ::داليل كتابداليل كتاب  --11

بر اساس ظاهر آيات قرآن كريم عذاب و نعيم قبر ثابت است، از جمله اين آيـه كـه   بر اساس ظاهر آيات قرآن كريم عذاب و نعيم قبر ثابت است، از جمله اين آيـه كـه   
  ::مي فرمايدمي فرمايد

�mr��q��p��o���ns����y��x�� � �w��v��u��t
��|��{��zl ٤٦: غافر  

ايـن  ايـن  ((  ..شـوند شـوند   شامگاهان آنان بدان عرضه مـي شامگاهان آنان بدان عرضه مـي و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و   ((  
خدا به فرشتگان دسـتور  خدا به فرشتگان دسـتور  ((  شودشود  روزي كه قيامت برپا ميروزي كه قيامت برپا ميو اما و اما ) ) عذاب برزخ ايشان استعذاب برزخ ايشان است

      ). ). را به شديدترين عذاب دچار سازيدرا به شديدترين عذاب دچار سازيد) ) و پيروان اوو پيروان او((  خاندان فرعونخاندان فرعون) ) دهددهد  ميمي
  ::در تفسير اين آيه مي گويددر تفسير اين آيه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن كثير ابن كثير 
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روح ايشان هر بامدادان و شامگاهان تا روز آخرت بر آتش عرضه شده و در قيامت روح ايشان هر بامدادان و شامگاهان تا روز آخرت بر آتش عرضه شده و در قيامت 
  ::در دوزخ به هم مي پيوندند، و لذا مي فرمايددر دوزخ به هم مي پيوندند، و لذا مي فرمايد  نيز روح و جسمشاننيز روح و جسمشان

  mm��{��z��y��x����w��v��u��t{��z��y��x����w��v��u��tll  عـذاب قيامـت   عـذاب قيامـت   : : يعنييعني
  ..شديدتر و دردناك تر خواهد بودشديدتر و دردناك تر خواهد بود

الزم به ذكر است اين نكته را هم اشاره نماييم كه آيه باال به عنوان شـالوده اسـتدالل   الزم به ذكر است اين نكته را هم اشاره نماييم كه آيه باال به عنوان شـالوده اسـتدالل   
  ..اهل سنت بر اثبات عذاب برزخ به شمار مي روداهل سنت بر اثبات عذاب برزخ به شمار مي رود

  ::چنين مي فرمايدچنين مي فرمايددر جايي ديگر در جايي ديگر 

�mn����v��u���t�������s��r���q��p��ol ١٠١: التوبة��  
بـار بـا پيـروزي شـما بـر      بـار بـا پيـروزي شـما بـر        يـك يـك : : ((  دهيمدهيم  دو بار شكنجه ميدو بار شكنجه مي) ) در همين دنيادر همين دنيا((  ايشان راايشان را((  

، و بار دوم با رسواكردن ، و بار دوم با رسواكردن گرددگردد  و حسرت و خشم و كين آنان ميو حسرت و خشم و كين آنان ميدشمنانتان كه مايه درد دشمنانتان كه مايه درد 
روانـه عـذاب بزرگـي    روانـه عـذاب بزرگـي    ) ) در آخـرت در آخـرت ((  سـپس سـپس   . . ))برداري از نفاقشـان برداري از نفاقشـان   ايشان به وسيله پردهايشان به وسيله پرده

  ). ). آيندآيند  و به دوزخ گرفتار ميو به دوزخ گرفتار مي((  گردندگردند  ميمي
  ::در تحليل اين آيه مي فرمايددر تحليل اين آيه مي فرمايد  ��ابن عباس ابن عباس 

به منظور ايراد خطبه برخاست و خطاب به به منظور ايراد خطبه برخاست و خطاب به   ��در يكي از روزهاي جمعه پيامبر خدا در يكي از روزهاي جمعه پيامبر خدا 
برخيزيـد شـما منـافق هسـتيد، آن عـده نيـز بـا رسـوايي و         برخيزيـد شـما منـافق هسـتيد، آن عـده نيـز بـا رسـوايي و         : : عده اي از حضار فرمـود عده اي از حضار فرمـود 

فكندگي از مسجد بيرون رفتند، در حال خروج ايشان بود كه عمر هم آمـد، او بـه   فكندگي از مسجد بيرون رفتند، در حال خروج ايشان بود كه عمر هم آمـد، او بـه   سراسرا
گمان اينكه جمعه پايان يافته و مردم بيرون مي آيند، از سر شرم و حيا خـود را پنهـان   گمان اينكه جمعه پايان يافته و مردم بيرون مي آيند، از سر شرم و حيا خـود را پنهـان   
نمود و آن دسته هم به زعم اينكه عمر از اوضاع ايشان اطالع دارد خود را از وي پنهان نمود و آن دسته هم به زعم اينكه عمر از اوضاع ايشان اطالع دارد خود را از وي پنهان 

عمـر  عمـر  : : يد مردم نماز اقامه نكرده اند، يكي از حضار گفتيد مردم نماز اقامه نكرده اند، يكي از حضار گفتمي كردند؛ وقتي عمر آمد و دمي كردند؛ وقتي عمر آمد و د
  ..خداوند منافقان را رسوا كردخداوند منافقان را رسوا كرد  !!مژده بادمژده باد
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  ايشـان ايشـان نخسـتين عـذاب   نخسـتين عـذاب   : : گويـد گويـد مـي  مـي    توجيه تكرار عذاب عليه منافقانتوجيه تكرار عذاب عليه منافقانابن عباس در ابن عباس در 
  11..در قبر تحقق مي يابددر قبر تحقق مي يابداخراج از مسجد و عذاب دوم هم اخراج از مسجد و عذاب دوم هم 

گرسنگي و عـذاب  گرسنگي و عـذاب  مراد از آن مراد از آن : : گويدگويدمي مي   �mn����p��olمجاهد در تحليل مجاهد در تحليل 
  . . قبر است كه در قيامت نيز گرفتار بزرگترين عذاب و بدبختي خواهند گشتقبر است كه در قيامت نيز گرفتار بزرگترين عذاب و بدبختي خواهند گشت

  22..مقصود از آن عذاب دنيا و قبر استمقصود از آن عذاب دنيا و قبر است: : حسن بصري، سعيد و قتاده نيز معتقدندحسن بصري، سعيد و قتاده نيز معتقدند
  ::داليل سنتداليل سنت) ) بب

احاديث صريح و صحيحي نيز در خصوص اثبات عذاب قبر وارد شده انـد كـه بـه    احاديث صريح و صحيحي نيز در خصوص اثبات عذاب قبر وارد شده انـد كـه بـه    
د، و اينك چند نمونـه از  د، و اينك چند نمونـه از  ننبراي هيچ كس باقي نمي گذاربراي هيچ كس باقي نمي گذار  درجه تواتر رسيده و ترديديدرجه تواتر رسيده و ترديدي

  ::آنهاآنها
پنـاه بـر خـدا از    پنـاه بـر خـدا از    : : زني يهودي آمد و گفـت زني يهودي آمد و گفـت : : مي گويدمي گويد  ––رضي اهللا عنها رضي اهللا عنها   ––عائشه عائشه   --11

  ::در پاسخ فرمودنددر پاسخ فرمودند، ايشان ، ايشان كردمكردمسؤال سؤال   ��نيز در اين مورد از پيامبر خدا نيز در اين مورد از پيامبر خدا   منمن  عذاب قبر؛عذاب قبر؛

  SS]� �h�� F�[� ��V ; 5 �<�� �� À/ �f_�� w��	 )&��� �� o&K �� X%./ w8I/ :
�h�� F�[� �� 1%�G �D oK ��� �.   ; ;®®  

پـس از هـر   پـس از هـر     ��بعد از آن پيامبر خـدا  بعد از آن پيامبر خـدا  : : عائشه مي گويدعائشه مي گويد. . آري عذاب قبر حق استآري عذاب قبر حق است((  
  ). ). نمازي از عذاب قبر به خدا پناه مي بردنمازي از عذاب قبر به خدا پناه مي برد

اين دعا را به مسـلمانان آمـوزش مـي    اين دعا را به مسـلمانان آمـوزش مـي      ��پيامبر خدا پيامبر خدا : : نقل مي كندنقل مي كند  ��ابن عباس ابن عباس   --22
  ::دادداد

                                                                                      
  ..سوره توبهسوره توبه/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ..همانهمان  22
  ). ). كتاب الجنائزكتاب الجنائز((صحيح بخاري صحيح بخاري   33
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 S i�& k� gn&k� j1%& j�gI g  k i� gh i�� kF� g[ g� i� k� gnk� j1% j�gI g  gt� g< g� kF� g[ g� i� k� gnk� j1% j�g� �t�kD t j<t��� �% j�%j	
 k, g:giB� g  �g� i*giB� k�g�i(k5 i� k� gnk� j1% j�gI g  kX� t� t��� k̀ � k�giB� k�g�i(k5V ; ;}}  

آزمايشهاي مرگ و زنـدگي بـه تـو    آزمايشهاي مرگ و زنـدگي بـه تـو    از عذاب دوزخ و قبر، مصيبت دجال و از عذاب دوزخ و قبر، مصيبت دجال و   !!خداياخدايا( 
  ). ). پناه مي برمپناه مي برم

  ::از پيامبر خدا نقل مي كند كه ايشان دعاي زير را زمزمه مي كردنداز پيامبر خدا نقل مي كند كه ايشان دعاي زير را زمزمه مي كردند  ��ابو هريره ابو هريره  -3

 t�kD t j<t��� � k i� gh i�� kF� g[ g� i� k� gnk� j1% j�g�/���� F�[� ��   ,  g  k, g:&giB� g  �&g� i*giB� k�&g�i(k5 i� k�    i�& k�
� k�giB� k�g�i(k5 kX� t� t��� k̀V . .22  

تـو  تـو  از عذاب قبر و دوزخ، آزمايشهاي مرگ و زندگي و مصيبت دجال بـه  از عذاب قبر و دوزخ، آزمايشهاي مرگ و زندگي و مصيبت دجال بـه    !!بار الهابار الها((  
  ). ). پناه مي آورمپناه مي آورم

  ::مي گويدمي گويد  ��ابن عباس ابن عباس   --44

S  
� ������ X�h5 �8�h�: @�U � +��[�8 ��  +��[��� :�D ;X�	 H : ,�&�� �¾�&�I �&�I
"8 +�z5 
A�� ��I  X%��� �� ~(�8 � +�z5�"�"���� Á ; �<h&f5 �&�W/ ��&8
� [&AI &H

�[4 w��K � �� X%./ �8 �%��h5 ����  �	 6U � �
� H E���� ? X�h5:  e&�µ +I )���
����8 � �� :<��V ; ;®®  

صاحب اين دو قبـر در مـورد چيـزي    صاحب اين دو قبـر در مـورد چيـزي    : : از كنار دو قبر عبور كرد و فرموداز كنار دو قبر عبور كرد و فرمود  ��پيامبر پيامبر ( 
ـ تعذيب مي شوند كه از نظر مردم گناه بزرگي بـ  ه شـمار نمـي رود، ولـي آري بـزرگ     ه شـمار نمـي رود، ولـي آري بـزرگ     تعذيب مي شوند كه از نظر مردم گناه بزرگي ب

و ديگـري نيـز   و ديگـري نيـز     خود را خوب تمييز نكـرده خود را خوب تمييز نكـرده است، يكي از آنان در حين قضاي حاجت است، يكي از آنان در حين قضاي حاجت 

                                                                                      
  ). ). كتاب المساجدكتاب المساجد((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ). ). كتاب االذانكتاب االذان((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
البته اين امر خاص پيامبر خدا بوده و به عنوان قاعده اي عام محسوب نمي گردد كه به البته اين امر خاص پيامبر خدا بوده و به عنوان قاعده اي عام محسوب نمي گردد كه به ).  ).  كتاب الوضوءكتاب الوضوء((صحيح بخاري صحيح بخاري   33

  ..اقدامي كرده انداقدامي كرده اندهمه افراد و قبور تعميم داده شود، زيرا نه ايشان آن را تكرار كرده و نه صحابه و تابعين هم چنين همه افراد و قبور تعميم داده شود، زيرا نه ايشان آن را تكرار كرده و نه صحابه و تابعين هم چنين 
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. . دو نيم كـرد و بـر آنهـا كاشـت    دو نيم كـرد و بـر آنهـا كاشـت    را را تر تر   شاخه خرمايشاخه خرماييك يك سپس سپس . . ه استه استسخن چين بودسخن چين بود
اميـد اسـت تـا زمـان     اميـد اسـت تـا زمـان     : : فرمـود فرمـود   ؟ ؟ چرا اين كار را كرديچرا اين كار را كردي  !!اي پيامبر خدااي پيامبر خدا: : حضار پرسيدندحضار پرسيدند

  ). ). ا عذابشان تخفيف داده شودا عذابشان تخفيف داده شودخشك شدن شاخه هخشك شدن شاخه ه
  : پيشتر هم به حديث انس بن مالك اشاره كرديم كه -5

 S +� +�z�� ��GI Z��� °
	 �"��� )�D x(� )��*KI v41  Â%G  ��	 � ��  �1D �����
5 )����h�)� +�%h�5: 6�
�� �[4 � X%hG w�U ��?  X�&h�5 )�%./  �� ��� )�I �<=I X%h�5

���h� uD 
O�� ���� �� ���h� )� �� n���I /���� � ; �&���� X�&	�: �&��J �&¾�@5 ; ; X�&	 X�&	
�3�(	�3�(	 : :+%T��8 C%8 ��� �\A )��� ¸"j8   ���/1 +%��. ��	 �5 )� `��j8 )�� ��� 
Uj1  +%T��8 C%8 ��� �\A )��� ¸"j8   ���/1 +%��. ��	 �5 )� `��j8 )�� ��� 
Uj1  «« . .11  

در باره عذاب قبر حديثي از پيامبر خدا نقل مي كند كه ايشان  �برّاء بن عازب  -6
  :مي فرماينددر قبر  مسلمانانسان وضعيت راجع به 

S   ,�&��� �&� �%&����   ,�&��� �&� �%&=
5�5 ,2��� ��K +� d:��� �� 3��� 23���5
���� ��� ���� )� �%*(5� ;��� a�� ��	 �5 )� `��j8   �<��W   �<¦/ �� )�G��5 V 

منزلي را در بهشت بـرايش  بنده ام راست گفت، پس : صدايي از آسمان مي آيد كه( 
آنگاه بوي . ان داده، از لباس بهشت بر تنش كنيد و درهايش را به رويش باز نماييدسام

عطرناك و دالويزي به مشامش رسيده و محل سكونتش تا آنجـا كـه مـي تـوان ديـد،      
  ). وسعت مي يابد

  :و در باره كافر نيز مي فرمايد

S)� �%*(5�   ,/���� �� �%=
5�5 ;2��� F[U +� d:��� �� 3��� 23���5 /�&��� �&� �&��� ;
)���� e�(· �(� ��	 )��� ]�78   ,�<�%".   �4 a
� �� )�G��5V;  

                                                                                      
  ..قبال ترجمه شدقبال ترجمه شد).  ).  كتاب الجنائزكتاب الجنائز((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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بنـده ام دروغ گفـت؛ پـس منزلـي را در دوزخ بـرايش      بنـده ام دروغ گفـت؛ پـس منزلـي را در دوزخ بـرايش      : : صدايي از آسمان آمده كهصدايي از آسمان آمده كه((  
را را آنگـاه بـاد گـرم و سـوزان دوزخ     آنگـاه بـاد گـرم و سـوزان دوزخ     . . تدارك ديده و درهايش را به رويش بـاز نماييـد  تدارك ديده و درهايش را به رويش بـاز نماييـد  

  11  ). ). دد كه دنده هايش شكسته خواهند شددد كه دنده هايش شكسته خواهند شداحساس نموده و قبرش آنچنان تنگ مي گراحساس نموده و قبرش آنچنان تنگ مي گر
  ::عذاب و نعيم قبر شامل جسم و روح مي شودعذاب و نعيم قبر شامل جسم و روح مي شود  --55

بدون شك عذاب و نعيم قبر شامل جسم و روح شـده و بـدين ترتيـب عـذاب بـر      بدون شك عذاب و نعيم قبر شامل جسم و روح شـده و بـدين ترتيـب عـذاب بـر      
كافران تاثير گذارتر و مومنين نيز به صـورت كامـل از نعمـت و امكانـات تهيـه شـده       كافران تاثير گذارتر و مومنين نيز به صـورت كامـل از نعمـت و امكانـات تهيـه شـده       

  ..برخوردار مي گردندبرخوردار مي گردند
حملـه حيوانـات   حملـه حيوانـات   بر اثر بر اثر   هم متذكر شد كه متالشي شدن اعضاهم متذكر شد كه متالشي شدن اعضاالزم است اين نكته را الزم است اين نكته را 

بلعيدن ماهي، سوختن در آتش و امثال اين گونه حوادث تعـذيب جسـم را   بلعيدن ماهي، سوختن در آتش و امثال اين گونه حوادث تعـذيب جسـم را     و ياو يادرنده درنده 
ناممكن نمي سازد، زيرا خـدايي كـه وي را آفريـده قـدرت تعـذيب و يـا برخـوردار        ناممكن نمي سازد، زيرا خـدايي كـه وي را آفريـده قـدرت تعـذيب و يـا برخـوردار        

  . . نمودنش از نعمت و امكانات را نيز داردنمودنش از نعمت و امكانات را نيز دارد
  ::در اين باره مي فرمايددر اين باره مي فرمايد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ االسالم ابن تيميه شيخ االسالم ابن تيميه 

پيشينيان امت بر اين باورند كه عذاب و نعمت قبر شامل روح و جسم شخص مرده پيشينيان امت بر اين باورند كه عذاب و نعمت قبر شامل روح و جسم شخص مرده 
شده و روح پس از فاصله گرفتن از جسم در عذاب يا برخوردار از نعمت به سر مـي  شده و روح پس از فاصله گرفتن از جسم در عذاب يا برخوردار از نعمت به سر مـي  

  22. . برد، و برخي اوقات با جسم مربوطه نيز ارتباط حاصل مي نمايدبرد، و برخي اوقات با جسم مربوطه نيز ارتباط حاصل مي نمايد
  ::انواع عذاب قبرانواع عذاب قبر  --66

  ::عذاب قبر در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته تقسيم مي شودعذاب قبر در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته تقسيم مي شود
    ::نوع اولنوع اول

                                                                                      
: : مـي گويـد  مـي گويـد    282282/ /   33حافظ ابن حجر در فتح الباري حافظ ابن حجر در فتح الباري . . امام احمد و ابوداود روايت كرده و الباني نيز آن را صحيح مي داندامام احمد و ابوداود روايت كرده و الباني نيز آن را صحيح مي داند  11

  ..از نظر متن و سياق كامل ترين احاديث به شمار مي روداز نظر متن و سياق كامل ترين احاديث به شمار مي رود
  ). ). 282822/ /   44((ابن تيميه ابن تيميه / / مجموع فتاوي مجموع فتاوي   22
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كاران اسـت كـه تـا روز    كاران اسـت كـه تـا روز    ههنوع اول عذابي هميشگي براي كفار، منافقان و برخي گنانوع اول عذابي هميشگي براي كفار، منافقان و برخي گنا
قف نمي شود، در قيامت نيز دچار سـخت تـرين و   قف نمي شود، در قيامت نيز دچار سـخت تـرين و   متومتو  آخرت ادامه داشته و لحظه ايآخرت ادامه داشته و لحظه اي

  ::دردناك ترين عذاب و كيفر خواهند گشتدردناك ترين عذاب و كيفر خواهند گشت

�mq��p��o���n��rs����y��x�� � �w��v��u��t
��|��{��zl ٤٦: غافر  

ايـن  ايـن  ((  ..شـوند شـوند   شامگاهان آنان بدان عرضه مـي شامگاهان آنان بدان عرضه مـي و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و ((  
خدا به فرشتگان دسـتور  خدا به فرشتگان دسـتور  ((  شودشود  و اما روزي كه قيامت برپا ميو اما روزي كه قيامت برپا مي) ) عذاب برزخ ايشان استعذاب برزخ ايشان است

  ). ). زيدزيدرا به شديدترين عذاب دچار سارا به شديدترين عذاب دچار سا) ) و پيروان اوو پيروان او((  خاندان فرعونخاندان فرعون) ) دهددهد  ميمي
      ::نوع دومنوع دوم

نوع دوم عذاب ويژه برخي گناهكاران كم خطا است كه مدتي ادامه داشته و سـپس  نوع دوم عذاب ويژه برخي گناهكاران كم خطا است كه مدتي ادامه داشته و سـپس  
متوقف مي گردد؛ يعني هر كدام از آنها بر اساس گنـاه و انحرافشـان مـورد تعـذيب و     متوقف مي گردد؛ يعني هر كدام از آنها بر اساس گنـاه و انحرافشـان مـورد تعـذيب و     

؛ زيـرا يـا   ؛ زيـرا يـا   شكنجه قرار گرفته و سپس يا كاهش يافته و يا به طور كلي متوقف مي شودشكنجه قرار گرفته و سپس يا كاهش يافته و يا به طور كلي متوقف مي شود
در عذاب گشته و يـا پـاره اي كردارهـاي نيـك و شايسـته نيـز       در عذاب گشته و يـا پـاره اي كردارهـاي نيـك و شايسـته نيـز       نوع گناه موجب اين قنوع گناه موجب اين ق

همچون دعاي اوالد نيكوكار، صدقه جاريه و دانش مفيد بجا مانده در كارنامه اش ثبت همچون دعاي اوالد نيكوكار، صدقه جاريه و دانش مفيد بجا مانده در كارنامه اش ثبت 
  ::آمده كهآمده كه  ��شده و باعث تخفيف عذاب گشته است، در حديثي از پيامبر خدا شده و باعث تخفيف عذاب گشته است، در حديثي از پيامبر خدا 

SS��H �� a�D )�"� �|h�� C3L ��� ,�� �1D��H �� a�D )�"� �|h�� C3L ��� ,�� �1D : : &��  � ,�&8/�� �	�&K &��  � ,�&8/�� �	�&K �&�   � ,)&� �&�(�8 �&�   � ,)&� �&�(�8
)� %��8 `��K)� %��8 `��KVV ; ;}}  

خيـرات  خيـرات    ::طريقطريقهر گاه انسان دار فاني را وداع گفت پرونده كردارهايش جز از سه هر گاه انسان دار فاني را وداع گفت پرونده كردارهايش جز از سه ((  
  ). ). بسته خواهد شدبسته خواهد شدجاري و ماندگار، دانش مفيد و دعاي فرزندان نيكوكار، جاري و ماندگار، دانش مفيد و دعاي فرزندان نيكوكار، 

                                                                                      
  ). ). كتاب الوصيةكتاب الوصية((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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بدين معني نيست كه انسان اين نوع عـذاب را كوچـك و كـم اهميـت     بدين معني نيست كه انسان اين نوع عـذاب را كوچـك و كـم اهميـت     امر امر البته اين البته اين 
بي برايش باز نكند، زيرا چه كسي توان مقاومت در برابر عذاب دردناك بي برايش باز نكند، زيرا چه كسي توان مقاومت در برابر عذاب دردناك شمرده و حساشمرده و حسا

قبري كه داراي فشار قبري كه داراي فشار   !!؟؟پروردگار را داشته و يا تنهايي و تاريكي قبر را تحمل مي نمايدپروردگار را داشته و يا تنهايي و تاريكي قبر را تحمل مي نمايد
  . . !!؟؟و عذاب ويژه خودش بوده و دنده هاي آدمي را پاره پاره مي كندو عذاب ويژه خودش بوده و دنده هاي آدمي را پاره پاره مي كند

ر اندوختـه الزم بـراي سـفر    ر اندوختـه الزم بـراي سـفر    بنابراين بايد هر مسلمان خردورز و آينده نگري در فكـ بنابراين بايد هر مسلمان خردورز و آينده نگري در فكـ 
بدون بازگشت و كمر شكن آخرت بوده و همـواره در راه دسـت يـابي بـه خشـنودي      بدون بازگشت و كمر شكن آخرت بوده و همـواره در راه دسـت يـابي بـه خشـنودي      

قبر به يكي از باغهـاي  قبر به يكي از باغهـاي    ––به اميد خدا به اميد خدا   ––، تا ، تا پروردگار و رهايي از انواع عذاب قبر باشدپروردگار و رهايي از انواع عذاب قبر باشد
چـون بـر   چـون بـر   . . سرسبز و روح افزاي بهشت تبديل گشته و از آسايش كافي بهره مند گـردد سرسبز و روح افزاي بهشت تبديل گشته و از آسايش كافي بهره مند گـردد 

يا يكي از گودالهاي دوزخ و يا به يكـي از  يا يكي از گودالهاي دوزخ و يا به يكـي از  قبر قبر   ��احاديث گهربار پيامبر احاديث گهربار پيامبر اساس يكي از اساس يكي از 
    ..باغهاي بهشت مبدل خواهد شدباغهاي بهشت مبدل خواهد شد

ـ    ـ   از خداوند حنان منان استدعا داريم همه ما را از گرفتـار شـدن ب ه گـودال عميـق و   ه گـودال عميـق و   از خداوند حنان منان استدعا داريم همه ما را از گرفتـار شـدن ب
شته و آسـايش و پـا نهـادن بـه بـاغ و گلـزار بهشـت را        شته و آسـايش و پـا نهـادن بـه بـاغ و گلـزار بهشـت را        در امان نگه دادر امان نگه داترسناك دوزخ ترسناك دوزخ 
  ..نصيبمان فرمايدنصيبمان فرمايد

  

  ) ) صورصور((  دميدن در شيپوردميدن در شيپور  --44

  11. . به بوقي شبيه شاخ گفته مي شود كه در آن دميده خواهد شدبه بوقي شبيه شاخ گفته مي شود كه در آن دميده خواهد شد: : واژه صور در لغتواژه صور در لغت
  ��بزرگي اطالق مي گردد كه فرشته اي به نـام اسـرافيل   بزرگي اطالق مي گردد كه فرشته اي به نـام اسـرافيل     شيپورشيپوربر بر : : و از نظر شرعو از نظر شرع

  ..آن را در دهان گرفته و منتظر صدور فرمان از طرف پروردگار مي باشدآن را در دهان گرفته و منتظر صدور فرمان از طرف پروردگار مي باشد
ارجمند و مقرب پروردگار است كه ماموريت حمل تخت ارجمند و مقرب پروردگار است كه ماموريت حمل تخت   اسرافيل يكي از فرشتگاناسرافيل يكي از فرشتگان

هر گاه خداوند اراده كرد جهان آفرينش را هر گاه خداوند اراده كرد جهان آفرينش را . . ايشان را بر عهده دارندايشان را بر عهده دارند) ) عرشعرش((  فرمانرواييفرمانروايي

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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زبور دميـده  زبور دميـده  و عمر دنيا را پايان دهد، به اسرافيل فرمان مي دهد در شيپور مو عمر دنيا را پايان دهد، به اسرافيل فرمان مي دهد در شيپور م  نمودهنمودهنابود نابود 
  ::ندندمي ميرمي مير  ––جز كساني كه خدا بخواهد جز كساني كه خدا بخواهد   ––و همه موجودات و همه موجودات 

�mN��M��L��K�����J��I��H��G��F��E��D��C��B��AO�������X

l ٦٨: الزمر  
ميرنـد  ميرنـد    در صور دميده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند مـي در صور دميده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند مـي ((  

    ). ). آنان را تا زمان ديگري زنده بداردآنان را تا زمان ديگري زنده بدارد((  مگر كساني كه خدا بخواهدمگر كساني كه خدا بخواهد

يل، ميكائيـل، عزرائيـل،   يل، ميكائيـل، عزرائيـل،   اينان جبرئاينان جبرئ: : گفته شدهگفته شده����m��N��M��L��KN��M��L��K�l: : در تفسير جملهدر تفسير جمله
برخـي  برخـي    ،،حامالن عرش، حوريان و خدمت گذاران بهشت و مالك نگهبان دوزخ اسـت حامالن عرش، حوريان و خدمت گذاران بهشت و مالك نگهبان دوزخ اسـت 

  ..شهداء مي باشندشهداء مي باشند: : نيز معتقدندنيز معتقدند
نانچه در قرآن بيان شده اسرافيل دو بار در شيپور مي دمد، پـس از بـار اول همـه    نانچه در قرآن بيان شده اسرافيل دو بار در شيپور مي دمد، پـس از بـار اول همـه    چچ

  ::مي ميرندمي ميرند  ––جز كساني كه خدا اراده نمايد جز كساني كه خدا اراده نمايد   ––موجودات آسمانها و زمين موجودات آسمانها و زمين 

�mN��M��L��K�����J��I��H��G��F��E��D��C��B��AO�����Xl..  
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��در اين باره از پيامبر خدا در اين باره از پيامبر خدا   ��عبد اهللا بن عمرو عبد اهللا بن عمرو 

S tjH ��(�k� g�g5 g/ g  ��(�k� x g' iKgI t�kD q� g�gI j) j� g" i�g8 g�g5 k/% l��� ks jÃ g�i� j8 ]�&K �� �&�� �&h�8 � H 
H  jt�� jX kYi� j8−  g| g� i& j4 � g1k{ g5 m g
 iAjI k)�k5 jÃ g�i� j8 tjH k��t��� j3� g� i�gI j)i� k� jwj�i�g( g5 l6yO�� k gI l6t|�� j)t�g� gU � �


 g+ j
jOi� g8 qC�g�k	 V V}}  
، ، آن را بشنود گردنش را خم مي كندآن را بشنود گردنش را خم مي كند  سسهر كهر ك  كهكه  سپس در صور دميده خواهد شدسپس در صور دميده خواهد شد((  

يـا سـايه ماننـدي را    يـا سـايه ماننـدي را      ن نمنـاك ن نمنـاك بـارا بـارا مي ميرند، آنگاه خداوند مي ميرند، آنگاه خداوند موجودات موجودات   همههمهپس از آن پس از آن 
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، سپس باري ديگر در شيپور دميده ، سپس باري ديگر در شيپور دميده خواهند شدخواهند شدفروريخته و اجساد مردم بر اثر آن زنده فروريخته و اجساد مردم بر اثر آن زنده 
  ). ). شده و همه به پا مي خيزندشده و همه به پا مي خيزند

شـيپور مزبـور را در دهـان گرفتـه و منتظـر صـدور فرمـان از سـوي         شـيپور مزبـور را در دهـان گرفتـه و منتظـر صـدور فرمـان از سـوي           ��اسرافيل اسرافيل 
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در اين رابطه از پيامبر در اين رابطه از پيامبر   ��پروردگار حكيم است، ابو سعيد خدري پروردگار حكيم است، ابو سعيد خدري 

S 
�R&8 +I 
&O(�8 )�". x'KI  )(<�� x��  +
h�� +
h�� v��K h(�� �	  ��I e�U
Ã���5 Ã��8 +I! �� X%&./ �&8 X%h� e�z5 +%"��B� X�	 ?  &��  �� ���&�� �%&�%	 X�&	

 ���U%G �� o� +���. X�	 :�/  ���/ �� o� ���U%G 6�U%��V ;} 
ه مأمور شيپور آن را در دهان گرفته و گوش به فرمان در حاليكچطور راحت باشم ( 

خـدا مـا   : بگوييد: فرمود؟، پس چه بگوييم: حضار پرسيدند. صدور دميدن در آن است
بـر خـدا   : گاهي اوقات سفيان مـي گفـت  . را بس و او بهترين حامي و سرپرست است

  ). توكل كرديم
انسـان و پـري و    اعـم از  – چنانچه در احاديث صحيح آمده، پس مرگ موجـودات 

خداوند به عزرائيل دستور مي دهد روح ساير مخلوقات را نيز بگيرد، وي  –فرشتگان 
نيز جان جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل را مي گيرد، بعد از آن فرمان گرفتن جان خـودش  
را نيز صادر كرده و بدين ترتيب جز پروردگار قادر متعال هيچ موجودي در آسمانها و 

  :ي ماند، آنگاه خداوند ندا در مي دهدزمين باقي نم

�mÌ����Ë�����ÊÍ�����Ñl ١٦: غافر  
  ). ). ؟؟  ، امروز از آن كيست، امروز از آن كيستملك و حكومتملك و حكومت((  

  ::چون كسي در قيد حيات نمانده تا جواب دهد، خودش پاسخ قاطعانه داده كهچون كسي در قيد حيات نمانده تا جواب دهد، خودش پاسخ قاطعانه داده كه

                                                                                      
  ..ترمذي با سندي حسن روايت كرده استترمذي با سندي حسن روايت كرده است  11
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�m���Ñ���Ð���Ï��Îl ١٦: غافر  
  ). ). از آن خداوند يكتاي چيره و توانا استاز آن خداوند يكتاي چيره و توانا است((  

  ––جـز پروردگـار   جـز پروردگـار     ––افيل بار اول در شيپور دميد و همه موجودات افيل بار اول در شيپور دميد و همه موجودات اينكه اسراينكه اسراز از پس پس 
  ::جان باختند و آسمانها و زمين خالي از سكنه شد، خداوند متعال مي فرمايدجان باختند و آسمانها و زمين خالي از سكنه شد، خداوند متعال مي فرمايد

m��Ã��Â�����Á��ÀÄ����âl ١٠: الحديد  
  ). ). رسدرسد  و همه چيزهاي  برجاي مانده آسمانها و زمين به خدا ميو همه چيزهاي  برجاي مانده آسمانها و زمين به خدا مي((  

ميكائيـل و عزرائيـل را زنـده نمـوده و بـه      ميكائيـل و عزرائيـل را زنـده نمـوده و بـه        آنگاه خداوند سبحان اسرافيل، جبرئيـل، آنگاه خداوند سبحان اسرافيل، جبرئيـل، 
دوم در شيپور بدمد؛ و بدين ترتيب همـه موجـودات   دوم در شيپور بدمد؛ و بدين ترتيب همـه موجـودات   بار بار اسرافيل فرمان مي دهد براي اسرافيل فرمان مي دهد براي 

  ..سر از خاك بيرون مي آورندسر از خاك بيرون مي آورنددرست شده از آغاز دنيا تا قيامت درست شده از آغاز دنيا تا قيامت 
اسـت كـه   اسـت كـه     ��پيامبر بزرگوار اسالم محمد مصـطفي  پيامبر بزرگوار اسالم محمد مصـطفي  زنده مي شود زنده مي شود نخستين كسي كه نخستين كسي كه 

قـرآن كـريم راجـع بـه دميـدن دوم در      قـرآن كـريم راجـع بـه دميـدن دوم در      . . ي را برايش مي آوردي را برايش مي آوردجبرئيل پرچم سپاسگذارجبرئيل پرچم سپاسگذار
  ::شيپور مي فرمايدشيپور مي فرمايد

�m��¹������¸��¶���µ��́ ��³��²��±��°��̄ ��®l ٥١: يس  
شود و به ناگاه همه آنان از گورها بيرون آمـده و  شود و به ناگاه همه آنان از گورها بيرون آمـده و    در صور دميده ميدر صور دميده مي) ) براي بار دومبراي بار دوم  ((  

      ). ). ندندگردگرد  ردگارشان شتابان رهسپار ميردگارشان شتابان رهسپار ميپروپرو) ) دادگاه حساب و كتابدادگاه حساب و كتاب((  به سويبه سوي
  ::يا مي فرمايديا مي فرمايد

�mk��j��i��hl����p��o��n��ml ٤٢: ق  
، روز ، روز شنوند، آن روزشنوند، آن روز  ت و درست و چنانكه بايد ميت و درست و چنانكه بايد ميرا راسرا راس) ) رستاخيزرستاخيز((  روزي فريادروزي فرياد((  

      ). ). استاست) ) مردگان از ميان قبورشانمردگان از ميان قبورشان((  بيرون آمدنبيرون آمدن
  ::در جايي ديگر چنين مي فرمايددر جايي ديگر چنين مي فرمايد
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�m�f��e��d���c��b��a��� � � � � �`��_���^����� �]�� ��\��[����h��gi��

���o��n��������������m��l���k��jl ٤٤ -  ٤٣: المعارج  
گـوئي كـه بـه سـوي بتهايشـان      گـوئي كـه بـه سـوي بتهايشـان      ، ، شـوند شـوند   ه از گورها شتابان بيـرون مـي  ه از گورها شتابان بيـرون مـي  آن روزي كآن روزي ك((  
ي و ي و ، و خـوار ، و خـوار به زير افتاده اسـت به زير افتاده اسـت ) ) از هول و هراساز هول و هراس((  در حالي كه چشمانشاندر حالي كه چشمانشان. . !!دونددوند  ميمي

اين همان روزي است كه بـه  اين همان روزي است كه بـه  ) ) ::شودشود  بديشان گفته ميبديشان گفته مي((  ..پستي ايشان را فرو گرفته استپستي ايشان را فرو گرفته است
    ). ). شدشد  شما وعده داده ميشما وعده داده مي

فاصله زماني دميدن اول و دوم چهل است، ايشان فاصله زماني دميدن اول و دوم چهل است، ايشان   ��بر اساس حديثي از ابو هريره بر اساس حديثي از ابو هريره 
  ::مي فرمايندمي فرمايند  ��به نقل از پيامبر خدا به نقل از پيامبر خدا 

 S g+% j�g� i/gI k iEg( g¡ i�t��� g iEg� � g� ;�%j�� g	:  g�gI gX� g	 � �� i% g8 g+% j�g� i/gI g� g
 i8 g
 j4 � g�gI � g8 jwi� ;�% j�� g	:  � �
 i< g= g+% j�g� i/gI
 jwi� g�gI gX� g	 ;�% j�� g	:  gI jwi� g�gI gX� g	 ��g� g. g+% j�g� i/;  j6 ihg� i�� jwj�i� g8 g: gU g+%j(j�i�g� g5 �d� g� kd g: t��� g� k� jt�� jX kYi� j8 tjH; 

 gX� g	:  k�� g  �:iO g� t�kD goi� g8 t�kD qd ix g= k+� g�i� k�� g� k� g�i� g� g  j]i�g i«� jv tU g
 j8 j)i� k� g  kvg� t[�� jv iN g� g% j4 g  � ��
 k� g��g� kh i�� gC i% g8V ; ;}}  

چهـل  چهـل  : : حضار از ابو هريره پرسيدندحضار از ابو هريره پرسيدند. . صله زماني دو بار دميدن شيپور چهل استصله زماني دو بار دميدن شيپور چهل استاافف( 
سپس پروردگار باراني را سپس پروردگار باراني را . . نمي توانم تعيينش كنمنمي توانم تعيينش كنم: : ددفرموفرمو  ؟ ؟ ، چهل ماه يا چهل سال، چهل ماه يا چهل سالروزروز

. . همه مردگان بسان گياهان زنده شده و سـر در مـي آورنـد   همه مردگان بسان گياهان زنده شده و سـر در مـي آورنـد     از آسمان فرو مي ريزد كهاز آسمان فرو مي ريزد كه
آفرينش دوم انسـان در  آفرينش دوم انسـان در    منشأمنشأكه كه » » عجب الذنبعجب الذنب««تمامي اعضاي انسان جز تمامي اعضاي انسان جز : : پيامبر فرمودپيامبر فرمود

    ). ). قيامت است، متالشي مي شوندقيامت است، متالشي مي شوند
سرمايه، اقوام و سرمايه، اقوام و : : متيازات كاذب دنيايي از قبيلمتيازات كاذب دنيايي از قبيلااشگفتا براي آن روزي كه هيچ يك از شگفتا براي آن روزي كه هيچ يك از 

لشكريان، زيبايي و صوت و لحن سودي بـراي انسـان در بـر    لشكريان، زيبايي و صوت و لحن سودي بـراي انسـان در بـر    خويشان، مقام و منزلت، خويشان، مقام و منزلت، 

                                                                                      
  ). ). كتاب الفتنكتاب الفتن((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب التفسيركتاب التفسير((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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ندارد، جز اينكه با قلبي سالم، فروتن، شكرگذار و فرمانبردار اوامر پروردگـار و بـدون   ندارد، جز اينكه با قلبي سالم، فروتن، شكرگذار و فرمانبردار اوامر پروردگـار و بـدون   
پس خوشا به حال آن راد مـردان  پس خوشا به حال آن راد مـردان  . . ارتكاب كفر، ترديد، شرك و نفاق حضور يافته باشدارتكاب كفر، ترديد، شرك و نفاق حضور يافته باشد

قادر متعال بـاز مـي گردنـد،    قادر متعال بـاز مـي گردنـد،    سرافرازي كه با چنين درون پاكيزه اي به سوي پروردگار سرافرازي كه با چنين درون پاكيزه اي به سوي پروردگار 
زيرا تنها ايشان اند كه از هول و هراس آن روز سخت و طاقت فرسا در امـان بـوده و   زيرا تنها ايشان اند كه از هول و هراس آن روز سخت و طاقت فرسا در امـان بـوده و   

  ..، خدا از آنان خشنود و آنان هم از او راضي هستند، خدا از آنان خشنود و آنان هم از او راضي هستندخم به ابرو نمي آورندخم به ابرو نمي آورند

  ::روز برداشتروز برداشت
مؤمنان خوب بدانند كه تمامي موجودات در اين روز سرنوشت ساز به امر مؤمنان خوب بدانند كه تمامي موجودات در اين روز سرنوشت ساز به امر بايد همه بايد همه 

ردگار و بدون سر و صدا سر از خاك بيرون آورده و براي باز پس دادن حسـاب و  ردگار و بدون سر و صدا سر از خاك بيرون آورده و براي باز پس دادن حسـاب و  پروپرو
كتاب كردارهاي دنيا به سوي ميدان محشر در حركـت خواهنـد بـود تـا هـر كـدام از       كتاب كردارهاي دنيا به سوي ميدان محشر در حركـت خواهنـد بـود تـا هـر كـدام از       

دادگـر و مهـرورز دريافـت    دادگـر و مهـرورز دريافـت    پروردگار پروردگار نيكوكاران و بدكاران پاداش خويش را از دست نيكوكاران و بدكاران پاداش خويش را از دست 
  ..نمايندنمايند

انسـان سـاز پروردگـار بـوده و از پيـروي      انسـان سـاز پروردگـار بـوده و از پيـروي      خوشا به حال كسي كه فرمانبردار اوامـر  خوشا به حال كسي كه فرمانبردار اوامـر  
خواهش هاي نامعقول نفساني پرهيز نموده است، در مسير پـااليش غرايـز انسـاني بـر     خواهش هاي نامعقول نفساني پرهيز نموده است، در مسير پـااليش غرايـز انسـاني بـر     
اساس شريعت خدا حركت كرده و آرزوهاي شـيطاني و مضـرت بخـش را سـركوب     اساس شريعت خدا حركت كرده و آرزوهاي شـيطاني و مضـرت بخـش را سـركوب     

همواره در فكر جلب رضايت پروردگار و تقديم گرانبهـا تـرين سـرمايه    همواره در فكر جلب رضايت پروردگار و تقديم گرانبهـا تـرين سـرمايه    نموده است، نموده است، 
  ..يشان بوده تا در اين روز سخت و كمر شكن شادان و خندان باشديشان بوده تا در اين روز سخت و كمر شكن شادان و خندان باشدهاي وجودش به اهاي وجودش به ا

مسرت و خوشحالي قيامت از آن كسي است كـه حضـور در پـاي دادگـاه عادالنـه      مسرت و خوشحالي قيامت از آن كسي است كـه حضـور در پـاي دادگـاه عادالنـه      
پروردگار را نصب العين خويش قرار داده و در دام غفلت و بي خبـري گرفتـار نشـده    پروردگار را نصب العين خويش قرار داده و در دام غفلت و بي خبـري گرفتـار نشـده    

چي از برنامـه خـدا   چي از برنامـه خـدا   باشد، او در دنيا با وجود در اختيار داشتن اسباب انحراف و سـرپي باشد، او در دنيا با وجود در اختيار داشتن اسباب انحراف و سـرپي 
همواره در فكر جلب خشنودي او بوده است، هميشه در فكر صعود بـه اوج كمـاالت   همواره در فكر جلب خشنودي او بوده است، هميشه در فكر صعود بـه اوج كمـاالت   
انساني و گرفتار نشدن در منجالب زندگي پست حيواني و شهوت راني بوده است، از انساني و گرفتار نشدن در منجالب زندگي پست حيواني و شهوت راني بوده است، از 
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هـيچ تـرس و انـدوهي نداشـته و مشـمول مهـر و محبـت        هـيچ تـرس و انـدوهي نداشـته و مشـمول مهـر و محبـت        نيز نيز اين رو در روز آخرت اين رو در روز آخرت 
  ..دنيايي خواهد بوددنيايي خواهد بودر برداشت اعمال ر برداشت اعمال خداوند رحمان قرار گرفته و منتظخداوند رحمان قرار گرفته و منتظ

، روز ، روز اسـت اسـت روز آخرت روز ارج نهادن و دست يابي به اوج سعادت و خوشـبختي  روز آخرت روز ارج نهادن و دست يابي به اوج سعادت و خوشـبختي  
شوق و عالقه وافر بندگان مخلص و فرمانبردار به حضـور يـافتن خـدمت پروردگـار     شوق و عالقه وافر بندگان مخلص و فرمانبردار به حضـور يـافتن خـدمت پروردگـار     
خالق آمر است كه در دنيا انواع رنج و مشكالت، طغيان و تجاوز حكام و فرمانروايـان  خالق آمر است كه در دنيا انواع رنج و مشكالت، طغيان و تجاوز حكام و فرمانروايـان  

ردمان را تحمل كردند، روز شـركت در مراسـم بـا شـكوه اعطـاي جـوايز       ردمان را تحمل كردند، روز شـركت در مراسـم بـا شـكوه اعطـاي جـوايز       و انحراف مو انحراف م
ارزشمند و وصف ناپذير پروردگار است كه با شوق و عالقه بيش از حد مي خواهنـد  ارزشمند و وصف ناپذير پروردگار است كه با شوق و عالقه بيش از حد مي خواهنـد  
همه مردم از نتايج امتحان دنيايي اطالع داشـته و ايشـان را شـاد بـاش گوينـد، چـون       همه مردم از نتايج امتحان دنيايي اطالع داشـته و ايشـان را شـاد بـاش گوينـد، چـون       

ايش دانش، هدايت و توحيـد  ايش دانش، هدايت و توحيـد  افزافزسراسر زندگيشان را وقف فرمانبرداري از اوامر خدا، سراسر زندگيشان را وقف فرمانبرداري از اوامر خدا، 
كرده اند؛ خوشا به حالشان كه نتايج شيرين استقامت بر شريعت خدا و دنبالـه روي از  كرده اند؛ خوشا به حالشان كه نتايج شيرين استقامت بر شريعت خدا و دنبالـه روي از  

را دريافت نموده و از گردنه هاي صعب العبور دنيا و فراخوان روز مره را دريافت نموده و از گردنه هاي صعب العبور دنيا و فراخوان روز مره   ��سنت پيامبر سنت پيامبر 
  ::شيطان و شهوات عبور كردندشيطان و شهوات عبور كردند

�m�t��s��r��q��� � � � �p��o��n��m��l��� � � � �k�� �j��i��h����u

��¥� �¤��£��¢���¡�����~��}��|��{��z��y� �x��w��v

��®���¬���«��ª��©��¨��§��¦l ٢٤ - ١٩: الحاقة     
فريـاد شـادي سـر    فريـاد شـادي سـر    ((  اعمالش به دست راسـت او داده شـود،  اعمالش به دست راسـت او داده شـود،    و اما هر كس كه نامهو اما هر كس كه نامه((  
آخر من آخر من   !!نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيدنامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد) ) بيائيدبيائيد  !!اي اهل محشراي اهل محشر((  ::گويدگويد  ميمي) ) دهد ودهد و  ميمي
حسـاب و كتـاب خـود رويـاروي     حسـاب و كتـاب خـود رويـاروي       مـن بـا  مـن بـا  ) ) رستاخيزي در كار است ورستاخيزي در كار است و((  م كهم كهدانستدانست  ميمي
در ميـان بـاغ واالي بهشـت،    در ميـان بـاغ واالي بهشـت،        ..و در زندگي رضايت بخشي خواهـد بـود  و در زندگي رضايت بخشي خواهـد بـود  پس اپس ا    ..شومشوم  ميمي

در برابـر كارهـائي كـه در    در برابـر كارهـائي كـه در          . . هـاي آن در دسـترس اسـت   هـاي آن در دسـترس اسـت     ميـوه ميـوه   . . جايگزين خواهد شـد جايگزين خواهد شـد 
  ). ).     !!، گوارا باد، گوارا بادددبخوريد و بنوشيبخوريد و بنوشي. . ايدايد  دادهداده  انجام ميانجام مي) ) دنيادنيا((  روزگاران گذشتهروزگاران گذشته
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  ) ) بعث و حشربعث و حشر((  هماييهماييگردگردرستاخيز و رستاخيز و   --55

  ::براي توضيح اين مطلب نيز نكاتي را مد نظر قرار خواهيم دادبراي توضيح اين مطلب نيز نكاتي را مد نظر قرار خواهيم داد
                ::معني لغوي و اصطالحي بعث و حشرمعني لغوي و اصطالحي بعث و حشر  --11

روز روز : : فرستادن و پخش كردن اسـت، يـوم البعـث يعنـي    فرستادن و پخش كردن اسـت، يـوم البعـث يعنـي    : : واژه بعث در لغت به معنيواژه بعث در لغت به معني
  ..آخرتآخرت

زنده كردن مردگان در قيامت به منظور باز پـس دادن  زنده كردن مردگان در قيامت به منظور باز پـس دادن    ::و از ديدگاه شرع نيز به معنيو از ديدگاه شرع نيز به معني
  ..حساب و كتاب مي باشدحساب و كتاب مي باشد

  11. . گردهمايي آمده استگردهمايي آمده است: : واژه حشر در لغت به معنيواژه حشر در لغت به معني
جمع آوري مـردم در روز قيامـت بـراي حسـاب و     جمع آوري مـردم در روز قيامـت بـراي حسـاب و     : : و از منظر شريعت هم به معنيو از منظر شريعت هم به معني

  ..داوري ميان آنان استداوري ميان آنان است
  ::داليل بعث و حشرداليل بعث و حشر  --22

و گردهمـايي مـردم   و گردهمـايي مـردم     برانگيخته شدنبرانگيخته شدنسلمانان سلمانان بر اساس داليل كتاب، سنت و اجماع مبر اساس داليل كتاب، سنت و اجماع م
  ::ثابت و ترديدي در آن وجود ندارد، قرآن كريم مي فرمايدثابت و ترديدي در آن وجود ندارد، قرآن كريم مي فرمايددر قيامت در قيامت 

�m��́ ��©�����¨��§���¦l ٧: التغابن  
زنده و برانگيخته خواهيـد  زنده و برانگيخته خواهيـد    !!، به پروردگارم سوگند، به پروردگارم سوگندپنداريدپنداريد  چنين نيست كه ميچنين نيست كه مي: : بگوبگو((  
  ). ). شدشد

  ::يا مي فرمايديا مي فرمايد

�m�Ú��Ù��Ø��×���������Ö��Õ����ß��Þ��Ý��Ü��Ûl� �
  ٥٠ – ٤٩: الواقعة 

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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گـاه روز  گـاه روز    قطعاً جملگـي در وعـده  قطعاً جملگـي در وعـده    . . پيشينيان و گذشتگان، و پسينيان و آيندگانپيشينيان و گذشتگان، و پسينيان و آيندگان: : بگوبگو((  
          ). ). شوندشوند  گرد آورده ميگرد آورده مي) ) رستاخيزرستاخيز((  معينمعين

  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

�m~��}��|�����£��¢��¡l تG٣٨: المرس  
مؤمنـان از  مؤمنـان از  ((  و جداسازيو جداسازي) ) در ميان مردمدر ميان مردم((  ، روز داوري، روز داوريامروزامروز) ) ::شودشود  بديشان گفته ميبديشان گفته مي((    

، شما را بـا همـه پيشـينيان    ، شما را بـا همـه پيشـينيان    استاست) ) كافران و حق از باطل و باالخره بهشتيان از دوزخيانكافران و حق از باطل و باالخره بهشتيان از دوزخيان
      ). ). ايمايم  گرد آوردهگرد آورده

د د بلكه پروردگار حيوانات را نيز به منظور داوري ميانشان زنده كرده تا حـق گوسـفن  بلكه پروردگار حيوانات را نيز به منظور داوري ميانشان زنده كرده تا حـق گوسـفن  
�..دار بگيرددار بگيردبي شاخ را از گوسفند شاخبي شاخ را از گوسفند شاخ �

�m��T���S��R��Ql ٥: التكوير     
  ). ). شوندشوند  و هنگامي كه ددان و جانداران گرد آورده ميو هنگامي كه ددان و جانداران گرد آورده مي((  

مردم در روز آخرت بر اساس كردارهايشان حركت مي كنند كه گروهي سواره، عده مردم در روز آخرت بر اساس كردارهايشان حركت مي كنند كه گروهي سواره، عده 
  ..با پاي پياده و برخي نيز بر گونه هايشان راه مي روندبا پاي پياده و برخي نيز بر گونه هايشان راه مي رونداي اي 
  ::اقسام مردم در قيامتاقسام مردم در قيامت  --33

  ::، قرآن در اين زمينه مي فرمايد، قرآن در اين زمينه مي فرمايدمردم در روز آخرت به سه گروه تقسيم مي شوندمردم در روز آخرت به سه گروه تقسيم مي شوند

�m�����~� �}��|��{� �z�� �y��x��w��v��u

� � �«� �ª��©��¨� �§��¦��¥� �¤�� � � �£��¢� �¡l 
  ١١ – ٧: الواقعة

و سـمت  و سـمت      . . ؟؟  اما چه سمت راسـتيهائي اما چه سمت راسـتيهائي   !!سمت راستيهاسمت راستيها. . و شما سه گروه خواهيد شدو شما سه گروه خواهيد شد((  
) ) درگـاه يـزدان  درگـاه يـزدان  ((  رّبـان رّبـان ، مق، مقآنـان آنـان     ..!!و پيشـتازانِ پيشـگام  و پيشـتازانِ پيشـگام    ..!!؟؟  اما چه سمت چپيهـائي اما چه سمت چپيهـائي   !!چپيهاچپيها

    ). ). هستندهستند
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  ::و اينك توضيح مختصري پيرامون هر كدام از اين سه گروهو اينك توضيح مختصري پيرامون هر كدام از اين سه گروه
  ::پيشگامانپيشگامان) ) الفالف

رسوالن، انبياء، صديقين و شهداء در اين گروه جاي دارند كه در روز آخرت سواره رسوالن، انبياء، صديقين و شهداء در اين گروه جاي دارند كه در روز آخرت سواره   
  ::جمع مي شوندجمع مي شوند

�m��m��l��k���j��i��h���gl ريمJيعني در حال سوار شدن ، يعني در حال سوار شدن ٨٥: م ،
  ..وند جمع مي شوندوند جمع مي شونددر پيشگاه خدادر پيشگاه خدا

خداوند دوستان خود را كه در دنيا فرمانبردار شريعت و پيامبران بوده و از نافرمانيها خداوند دوستان خود را كه در دنيا فرمانبردار شريعت و پيامبران بوده و از نافرمانيها 
پرهيز نموده اند، به صورت گروههاي سواره بر مركبهاي ويژه قيامت جمع مي كنـد و  پرهيز نموده اند، به صورت گروههاي سواره بر مركبهاي ويژه قيامت جمع مي كنـد و  

  11. . ايشان را برخوردار از ميزباني بهترين ميزبانان و خشنودي خويش قرار خواهد دادايشان را برخوردار از ميزباني بهترين ميزبانان و خشنودي خويش قرار خواهد داد
  ::راستيهاراستيهاسمت سمت ) ) بب

توده مؤمنان جزو اين گروه بوده كه پياده جمع مي شوند و پايين مرتبه تـر از گـروه   توده مؤمنان جزو اين گروه بوده كه پياده جمع مي شوند و پايين مرتبه تـر از گـروه   
  ::قبل هستندقبل هستند

�m��p��o��n��m��l��k��j���i������h��g������f����e��dl ةJJJJJJJالواقع :

٩١ – ٩٠  
  ). ). !!از سوي ياران سمت راستيها درودت باداز سوي ياران سمت راستيها درودت باد    . . ا اگر از ياران سمت راستيها باشدا اگر از ياران سمت راستيها باشدو امو ام((  

      ::يهايهاسمت چپسمت چپ) ) جج

اين گروه كساني اند كه از روي تحقير و بخاطر كردارهاي پليد و ستيز و مبـارزه بـا   اين گروه كساني اند كه از روي تحقير و بخاطر كردارهاي پليد و ستيز و مبـارزه بـا   
پيامبر و مسلمانان بر گونه هايشان جمع خواهند گشت تا بر زخم مؤمنان مرهم نهـاده  پيامبر و مسلمانان بر گونه هايشان جمع خواهند گشت تا بر زخم مؤمنان مرهم نهـاده  

  ::شودشود

                                                                                      
  ..سوره مريمسوره مريم/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
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�m��s��r��q��������p���o��nl ٨٦: مريم  
) ) بـه سـرعت برونـد   بـه سـرعت برونـد     اي كه به سوي آبشخوراي كه به سوي آبشخور  همچون شتران تشنههمچون شتران تشنه((  و گناهكاران راو گناهكاران را((  

    ). ). گردانيمگردانيم  و بدانجا داخل ميو بدانجا داخل مي((  رانيمرانيم  تشنه كام به سوي جهّنم ميتشنه كام به سوي جهّنم مي
مجـرمين دروغ پـرداز در   مجـرمين دروغ پـرداز در   : : عطاء، ابن عباس، مجاهد، حسن بصري و قتاده معتقدنـد عطاء، ابن عباس، مجاهد، حسن بصري و قتاده معتقدنـد 

    11  ..قيامت به زور و تشنه كام به سمت دوزخ سوق داده مي شوندقيامت به زور و تشنه كام به سمت دوزخ سوق داده مي شوند
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��ز پيامبر خدا ز پيامبر خدا اا  ��ابو هريره ابو هريره 

S ����� �¦¢��KI �H�H ����h�� C%8:  <4%�  o� ���K  ����U/ ���K  ��f� ���K
<4%�  o� +%f"8 e�U  �� X%./ �8 6�	 ?  /3�	 <���	� o� 4�f�I �[�� +D X�	

 �%=  F�� 6U <<�%� +%h(8 �D ��I <4%�  o� <�f"8 +I o�V ;� 
گروهي سواره و عده اي نيز گروهي سواره و عده اي نيز   گروهي با پاي پياده،گروهي با پاي پياده،: : مردم در قيامت سه گروه هستندمردم در قيامت سه گروه هستند((  

چطور امكان دارد بـر  چطور امكان دارد بـر    !!��اي پيامبر خدا اي پيامبر خدا : : سؤال شدسؤال شد. . بر گونه هايشان جمع خواهند شدبر گونه هايشان جمع خواهند شد
كسي كه توانسته امكان راه رفتن بر پاها را بـدانها ببخشـد،   كسي كه توانسته امكان راه رفتن بر پاها را بـدانها ببخشـد،   : : فرمودفرمود  ؟ ؟ گونه ها راه روندگونه ها راه روند

ر با صورتشان از هـر كـوي و خـاري پرهيـز     ر با صورتشان از هـر كـوي و خـاري پرهيـز     اند چنين كاري هم انجام دهد، مگاند چنين كاري هم انجام دهد، مگمي تومي تو
  ). ). وده اندوده اندننمننم

  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��در اين رابطه از پيامبر خدا در اين رابطه از پيامبر خدا   ��باز ابو هريره باز ابو هريره 

 S g� g� i/gI g  �@k�g� go g� q�gHg�gH g  �@k� g� go g� k+�g� iH� g  gEk� k4� g/ gEk� k�� g/ g]k_� g
gW k�g�gH go g� j��t��� j g�i j¦ q�
 kh g� j j�i g¤ g  �@k�g� go g� q� g g� g� g  �@k�g� go g� j�i� g� i j< g� g� j6� khgG g  �%jG� g� j�i� g� i j< g� g� jw�k� gG j/�t��� j j<g(t�

 � i% g� i�gI j�i� g� i j< g� g� x k�i jP g  �% j*g� iKgI j�i� g� i j< g� g� j̀ k� i�jG g  �%j�� g	V; ® 

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ..تتترمذي با سندي حسن روايت كرده استرمذي با سندي حسن روايت كرده اس  22
  ). ). كتاب الجنة و صفة نعيمهاكتاب الجنة و صفة نعيمها((صحيح مسلم صحيح مسلم   33
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گروهي اهـل بـيم و اميـد،    گروهي اهـل بـيم و اميـد،    : : گروه تقسيم مي شوندگروه تقسيم مي شوندسه سه به به   حين جمع شدنحين جمع شدنمردم در مردم در ((  
بـه  بـه  ، سه، چهار و ده نفره سوار شتري شده و ساير مـردم نيـز   ، سه، چهار و ده نفره سوار شتري شده و ساير مـردم نيـز   عده اي در گروه هاي دوعده اي در گروه هاي دو

  ). ). در آن مي ماننددر آن مي مانندوسيله آتش گرد هم آمده و در شرايط گوناگون وسيله آتش گرد هم آمده و در شرايط گوناگون 
  ::محل گردهماييمحل گردهمايي  --44

بي گمان خداوند متعال مردم را در سرزمين ديگري غير از اين دنيـا جمـع خواهـد    بي گمان خداوند متعال مردم را در سرزمين ديگري غير از اين دنيـا جمـع خواهـد    
آلـوده نگشـته و جـز    آلـوده نگشـته و جـز    كرد، سرزميني كه به خون ريزي، گناه و تجـاوز از حـدود الهـي    كرد، سرزميني كه به خون ريزي، گناه و تجـاوز از حـدود الهـي    

، بسان قرص ناني اسـت كـه از آرد   ، بسان قرص ناني اسـت كـه از آرد   عدالت و دادگري نيز بر روي آن اجرا نخواهد شدعدالت و دادگري نيز بر روي آن اجرا نخواهد شد
  ..غربال شده اي پخته شده باشدغربال شده اي پخته شده باشد

، عاري از نشانه هاي محل سـكونت  ، عاري از نشانه هاي محل سـكونت  --چنانچه در حديثي آمده است چنانچه در حديثي آمده است   ––اين سرزمين اين سرزمين 
وايـت  وايـت  رر  ��در اين زمينه از پيـامبر خـدا   در اين زمينه از پيـامبر خـدا     ��و بناي ساختمانها مي باشد، سهل بن سعد و بناي ساختمانها مي باشد، سهل بن سعد 

  ::مي كندمي كند

SS��� �� �<�5 ��� �h��� �K
hU d�
�� d�7�� ¬/� ��� ����h�� C%8 ����� �¦��� �� �<�5 ��� �h��� �K
hU d�
�� d�7�� ¬/� ��� ����h�� C%8 ����� �¦VV ; ;}}  
م در روز آخرت در سرزميني گندم گون، همچون قرص ناني كه از آرد غربال م در روز آخرت در سرزميني گندم گون، همچون قرص ناني كه از آرد غربال مردمرد((  

شده پخته شده باشد و بـدون وجـود عاليـم سـكونت و سـاختمانها، جمـع خواهنـد        شده پخته شده باشد و بـدون وجـود عاليـم سـكونت و سـاختمانها، جمـع خواهنـد        
  ). ). گشتگشت

  ::در قيامتدر قيامتظاهر و سيماي مردم ظاهر و سيماي مردم   --55

مردم در روز آخرت با حالتي پابرهنه، لخت، ختنه شده، فاقد هر گونه مقام و منزلت مردم در روز آخرت با حالتي پابرهنه، لخت، ختنه شده، فاقد هر گونه مقام و منزلت 
و همچون آفـرينش نخسـتين بـار    و همچون آفـرينش نخسـتين بـار      ايايدنيايي، در اوج ترس و بيم، بدون وجود پشتوانه دنيايي، در اوج ترس و بيم، بدون وجود پشتوانه 

  ::سهل و ساده، جمع خواهند شدسهل و ساده، جمع خواهند شد

�m^��c��b��a��`�������������_d����kl نبياء�       ١٠٤: ا

                                                                                      
  ). ). كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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  ). ). آفرينش را سر داديمآفرينش را سر داديم) ) نخستين بار سهل و سادهنخستين بار سهل و ساده((  همان گونه كههمان گونه كه((  
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��عبد اهللا بن انس عبد اهللا بن انس 

SS: j� �
 j� ��
 j� ����h�� C%8 ����� �¦: j� �
 j� ��
 j� ����h�� C%8 ����� �¦ ; ;���	���	 : :: j� ��  : j� ��   ? ?  X�	X�	 : :³= <�� ���³= <�� ���VV ; ;}}  
: : پرسـيديم پرسـيديم . . مردم در قيامت لخت، ختنه شده و به صورت بهم جمع خواهنـد شـد  مردم در قيامت لخت، ختنه شده و به صورت بهم جمع خواهنـد شـد  ((  

  ). ). يعني فاقد هر گونه چيزي هستنديعني فاقد هر گونه چيزي هستند: : فرمودفرمود  ؟ ؟ بهم يعني چهبهم يعني چه
  ::در حديثي ديگر مي فرمايددر حديثي ديگر مي فرمايد

SS�
& j� ��
& j� ��� j� + � j¤ z�D�
& j� ��
& j� ��� j� + � j¤ z�D ; ;I
&	 &HI
&	 &H : :�mc��b��a��̀ �������������_d����e

fg����k���j�������������i��hl d������ :}ÄÅC���� )��� �4�
�� ��zj8 �� X �  C���� )��� �4�
�� ��zj8 �� X �  VV ; ;��  

زيـر را  زيـر را    سپس آيـه سپس آيـه . . ه جمع خواهيد گشته جمع خواهيد گشتشما در قيامت پابرهنه، لخت و ختنه شدشما در قيامت پابرهنه، لخت و ختنه شد((  
، ، را سـر داديـم  را سـر داديـم    آفـرينش آفـرينش ) ) نخستين بـار سـهل و سـاده   نخستين بـار سـهل و سـاده   ((  همان گونه كههمان گونه كه((  ::تالوت فرمودتالوت فرمود

بخشـيم و  بخشـيم و    و به شكل ديگري زنـدگي دوبـاره مـي   و به شكل ديگري زنـدگي دوبـاره مـي   ((  دهيمدهيم  آفرينش را از نو بازگشت ميآفرينش را از نو بازگشت مي
، و ، و دهيمدهيم  اي است كه ما مياي است كه ما مي  اين وعدهاين وعده  ). ). آوريمآوريم  حساب و كتاب حاضر ميحساب و كتاب حاضر مي  مردمان را برايمردمان را براي

    ). ). رسانيمرسانيم  طعاً آن را به انجام ميطعاً آن را به انجام ميما قما ق
  ). ). استاست  ��و نخستين كسي كه لباس بر تنش خواهد شد ابراهيم و نخستين كسي كه لباس بر تنش خواهد شد ابراهيم 

  ::خوشحالي مؤمنان و غم و غصه كافرانخوشحالي مؤمنان و غم و غصه كافران  --66

بدون ترديد فرشتگان از مؤمنان راستين با آغوشي باز استقبال نموده، مژده ورود بـه  بدون ترديد فرشتگان از مؤمنان راستين با آغوشي باز استقبال نموده، مژده ورود بـه  
ت و طاقـت فرسـا در   ت و طاقـت فرسـا در   بهشت را بديشان داده و آنان را از هول و هراس ايـن روز سـخ  بهشت را بديشان داده و آنان را از هول و هراس ايـن روز سـخ  

ولـي  ولـي  . . امان نگه مي دارند؛ از اين رو داراي چهره هاي شـاد و درخشـان خواهنـد بـود    امان نگه مي دارند؛ از اين رو داراي چهره هاي شـاد و درخشـان خواهنـد بـود    
كه در دنيا بي دين و بزهكـار بودنـد، داراي چهـره اي سـياه و     كه در دنيا بي دين و بزهكـار بودنـد، داراي چهـره اي سـياه و       ––پناه بر خدا پناه بر خدا   ––كافران كافران 

                                                                                      
  ..احمد با سندي حسن روايت كرده استاحمد با سندي حسن روايت كرده است  11
  ). ). كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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غبار آلود بوده و ترس و رعب و ندامت وصف ناپذيري سراسر وجودشان را فـرا مـي   غبار آلود بوده و ترس و رعب و ندامت وصف ناپذيري سراسر وجودشان را فـرا مـي   
  ::گيردگيرد

�m� �©��¨��§«����ª¬����´��³��²��±��°��¯��®

��Ã��Â��Á��À��¿������¾��½��¼��»��º���������¹��¸��¶��µ

��Æ��Å��Äl ١٠٧ - ١٠٦: آل عمران  
ائي ســفيد و روهـائي ســياه  ائي ســفيد و روهـائي ســياه  ، روهـ ، روهـ روزيروزي) ) بـه يـاد آوريــد روزي را كـه در چنــين   بـه يـاد آوريــد روزي را كـه در چنــين     ((  
نده و نده و به سبب انجام كارهاي بد در پيشگاه پروردگارشان شـرم به سبب انجام كارهاي بد در پيشگاه پروردگارشان شـرم ((  و اما آنان كهو اما آنان كه. . گردندگردند  ميمي

آيا بعد از آيا بعد از ) ) ::شودشود  گفته ميگفته مي  بديشانبديشان((  روهايشان سياه استروهايشان سياه است) ) سرافكنده و بر اثر غم و اندوهسرافكنده و بر اثر غم و اندوه
پـس بـه سـبب كفـري كـه      پـس بـه سـبب كفـري كـه        !!؟؟ايـد ايـد   خـود كـافر شـده   خـود كـافر شـده   ) ) فطري و اذعـان بـه حـق   فطري و اذعـان بـه حـق   ((  ايمانايمان

    !). !). ايد عذاب را بچشيدايد عذاب را بچشيد  ورزيدهورزيده  ميمي

�m��ë��ê��é��è��ç��� � � � � �æ��å��ä��ã��â��á��à��ß

���ò��ñ��ð��ï��î��í��ìl ٤٢ -  ٣٨: بسع  
ــره((   ــرهدر آن روز، چه ــانند   در آن روز، چه ــاد و درخش ــائي ش ــانند ه ــاد و درخش ــائي ش ــدان و مســرورند  . . ه ــدان و مســرورندخن و در آن روز و در آن روز     . . خن

آن آن ) ) هراس و انـدوه هراس و انـدوه ((  ابر تيره و سياهابر تيره و سياه  ..بر آنها نشسته استبر آنها نشسته است) ) غم و اندوهغم و اندوه((  هائي غبارهائي غبار  چهرهچهره
          ). ). نان، كافران بزهكار و بدكردارندنان، كافران بزهكار و بدكردارندآآ  . . پوشاندپوشاند  رخسارها را ميرخسارها را مي

  ::ي كند كهي كند كهروايت مروايت م  ��از پيامبر از پيامبر   ��ابن عباس ابن عباس 

SS 6�h(&�G �&z_�B� +D   ,C�&��� )&��� �4�
&�� ����h�� C%8 ��zj8 ]_�«� X a � +D   �I 6�h(&�G �&z_�B� +D   ,C�&��� )&��� �4�
&�� ����h�� C%8 ��zj8 ]_�«� X a � +D   �I
����� 4��G   4/%�	 �� E��RB������ 4��G   4/%�	 �� E��RB� ;´ ;´  }}  

                                                                                      
  ). ). كتاب االنبياءكتاب االنبياء((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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آگاه باشيد نخستين كسي كه در روز آخرت لبـاس بـر تـنش كـرده خواهـد شـد       آگاه باشيد نخستين كسي كه در روز آخرت لبـاس بـر تـنش كـرده خواهـد شـد       ((  
ه و نويـد بهشـت را   ه و نويـد بهشـت را   ابراهيم است، و فرشتگان با آغوشي باز از مؤمنـان اسـتقبال نمـود   ابراهيم است، و فرشتگان با آغوشي باز از مؤمنـان اسـتقبال نمـود   

  ). ). بديشان مي دهندبديشان مي دهند
  ::قرآن كريم نيز در اين باره مي فرمايدقرآن كريم نيز در اين باره مي فرمايد

� m�T�S� �R�Q��P�O��N� �M� �L
��W���V��Ul نبياء�  ١٠٣: ا

بـه  بـه  ((  ، و بلكه فرشـتگان ، و بلكه فرشـتگان سازدسازد  ايشان را غمگين نميايشان را غمگين نمي) ) رستاخيز نه تنهارستاخيز نه تنها((  هراس بزرگهراس بزرگ((  
و بديشـان  و بديشـان  ((  گردنـد گردنـد   پذيرايشـان مـي  پذيرايشـان مـي  ) ) شتابند و براي تبريك و شاد باششتابند و براي تبريك و شاد باش  استقبال آنان مياستقبال آنان مي

      ). ). شدشد  اين همان روزي است كه به شما وعده داده مياين همان روزي است كه به شما وعده داده مي) ) ::گويندگويند  ميمي

  

  حساب و كتابحساب و كتاب  --66

  ::بيشتر اين مطلب نيز الزم است نكاتي را توضيح دهيمبيشتر اين مطلب نيز الزم است نكاتي را توضيح دهيمشدن شدن براي روشن براي روشن 
  ::معني لغوي و اصطالحي حسابمعني لغوي و اصطالحي حساب  --11

  11. . عدد و شمردن استعدد و شمردن است: : حساب در زبان عربي به معنيحساب در زبان عربي به معني
  ..اطالع يافتن بندگان از نتايج كردارشان مي باشداطالع يافتن بندگان از نتايج كردارشان مي باشد: : نينيو در اصطالح شرع نيز به معو در اصطالح شرع نيز به مع

  ::داليل وجود محاسبهداليل وجود محاسبه  --22

و اجماع مسلمانان اين امر را به اثبات و اجماع مسلمانان اين امر را به اثبات   ��بدون شك قرآن كريم، سنت مبارك پيامبر بدون شك قرآن كريم، سنت مبارك پيامبر 
رسانيده و ايمان بدان جزو منظومه عقايد هر مسلماني است كه دايره ايمان بدون اعتقاد رسانيده و ايمان بدان جزو منظومه عقايد هر مسلماني است كه دايره ايمان بدون اعتقاد 

خداوند سبحان در قرآن كريم و هم پيامبر بزرگـوار  خداوند سبحان در قرآن كريم و هم پيامبر بزرگـوار    زيرا همزيرا هم  بدان تكميل نخواهد شد؛بدان تكميل نخواهد شد؛

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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، از ايـن  ، از ايـن  نـد نـد در سنت خويش از روز آخرت و وجود حساب و كتابي در آن خبر داده ادر سنت خويش از روز آخرت و وجود حساب و كتابي در آن خبر داده ا
بي اعتبار سازي ايمان و ارتداد خواهـد  بي اعتبار سازي ايمان و ارتداد خواهـد    ،،رو انكار و عدم اعتقاد بدان باعث فساد عقيدهرو انكار و عدم اعتقاد بدان باعث فساد عقيده

  ::شد، قرآن در اين باره مي فرمايدشد، قرآن در اين باره مي فرمايد

�m��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ìl ٢٦ – ٢٥: الغاشية  
آن گـاه  آن گـاه    . . به سوي مـا خواهـد بـود   به سوي مـا خواهـد بـود   ) ) پس از مرگ و رستاخيزپس از مرگ و رستاخيز((  مسلّماً بازگشت آنانمسلّماً بازگشت آنان((  

        ). ). ايشان با ما خواهد بودايشان با ما خواهد بود) ) و كتاب و سروكارو كتاب و سروكار((  حسابحساب
  ::يا مي فرمايديا مي فرمايد

�m��_��~���}��|��{��z��yl عراف�     ٦: ا
انـد  انـد    آنـان روانـه شـده   آنـان روانـه شـده   به طور قطع از كساني كه پيغمبران به سوي به طور قطع از كساني كه پيغمبران به سوي ) ) در روز قيامتدر روز قيامت  ((  
كه آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يا خير و چگونـه بـدان پاسـخ    كه آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يا خير و چگونـه بـدان پاسـخ    ((  پرسيمپرسيم  ميمي
ايـد و از  ايـد و از    كه آيـا پيـام آسـماني را رسـانده    كه آيـا پيـام آسـماني را رسـانده    ((  پرسيمپرسيم  و حتماً از پيغمبران هم ميو حتماً از پيغمبران هم مي) ) ؟؟ايدايد  دادهداده

    ). ). ؟؟ايدايد  يزدان چه شنيده و چه ديدهيزدان چه شنيده و چه ديده  مردمان در قبال فرمانمردمان در قبال فرمان
  ::رمايدرمايدو در جايي ديگر چنين مي فو در جايي ديگر چنين مي ف

�mF��E��D����� � �� � ��C��B��AG��J��I��HK����O��N��M����� �L
��Pl ١٧: غافر     

ونـه  ونـه  هـيچ گ هـيچ گ . . شودشود  كرده است جزا و سزا داده ميكرده است جزا و سزا داده مي  امروز هر كسي در برابر كاري كهامروز هر كسي در برابر كاري كه((  
و حسـاب و  و حسـاب و  ((  الحساب استالحساب است  گمان خداوند سريعگمان خداوند سريع  بيبي. . ستمي امروز وجود نخواهد داشتستمي امروز وجود نخواهد داشت

      ). ). اندازداندازد  نمينمي  كتاب كسي را از موقع مقرّر به تأخيركتاب كسي را از موقع مقرّر به تأخير
نيز در احاديث زيادي بدان اشاره فرموده است، براي مثـال در برخـي   نيز در احاديث زيادي بدان اشاره فرموده است، براي مثـال در برخـي     ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

  ::نمازها مي فرمودنمازها مي فرمود
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SS ;;; ;;; �f_�� w��h5 ,�@�8 ����� ���.�� <��� �f_�� w��h5 ,�@�8 ����� ���.�� <���––   �<�� �� ��/ �<�� �� ��/−− : :º��� F��#� ��º��� F��#� �� ? ?  
X�	X�	 : :)�� � �N(�5 )��(U �5 
O�8 +I)�� � �N(�5 )��(U �5 
O�8 +IVV ; ;}}  
  ؟ ؟ حساب آسان چيسـت حساب آسان چيسـت : : ا با من انجام ده، عائشه پرسيدا با من انجام ده، عائشه پرسيدمحاسبه آساني رمحاسبه آساني ر  !!بار الهابار الها... ... ((  

  ). ). از آن صرف نظر خواهد شداز آن صرف نظر خواهد شداينكه كارنامه اعمال بررسي شده و اينكه كارنامه اعمال بررسي شده و : : فرمودفرمود
  ::كيفيت محاسبهكيفيت محاسبه  --33

ن شيوه صورت مي گيرد كه پروردگـار متعـال بـدون وجـود واسـطه و      ن شيوه صورت مي گيرد كه پروردگـار متعـال بـدون وجـود واسـطه و      ييمحاسبه بدمحاسبه بد
در در   ��بـن حـاتم   بـن حـاتم     مترجمي انسان را از نتايج اعمال دنيايي اش با خبر مي سازد؛ عـدي مترجمي انسان را از نتايج اعمال دنيايي اش با خبر مي سازد؛ عـدي 

  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��اين خصوص از پيامبر خدا اين خصوص از پيامبر خدا 

S �&� �D m
&8 �5 )�� �"8I 
O��5 +�J
G )���  )��� ��� )�/ )"�z�. �D ��I �� z�� ��
 d�&h�G /�&��� �D m
&8 �&5 )8�8 E� 
O�8  C�	 �� �D m
8 �5 )�� C�=I 
O�8  )�"� �� C�	

�
P ]f� %�  /���� �%hG�5 )<� VV;;  ��  
هر كدام از شما بدون وجود مترجم با پروردگارش سـخن خواهـد گفـت، آنگـاه     هر كدام از شما بدون وجود مترجم با پروردگارش سـخن خواهـد گفـت، آنگـاه     ( 

راست و چپ خود را نگاه كرده جز كردارهايش نمي بيند و پـيش رويـش نيـز آتـش     راست و چپ خود را نگاه كرده جز كردارهايش نمي بيند و پـيش رويـش نيـز آتـش     
  ). ). دوزخ وجود دارد، پس با يك دانه خرما هم كه بوده خود را از دوزخ دور نماييددوزخ وجود دارد، پس با يك دانه خرما هم كه بوده خود را از دوزخ دور نماييد

بر سـر  بر سـر  بندگان مؤمن اين است كه  يكي از نشانه هاي رحمت و مهرباني پروردگار با
گناهانشان با آنان مشاجره و جر و بحث نمي فرمايد، بلكه فقط آنها را بر ايشان عرضه گناهانشان با آنان مشاجره و جر و بحث نمي فرمايد، بلكه فقط آنها را بر ايشان عرضه 
خواهد كرد، زيرا همچنانكه در دنيا بر اعمال بدشان سرپوش گذاشته بود در آخرت نيز خواهد كرد، زيرا همچنانكه در دنيا بر اعمال بدشان سرپوش گذاشته بود در آخرت نيز 

  ..اعتبار و آبرويشان را حفظ و نمي گذارد ساير مردم از آنها اطالع يابنداعتبار و آبرويشان را حفظ و نمي گذارد ساير مردم از آنها اطالع يابند

                                                                                      
  ..آن را صحبح مي داندآن را صحبح مي دانداحمد در مسند خود و ابن ابي عاصم در كتاب السنة روايت كرده و الباني نيز احمد در مسند خود و ابن ابي عاصم در كتاب السنة روايت كرده و الباني نيز   11
  ). ). كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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ي كفار و منافقين نه تنها از چنين امتيازي برخوردار نيسـتند كـه پروردگـار عـالم     ي كفار و منافقين نه تنها از چنين امتيازي برخوردار نيسـتند كـه پروردگـار عـالم     ولول
  ––ايشان را در مأل عام رسوا و بد نام كرده و كردارهايشان را برمال مـي سـازد؛ عائشـه    ايشان را در مأل عام رسوا و بد نام كرده و كردارهايشان را برمال مـي سـازد؛ عائشـه    

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��در اين باره از پيامبر بزرگوار در اين باره از پيامبر بزرگوار   ––رضي اهللا عنها رضي اهللا عنها 

Sn�4 �D v.�¦ ��I ��� ;�� X%./ �8 w�	 w��	 �� X%&h8 ���I �d��5 �� ����� 

6&&&�   Y&&&�: �m��t��s��r��q��p��o�����n���m���l��k��jl 

�8
�%+  �� �%	: n�4 F��#� Æ	�X ; ٨ - ٧: ا<نشقاق ¬
��� ��1VV ; ;}}  
  ��اي پيامبر خدا اي پيامبر خدا : : گفتمگفتم. . هر كه مورد محاسبه پروردگار قرار گيرد نابود خواهد شدهر كه مورد محاسبه پروردگار قرار گيرد نابود خواهد شد((  

مه اعمالش به دست مه اعمالش به دست ، هركس نا، هركس نادر آن وقتدر آن وقت((  ::فرمايدفرمايدمگر خداوند نمي مگر خداوند نمي   ––فدايت شوم فدايت شوم   --
ايـن امـر تنهـا    ايـن امـر تنهـا    : : فرمـود فرمـود       . . ؟؟) ) با او حساب ساده و آساني خواهد شـد با او حساب ساده و آساني خواهد شـد . . راستش داده شودراستش داده شود

  ). ). است و گر نه هر كس مورد بازخواست قرار گيرد از بين مي روداست و گر نه هر كس مورد بازخواست قرار گيرد از بين مي رود  عرضه كردنعرضه كردن
ي ي در رابطه با سـخنان در گوشـي چـه مـ    در رابطه با سـخنان در گوشـي چـه مـ      ��پيامبر خدا پيامبر خدا : : پرسيده شدپرسيده شد  ��از ابن عمر از ابن عمر 

  ::از ايشان شنيدم مي فرموداز ايشان شنيدم مي فرمود: : در پاسخ گفتدر پاسخ گفت  ؟ ؟ فرمودفرمود

 S k)k�%j� j[k� j� j/ y
 ghj� g5 j) g�g� gU k)i� g� g� g� g7g8 xt( g� t6 g� g  tY g� k)y� g/ i� k� k� g��g� kh i�� gC i% g8 j� k� iRjiB� xg� i� j8 i6 g4 jX% jhg� g5
 j¢ k
 i�gI yF g/ imgI jX% jhg� g5 j¢ k
 i� gG ;  i g~ g. i� g	 xy�k{ g5 gX� g	 gC i%&g� i�� gng� � g4 j
 k� i�gI xy�kD g  �g� i� l��� ks gni�g� g� �g j� ;

 kdg� jR g4 k]k_g�g i«� k� jd j/ go g� ik k� mg3�g�j� g5 g+% jhk5�g�jiB� g  j/� t� jz i�� � t�gI g  k)kG�g� g� g� g� g�� k* gK xg| i�j� g5  g�8 k[ t��
 kt�� go g� �%j� g[ gUV ; ;��  

به اندازه اي مورد احترام و تقدير الهـي قـرار خواهـد    به اندازه اي مورد احترام و تقدير الهـي قـرار خواهـد      انسان مؤمن در روز آخرتانسان مؤمن در روز آخرت((  
كه بال رحمت و مهرورزيش را روي او گسترده و گناهانش را به وي نشان مي كه بال رحمت و مهرورزيش را روي او گسترده و گناهانش را به وي نشان مي گرفت گرفت 

                                                                                      
  ). ). كتاب التفسيركتاب التفسير((همان همان   11
  ). ). كتاب التوبةكتاب التوبة((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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، مي ، مي !!آري پروردگاراآري پروردگارا: : در پاسخ مي گويددر پاسخ مي گويد  ؟ ؟ آيا آنها را مي شناسيآيا آنها را مي شناسي: : دهد، سپس مي پرسددهد، سپس مي پرسد
و شخصيتت لطمه بخـورد،  و شخصيتت لطمه بخـورد،  من كه آنها را در دنيا پوشش داده و نگذاشتم اعتبار من كه آنها را در دنيا پوشش داده و نگذاشتم اعتبار : : فرمايدفرمايد

امروز نيز آنها را مورد بخش و مغفرت خويش قرار خواهم داد، آنگاه كارنامه حسناتش امروز نيز آنها را مورد بخش و مغفرت خويش قرار خواهم داد، آنگاه كارنامه حسناتش 
به وي داده مي شود، ولي خداوند متعال كفار و منافقان را در حضور همه مردم رسـوا  به وي داده مي شود، ولي خداوند متعال كفار و منافقان را در حضور همه مردم رسـوا  

  ). ). اينان كساني هستند كه عليه خداوند افترا بستنداينان كساني هستند كه عليه خداوند افترا بستند: : كرده و صدا مي زندكرده و صدا مي زند
  : : ددننكه مورد محاسبه قرار مي گيركه مورد محاسبه قرار مي گير  انيانينخستين كسنخستين كس  --44

نخستين كساني كه مورد محاسبه و بازخواست قرار خواهنـد گرفـت، امـت پيـامبر     نخستين كساني كه مورد محاسبه و بازخواست قرار خواهنـد گرفـت، امـت پيـامبر     
است، چرا كه امام و پيامبرش برترين پيـامبران، پـيش از همـه سـر از خـاك      است، چرا كه امام و پيامبرش برترين پيـامبران، پـيش از همـه سـر از خـاك        ��اسالم اسالم 

بيرون آورده و قبل از هر كس نيز وارد بهشت رحمت پروردگار مي شـود، از ايـن رو   بيرون آورده و قبل از هر كس نيز وارد بهشت رحمت پروردگار مي شـود، از ايـن رو   
نيز پيش از همه مـورد  نيز پيش از همه مـورد    ––كه شايسته ترين ملل هستند كه شايسته ترين ملل هستند   ––يست اگر امتش يست اگر امتش جاي تعجب نجاي تعجب ن

  ..حساب و كتاب قرار گرفته و پيش قراول بهشتيان باشندحساب و كتاب قرار گرفته و پيش قراول بهشتيان باشند
  ::روايت مي نمايندروايت مي نمايند  ��در اين رابطه از پيامبر در اين رابطه از پيامبر   ––رضي اهللا عنهما رضي اهللا عنهما   ––ابو هريره و حذيفه ابو هريره و حذيفه 

SS]_�«� 6�	 <��� �7hB� ,����h�� C%8 +%h����� + 
A�� �*�]_�«� 6�	 <��� �7hB� ,����h�� C%8 +%h����� + 
A�� �*�VV ; ;}}  
ما آخرين ملت و پيش قراول آنها در قيامت بوده و پيش از همه نيز مورد محسابه ما آخرين ملت و پيش قراول آنها در قيامت بوده و پيش از همه نيز مورد محسابه ((  

  ). ). قرار خواهيم گرفتقرار خواهيم گرفت
  ::آمده استآمده است  ��در روايتي ديگر از ابو هريره در روايتي ديگر از ابو هريره 

SS��k��	 �� F�(z�� �%G � �I ��� ,����h�� C%8 +%h����� + 
A�� �*���k��	 �� F�(z�� �%G � �I ��� ,����h�� C%8 +%h����� + 
A�� �*�VV ; ;��  
وده انـد، ولـي مـا پـيش     وده انـد، ولـي مـا پـيش     گر چه امتهاي گذشته پيش از ما داراي كتاب و شريعت بگر چه امتهاي گذشته پيش از ما داراي كتاب و شريعت ب((  

  ). ). قراول همه آنان در روز آخرت هستيمقراول همه آنان در روز آخرت هستيم

                                                                                      
  ). ). كتاب الجمعةكتاب الجمعة((همان همان   11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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  ::آمدهآمده  ��در روايتي ديگر از ابن عباس در روايتي ديگر از ابن عباس 

SS� 
AL �*�� 
AL �*���v.�¦ �� X �   �v.�¦ �� X �   �VV ; ;}}  
  ). ). ما آخرين امتها و نخستين كساني هستيم كه مورد محاسبه قرار خواهيم گرفتما آخرين امتها و نخستين كساني هستيم كه مورد محاسبه قرار خواهيم گرفت((  
  ::محاسبه نمي شوندمحاسبه نمي شوند  كهكهكساني كساني   --55

پروردگـار  پروردگـار  انسانها و جنيان خواهـد شـد، ولـي    انسانها و جنيان خواهـد شـد، ولـي    بي گمان حساب و كتاب شامل همه بي گمان حساب و كتاب شامل همه 
امتيـازاتي را بـه امـت و    امتيـازاتي را بـه امـت و      ��مهرورز همواره بخاطر ارج نهادن به پيامبر بزرگوار اسـالم  مهرورز همواره بخاطر ارج نهادن به پيامبر بزرگوار اسـالم  

پيروان راستينش مي بخشد كه برخي از آنان معاف از محاسبه بوده و بدون حسـاب و  پيروان راستينش مي بخشد كه برخي از آنان معاف از محاسبه بوده و بدون حسـاب و  
بـن  بـن  عذابي وارد بهشت خواهند گشت، يكي از اين سرافرازان صحابي جليـل عكاشـه   عذابي وارد بهشت خواهند گشت، يكي از اين سرافرازان صحابي جليـل عكاشـه   

  ::نقل مي گويدنقل مي گويد  ��به نقل از پيامبر به نقل از پيامبر   ��است كه ابن عباس است كه ابن عباس   ��محصن محصن 
 S&k�t��� g  k+g� j� t
&�� g  j6 j� t
�� j) g� g� g  txk�t��� g  j§i� g4 l
�� j) g� g� g  txk�t��� jwi8gI g
 g5 j g�j�� t go g� iw g� k
 j� tx

 gI jwi�g� gO g5 q�kO g� q3� g% g. ku g�k5 j/ i1kD q� g�gI j) g� g� g�i� g� x g.%j� � g[ g4 ku g6� khg5 xk( t�jI ij t��  k�&kz g� g  j) j� i% g	 g 
 k]j5j�� gukD i
jOi�� ; k
& gA�� k]j5j�� gukD i
jOi�� ku g6� khg5 q�kO g� q3� g% g. � g1k{ g5 j, i
gOg� g5 ; q�&kO g� q3� g%& g. � g1k{& g5

 jA i�g8 � �� i� gI g+% j�i� g. i j< g� g� g  gnj( t�jI k� k[ g4 ku g6� khg5 �F� g[& g� g� g  �F�& g� k� k i@ g'k� g�t�g i�� g+%j�;  g»&g g� t&jH
 gX�& ghg5 �F� g[& g� g� g  �F�& g� k� k i@ g'k� g�t�g i�� g+%j� jA i�g8 g�8 k[ t�� gnk- g� jI ks j��t��� g¬� g¡g5 j)g� kYi� g� g6 gA g�g5

 kt�� gX% j. g/ �%j� k* gK g�8 k[t�� j j<t� g�g�g5 i j< j7 i�g��  g� gX� g	 g  kCg� i.k�� ks � j�k� j  g�8 k[ t�� j j<t� g�g� g5 i j< j7 i�
kt��k� �% jU k i�j8 i g� g  ; kt�� jX% j. g/ i k<i�g� g� g� g
 g¡g5 gd�g� i=gI � j
 gU g1 g �  gX� ghg5:  k)&�k5 g+%& j�%j g· m k[& t�� � g�; 

 gX� ghg5 j� j g� iAg� g5:  g+%j	 i g~ i�g8 g� g  g+%j	 i
 g8 g� g�8 k[t�� j j4  g+%&j� tU g%g( g8 i&k y� g/ go g� g  g+ j t@g|g( g8 g� g  ; gC�& ghg5

                                                                                      
  ..دالئل النبوة روايت كرده اند، بوصيري و الباني نيز سندش را صحيح مي داننددالئل النبوة روايت كرده اند، بوصيري و الباني نيز سندش را صحيح مي دانند: : ابن ماجه و بيهقي در كتابابن ماجه و بيهقي در كتاب  11
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 gX� ghg5 �� g�i k> j�i� j� g=� tz j�:  i j<i� k� xk�g� g�i g¹ i+gI gt�� j° i3� ; gX� ghg5:  i j<i� k� gwi�gI V gX� ghg5 j
 gAL q6 j� g/ gC� g	 tjH
 i j<i� k� xk�g� g�i g¹ i+gI gt�� j° i3� ; gX� ghg5:  ghg� g. j� g=� tz j� �g k� gnV;} 

ملل مختلف به من نشان داده شد، كه برخي از پيامبران عده اي كم، يا يك نفر، يا ( 
و يا اصال هيچ كس با وي نبود، در همـان هنگـام عـده كثيـري را      دو نفر همراه داشته

و پيـروان وي   �اينـان موسـي   : ديدم كه گمان بردم امت من مي باشـند، ولـي گفتنـد   
ايـن  : اما اين نقطه را نگاه كن كه عده ي بسيار زيادي ديدم، بـاز هـم گفتنـد   هستند، و 

اينهـا پيـروان تـو مـي     : نقطه ديگر را نگاه كن كه دوباره عده ي زيادي را ديدم، گفتند
ابن عباس . باشند كه هفتاد هزار از ايشان بدون حساب و عذاب وارد بهشت مي گردند

است و به خانه برگشت؛ مردم نيز بـه مشـاجره و   سپس پيامبر برخ: در ادامه مي افزايد
شايد اين عـده كسـاني باشـند كـه همـواره      : جر و بحث پرداخته و برخي معتقد بودند

شـايد كسـاني باشـند كـه در خـانواده اي      : همراه پيامبر بوده اند، برخي هم مي گفتنـد 
ديـدگاه  اسالمي ديده به جهان گشوده و مرتكب شرك نگشته اند، و عده اي ديگر نيـز  

ايشان كساني اند كه تعويذ، تداوي : آمد و فرمود �بر پيام، هاي ديگري ارائه مي دادند
عكاشـة بـن محصـن    . و فال بد انجام نداده و تنها بر پروردگارشان توكـل مـي نماينـد   

تـو جـزو ايـن    : از خدا برايم بخواه كه جزو آنان باشم، پيامبر فرمود: برخاست و گفت
ر برخاست و همان چيـز را درخواسـت كـرد، ولـي ايـن بـار       گروه هستيد، مردي ديگ

  ). عكاشه از تو پيشي گرفت: فرمود
  :نخستين چيزي كه از آن سؤال مي شود -6

نخستين چيزي كه انسان در بـاره اش مـورد محاسـبه و     �بر اساس احاديث پيامبر 
ه بازخواست قرار خواهد گرفت، نماز است؛ زيرا نمـاز شـالوده و اسـاس ديـن، وسـيل     

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الطبكتاب الطب((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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د، و لذا در ارتباط و مناجات با پروردگار و عاملي بازدارنده از منكرات به شمار مي رو
  .روز آخرت نيز در رأس سؤاالت قرار گرفته و اهتمام جدي بدان مي شود

  :چنين روايت مي نمايد �از پيامبر بزرگوار  �ابو هريره 

S����h�� C%8 ����� )� v.�¦ �� X � :`�&K w*�&K +{&5 ,��&���  +D   ,)&�"� 
_�&.
)�"� 
_�. ��5 ,��5V ;}  

نخستين چيزي كه انسان در باره ش مورد بازخواست قرار خواهـد گرفـت، نمـاز    ( 
است، پس اگر نمازش درست و جامع الشرايط بود ساير كردارهايش نيـز مقبـول و در   

  ). دنغير اين صورت هيچ كدام از اعمالش مورد تاييد قرار نمي گير
كه در زمينه انجـام نمازهـاي پنجگانـه در اول وقـت و بـه صـورت       اي كاش آناني 

كه معيار پذيرش يا رد اعمال  -جماعت كوتاهي مي روزند، اين احاديث گران قدر را 
، نصب العين خويش قرار داده و در -را صحت يا عدم صحت نمازها بر شمرده است 

سـر بـه   كه هيچ گـاه  اعمال گذشته تجديد نظر مي كردند، پس واي به حال گمراهاني 
  .اهتمام نمي ورزندآستان معبود نساييده و به امر اقامه نمازها 

  :است وي قتلادعنخستين داوري در زمينه  -7

خواهد بود، زيرا ايـن   موارد قتل نفسبدون ترديد نخستين قضاوت قيامت در زمينه 
الهـي در   خداوند بندگانش را به رعايت حدود است،امر از اهميت ويژه اي برخوردار 

  : اين زمينه چنين مي ستايد

�m��X��O�����N��M��L����K�����J��I������Hl ٦٨: الفرقان  
رسـانند مگـر بـه     ، به قتل نمـي كه خداوند خونش را حرام كرده استو انساني را ( 
  ). حق

                                                                                      
  ترمذي، نسائي و ابن ماجه روايت كرده و الباني نيز آن را صحيح مي داندترمذي، نسائي و ابن ماجه روايت كرده و الباني نيز آن را صحيح مي داند  11



        
  

      253253                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  :و لذا پيامبر نور و رحمت نيز در اين خصوص مي فرمايد
 S� z��
�I   z��%�I   Ud��3 +D �I U
<&= �&5 �[&4 z�%&8 ��
*U z��� C�


�[4 U��� �5 �[4V ;} 
] مراد روز عرفه است[همچون امروز  حيثيت و شرفتان، اموال و هاآگاه باشيد، خون( 

  ). در اين ماه و در اين شهر بر يكديگر حرام و ممنوع است
برايمان روشـن مـي سـازد كـه      �در حديثي به نقل از ابن مسعود  �پيامبر گرامي 

  :بود، مي فرمايد دعاوي قتل نفس خواهدنخستين داوري قيامت بر سر موضوع 

 S d����� �5 ����h�� C%8 ����� E� �7hj8 �� X IV ;� 
 دعـاوي قتـل نفـس   نخستين چيزي كه مورد محاسبه و بازخواست قرار مي گيرد، ( 

  ). است
  :در حديثي ديگر مي فرمايد

 S 6G�h��� �GR8,����h�� C%8 X%(hB�   X%h�5 :F/ 2�! ���(	 �5 6. ;X%&h�5 :F/ 2�! 
�[4 ��
�� ;���J :9�8�� [AR5 Ç6(h��� �
�I ��   6G�h�� ´ /���� �5 +�5[h�5V ;® 

ايـن  از  !پروردگـارا : در روز آخرت قاتل و مقتول احضار شده و مقتول مي گويـد ( 
مرا بـدان   ياين يك !پروردگارا: مي گويد وي نيز. بپرس كه چرا مرا به قتل رساند قاتل

   ). هر دوي آنان به دوزخ انداخته خواهند گشت آنگاه. فرمان داد
بر اين اساس، با آيات و احاديث وارده در اين زمينه گلوي مجرمان و تجاوزكـاراني  
را هدف قرار مي دهيم كه حقوق بندگان خدا را پايمال كرده، خون زاللشان را بر زمين 

                                                                                      
  ). ). كتاب العلمكتاب العلم((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب القسامةكتاب القسامة((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب الدياتكتاب الديات((همان همان   22
  ..طبراني و هيثمي روايت كرده اندطبراني و هيثمي روايت كرده اند  33
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وندي و پيماني پايبند نيستند و بدين وسـيله عليـه خـدا    ريخته، و به هيچ گونه خويشا
بايد نيك بدانند كه پروردگار توانا از حـريم بنـدگانش بـه دفـاع     . اعالم جنگ كرده اند

يـا خـود را بـه نـاداني      –برخاسته و زخم ايشان را مرهم مي زند، مگر آنان نمي دانند 
نمي گذارد بازيچه ان بوده و كه خداوند حامي و پشتيبان راستين و دلسوز مؤمن –زنند 

، بايد دريابند كه گر چه مـدتي داراي قـدرت و   !؟دست نا اهالن و بدكاران قرار گيرند
حكومت بوده و هر طور كه بخواهند حقوق انساني مسلمانان را زير پـا مـي گذارنـد،    
ولي اين مهلت و توانايي تنها به منظور زمينه سازي براي افزايش جرايم و گرفتار شدن 

  :در دام عذابهاي دردناك الهي است

�m��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾l ١٥: البقرة  
نمايد و آنان را رها ساخته تا كوركورانه بـه سركشـي    خداوند ايشان را مسخره مي( 

    ). خويش ادامه دهند
د، و باشـ بوده از اين رو، خداوند تنها ايشان را مهلت مي دهد نه اينكه از آنان غافل 

عذاب سـخت و كمـر   را چنان قدرت مندانه در دام  رر و مناسب خود آنهادر وقت مق
قرار مي دهد كه نه تنها راه برون رفتي از آن برايشان امكان پـذير نباشـد   شكن خويش 

بنابراين، بايد اين تجاوزكاران درس پند و عبرت باشند؛ نيز  پويندگان راهشانكه براي 
دگـار توانمنـد در راسـتاي دفـاع از مؤمنـان      و ستمگران منتظر انتقام جان فرساي پرور

كه دستشان بـه خـون پـاك و زالل مؤمنـان     - را  يكتاپرست بوده كه همه خون آشامان
، تار و مار نموده، پوزه شان را به خاك ماليده و سـرافكنده دنيـا و   - آغشته شده است

  1. آخرت خواهند شد

                                                                                      
  ). ). 151151((دكتر سيد سعيد عبد الغني دكتر سيد سعيد عبد الغني / / البيان في صفات عباد الرحمن البيان في صفات عباد الرحمن   11



        
  

      255255                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  

  ) ) ميزانميزان((  ترازوترازو  --77

  ::را به شرح زير توضيح دهيمرا به شرح زير توضيح دهيمنكاتي نكاتي است است در اين قسمت نيز الزم در اين قسمت نيز الزم 
  ::معني لغوي و اصطالحي ميزانمعني لغوي و اصطالحي ميزان  --11

  11. . ابزار وزن كردن چيزهاي سبك و سنگين استابزار وزن كردن چيزهاي سبك و سنگين است: : واژه ميزان در لغت به معنيواژه ميزان در لغت به معني
گفتـه مـي شـود كـه خداونـد در روز      گفتـه مـي شـود كـه خداونـد در روز        ترازويـي ترازويـي و در اصطالح شريعت اسالم نيز به و در اصطالح شريعت اسالم نيز به 
  ..آخرت اعمال بندگان را بدان مي سنجدآخرت اعمال بندگان را بدان مي سنجد

سلماني واجب و جزو منظومه عقايدش به شمار مـي  سلماني واجب و جزو منظومه عقايدش به شمار مـي  مزبور بر هر ممزبور بر هر م  ترازويترازويايمان به ايمان به 
رود و اگر بدان معتقد نباشد ايمانش كامل و صحيح نيست، زيـرا پروردگـار متعـال در    رود و اگر بدان معتقد نباشد ايمانش كامل و صحيح نيست، زيـرا پروردگـار متعـال در    

  ::چندين جاي قرآن كريم بدان اشاره مي فرمايد، از جملهچندين جاي قرآن كريم بدان اشاره مي فرمايد، از جمله

�m��Ì� �Ë� � �Ê� �É� �È��Ç� �Æ� �Å� �Ä� �Ã
��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Íl ١٠٣ – ١٠٢: المؤمنون  

و و ((  ، سنگين و ارزشمند شـود ، سنگين و ارزشمند شـود ايشانايشان) ) اعمال و اقوال دنيوياعمال و اقوال دنيوي((  هايهاي  كه سنجيدهكه سنجيده  كسانيكساني((  
و كسـاني كـه   و كسـاني كـه       ..، اينـان قطعـاً رسـتگارند   ، اينـان قطعـاً رسـتگارند   ) ) در ترازوي خدا وزن و ارجـي داشـته باشـد   در ترازوي خدا وزن و ارجـي داشـته باشـد   

عمر خود را عمر خود را ((  ، اينان، اينانارزش باشدارزش باشد  ايشان، سبك و بيايشان، سبك و بي) ) اعمال و اقوال دنيوياعمال و اقوال دنيوي((  هايهاي  ههسنجيدسنجيد
      ). ). در دوزخ جاودانه خواهند مانددر دوزخ جاودانه خواهند ماند  د ود وانان  خويشتن را زيانمند نمودهخويشتن را زيانمند نموده) ) باخته وباخته و

�mb��a��`��_��^������]��\������[��Zc����f���e��d

k��j��i��h��gl����p���o���n��ml نبياء�       ٤٧: ا

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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بـه هـيچ كسـي    بـه هـيچ كسـي      ، و اصـالً ، و اصـالً داد را در روز قيامت خواهيم نهـاد داد را در روز قيامت خواهيم نهـاد و ما ترازوي عدل و و ما ترازوي عدل و ((  
) ) يك يا بـدي انجـام گرفتـه   يك يا بـدي انجـام گرفتـه   كار نكار ن((  ، و اگر به اندازه دانه خردلي، و اگر به اندازه دانه خردليشودشود  كمترين ستمي نميكمترين ستمي نمي

و بسنده خواهـد  و بسنده خواهـد  ) ) دهيمدهيم  و سزا و جزاي آن را ميو سزا و جزاي آن را مي((  سازيمسازيم  ، آن را حاضر و آماده مي، آن را حاضر و آماده ميباشدباشد
      ). ). باشيمباشيم) ) اعمال و اقوال شما انسانهااعمال و اقوال شما انسانها((  بود كه ما حسابرس و حسابگربود كه ما حسابرس و حسابگر

�m��l� �k��j�� �i��h��g� �f��e� �d��c��b�� �a

��r���q��p��o��n��ml ٩ – ٦: القارعة  
در زنـدگي رضـايت   در زنـدگي رضـايت     اواو  ..او سـنگين باشـد  او سـنگين باشـد  ) ) حسنات و نيكيهايحسنات و نيكيهاي((  كسي كه ترازويكسي كه ترازوي((  

  مـادرِ مـادرِ   . . او سـبك شـود  او سـبك شـود  ) ) حسنات و نيكيهايحسنات و نيكيهاي((  و اما كسي كه ترازويو اما كسي كه ترازوي    . . بردبرد  بخشي بسر ميبخشي بسر مي
، دهـان خـود را   ، دهـان خـود را   و براي در آغوش كشيدن اوو براي در آغوش كشيدن او((  استاست) ) ژرف دوزخژرف دوزخ((  ، پرتگاه، پرتگاهاواو) ) مهربانمهربان((

  ). ). به سويش باز كرده استبه سويش باز كرده است
  ::رمايدرمايددر اين زمينه مي فدر اين زمينه مي ف  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

 S S+�Y&�B� �&5 +�&(��hH +�&���� ��� +�(���A ��
�� ��D +�(���� +�("�U+�Y&�B� �&5 +�&(��hH +�&���� ��� +�(���A ��
�� ��D +�(���� +�("�U : :   �� +�*�&.   �� +�*�&.
 �O��� �� +�*�. ,��"*� �O��� �� +�*�. ,��"*�VV ; ;}}    

اذكار سبحان اهللا و بحمده، و سبحان اهللا العظيم گر چه بسيار آسان تلفظ مي شوند اذكار سبحان اهللا و بحمده، و سبحان اهللا العظيم گر چه بسيار آسان تلفظ مي شوند ((  
  ). ). هستندهستند  آخرت نيز سنگين وزنآخرت نيز سنگين وزن  ترازويترازوي  ولي نزد خداوند مهربان ارزشمند و درولي نزد خداوند مهربان ارزشمند و در

  ::ترازوترازو  كيفيتكيفيت  --22

آخرت نيز همچون ميزان محسوس دنيا داراي دو لبه و زبانه اي اسـت كـه   آخرت نيز همچون ميزان محسوس دنيا داراي دو لبه و زبانه اي اسـت كـه     ييترازوترازو    
پس از انجام محاسبه و اقرار گـرفتن خداونـد از بنـدگان كردارهايشـان را بـدان وزن      پس از انجام محاسبه و اقرار گـرفتن خداونـد از بنـدگان كردارهايشـان را بـدان وزن      

  ..خواهد نمودخواهد نمود

                                                                                      
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب الدعواتكتاب الدعوات((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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چيـدن بسـاط ظلـم و سـتم در روز     چيـدن بسـاط ظلـم و سـتم در روز     ررنشانه دادگري پروردگار مهرورز و بنشانه دادگري پروردگار مهرورز و ب  ترازوترازواين اين 
رت محسوب مي گردد كه همه انسانها بر اساس اعمال خويش مورد محاسبه قـرار  رت محسوب مي گردد كه همه انسانها بر اساس اعمال خويش مورد محاسبه قـرار  آخآخ

  ..گرفته و كمترين ستمي بدانان نمي شودگرفته و كمترين ستمي بدانان نمي شود
اشـاره بـه دو لبـه    اشـاره بـه دو لبـه      ��احاديث زيادي از جمله حديث عبد اهللا بن عمرو بـن عـاص   احاديث زيادي از جمله حديث عبد اهللا بن عمرو بـن عـاص   

  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��قيامت مي كنند كه به نقل از پيامبر بزرگوار قيامت مي كنند كه به نقل از پيامبر بزرگوار   ترازويترازوي

 S S�5 ,� yN y��� ��%(5�5 ,� yN y��� ��%(5   ��U �5 �	�|���   � a�U ��U �5 �	�|���   � a�UVV ; ;}}  
  ). ). و شناسنامه نيز در لبه ديگر گذاشته مي شودو شناسنامه نيز در لبه ديگر گذاشته مي شودلبه لبه   كارنامه ها در يككارنامه ها در يك((  
  ::آخرتآخرت  ترازوهايترازوهايتعداد تعداد   --33

برخي معتقدند در برخي معتقدند در : : قيامت دو ديدگاه دارندقيامت دو ديدگاه دارند  ترازويترازويدانشمندان اسالمي در باره كميت دانشمندان اسالمي در باره كميت 
رد؛ كه گاهي بـراي يـك   رد؛ كه گاهي بـراي يـك   وجود داوجود دا  ترازوترازوقيامت به اندازه امتها، افراد، و يا اعمال بندگان قيامت به اندازه امتها، افراد، و يا اعمال بندگان 

يا هر يك از كردارهـا ترازويـي وجـود دارد، زيـرا واژه     يا هر يك از كردارهـا ترازويـي وجـود دارد، زيـرا واژه       امت، يا گروه هاي مختلف وامت، يا گروه هاي مختلف و
آمده اسـت، و امـا   آمده اسـت، و امـا   ) ) موازينموازين((  ميزان در همه موارد ذكر شده قرآن كريم به صورت جمعميزان در همه موارد ذكر شده قرآن كريم به صورت جمع

  ..اينكه در احاديث به صورت مفرد آمده به لحاظ اسم جنس بودنش مي باشداينكه در احاديث به صورت مفرد آمده به لحاظ اسم جنس بودنش مي باشد
، ، دارددارد  اين باورند كه در روز آخرت تنها يـك تـرازو وجـود   اين باورند كه در روز آخرت تنها يـك تـرازو وجـود   عده اي ديگر از آنان بر عده اي ديگر از آنان بر 

چون در احاديث پيامبر خدا با صيغه مفرد آمده است، و آمدنش با تعبير جمع در قرآن چون در احاديث پيامبر خدا با صيغه مفرد آمده است، و آمدنش با تعبير جمع در قرآن 
البته واقعيت اين است كه احتمال درست بـودن هـر   البته واقعيت اين است كه احتمال درست بـودن هـر   . . كريم به اعتبار وزن شده ها استكريم به اعتبار وزن شده ها است

  ..رجيح دادرجيح داددو ديدگاه وجود دارد و نمي توان يكي از آنها را كامال تدو ديدگاه وجود دارد و نمي توان يكي از آنها را كامال ت
  ؟؟وزن مي شودوزن مي شودتراوزي قيامت تراوزي قيامت چه چيزي با چه چيزي با   --44

  ::به سه پاسخ اشاره كردبه سه پاسخ اشاره كردپرسش باال مي توان پرسش باال مي توان در توضيح در توضيح 

                                                                                      
سلسـلة  سلسـلة  : : احمد، ترمذي و ابن ماجه روايت كرده، حاكم و ابن حبـان نيـز آن را صـحيح دانسـته و البـاني هـم در كتـاب       احمد، ترمذي و ابن ماجه روايت كرده، حاكم و ابن حبـان نيـز آن را صـحيح دانسـته و البـاني هـم در كتـاب         11

  ..االحاديث الصحيحة بدان اشاره كرده استاالحاديث الصحيحة بدان اشاره كرده است
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يامـت  يامـت  ازوي مزبـور در ق ازوي مزبـور در ق تـر تـر   --ت وارده در ايـن زمينـه   ت وارده در ايـن زمينـه   آياآياظاهر ظاهر بر اساس بر اساس   --يا يا ) ) الفالف
  ::براي مثال مي فرمايدبراي مثال مي فرمايدكه كه ، ، كردكردوزن خواهد وزن خواهد   رارا  اعمال انسانهااعمال انسانها

�m��`��_��^������]��\������[��Zb��ac����f���e��d

k��j��i��h��gl����p���o���n��ml نبياء�     ٤٧: ا
  ::از حديث مزبور هم چنين برداشت مي شود كه فرموداز حديث مزبور هم چنين برداشت مي شود كه فرمود

 S S+�Y&�B� �&5 +�&(��hH +�&���� ��� +�(���A ��
�� ��D +�(���� +�("�U+�Y&�B� �&5 +�&(��hH +�&���� ��� +�(���A ��
�� ��D +�(���� +�("�U : :   �� +�*�&.   �� +�*�&.
 �O��� �� +�*�. ,��"*� �O��� �� +�*�. ,��"*�VV;;11  

روايت عمرو بن عاص از پيامبر نيـز  روايت عمرو بن عاص از پيامبر نيـز    ،،رندرنديا كارنامه ها مورد سنجش قرار مي گييا كارنامه ها مورد سنجش قرار مي گي) ) بب
  ::كه فرمودكه فرمود

 S S ��U �5 �	�|���   � a�U �5 ,� yN y��� ��%(5 ��U �5 �	�|���   � a�U �5 ,� yN y��� ��%(5««دال بر اين امر است، دال بر اين امر است ،  

از پيـامبر  از پيـامبر    ��روايت ابـو هريـره   روايت ابـو هريـره     ،،و يا باالخره خود انسانها وزن خواهند گشتو يا باالخره خود انسانها وزن خواهند گشت) ) جج  
  ::اين احنمال را ترجيح مي دهد، مي فرمايداين احنمال را ترجيح مي دهد، مي فرمايد  ��خدا خدا 

 S S�O��� 6�
�� �G��� )�D�O��� 6�
�� �G��� )�D  �©
&	D ,�&�%�� M��� �� ��� +Y8 � ����h�� C%8 E"����©
&	D ,�&�%�� M��� �� ��� +Y8 � ����h�� C%8 E"���::  m��

��¤��£���¢��¡�����~��}l 22. . »»١٠٥: الكھف  
بي گمان برخي انسانهاي چاق و تنومند نـزد خداونـد در روز آخـرت ارزش بـال     بي گمان برخي انسانهاي چاق و تنومند نـزد خداونـد در روز آخـرت ارزش بـال     ((  

و در روز رستاخيز ارزشي براي ايشـان قائـل   و در روز رستاخيز ارزشي براي ايشـان قائـل   ((  ::پشه اي هم ندارند، خداوند مي فرمايدپشه اي هم ندارند، خداوند مي فرمايد
  ). ). ر و منزلتي در پيشگاه ما نخواهند داشتر و منزلتي در پيشگاه ما نخواهند داشتو قدو قد((  شويمشويم  نمينمي

                                                                                      
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((و مسلم و مسلم ) ) دعواتدعواتكتاب الكتاب ال((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب التفسيركتاب التفسير((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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آنها پاسخهاي متعددي را ارائه آنها پاسخهاي متعددي را ارائه موجود در موجود در علما در توجيه اين احاديث و رفع تناقض علما در توجيه اين احاديث و رفع تناقض 
يا تمامي احتماالت مزبور صادق بـوده و همـه آنهـا وزن خواهنـد     يا تمامي احتماالت مزبور صادق بـوده و همـه آنهـا وزن خواهنـد     : : داده اند، مي گويندداده اند، مي گويند

تبـار  تبـار  شد، يا تنها كارنامـه هـا سـنجش شـده و سـبك و سنگينيشـان بنـابر ارزش و اع       شد، يا تنها كارنامـه هـا سـنجش شـده و سـبك و سنگينيشـان بنـابر ارزش و اع       
اظهار قدر و منزلت ايشان است اظهار قدر و منزلت ايشان است ما مراد از سنجش خود انسانها ما مراد از سنجش خود انسانها ااو و   ؛؛محتويات آنها استمحتويات آنها است

  ..نه اينكه عمال در لبه هاي ترازوي مزبور گذاشته شده و وزن گردندنه اينكه عمال در لبه هاي ترازوي مزبور گذاشته شده و وزن گردند

  

  صراطصراط  --88

  ::براي آگاهي كافي از اين مطلب نيز الزم مي دانيم نكات زير را توضيح دهيمبراي آگاهي كافي از اين مطلب نيز الزم مي دانيم نكات زير را توضيح دهيم
  ::معني لغوي و اصطالحي صراطمعني لغوي و اصطالحي صراط  --11

  11..راه استراه است: : در لغت به معنيدر لغت به معني  صراطصراط
و از ديدگاه شريعت نيز بر پل كشيده شده بر روي دوزخ اطالق مي گردد كـه همـه   و از ديدگاه شريعت نيز بر پل كشيده شده بر روي دوزخ اطالق مي گردد كـه همـه   

  ..مردم از آن عبور خواهند كردمردم از آن عبور خواهند كرد
  ::پلپلداليل ايمان به داليل ايمان به   --22

بر اساس كتاب، سنت، ديدگاه پيشينيان و اجماع همـه مسـلمانان ايمـان بـه صـراط      بر اساس كتاب، سنت، ديدگاه پيشينيان و اجماع همـه مسـلمانان ايمـان بـه صـراط      
همه مردم به مقتضـاي كردارهايشـان از   همه مردم به مقتضـاي كردارهايشـان از   : : شندشندواجب و بايد هر كدام از مؤمنان معتقد باواجب و بايد هر كدام از مؤمنان معتقد با

آن عبور مي كنند، يعني هر كه داراي اعمال بيشتر و بهتر باشد سرعت عبورش افزايش آن عبور مي كنند، يعني هر كه داراي اعمال بيشتر و بهتر باشد سرعت عبورش افزايش 
  ..مي يابدمي يابد

  ::قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايدقرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد

�mc���b��a��`d����j��i��h������g��f������������el ٧١: مريم     

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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، ، مؤمنان براي عبور و ديـدن مؤمنان براي عبور و ديـدن ((  شويدشويد  دوزخ ميدوزخ مي  واردوارد) ) انسانها بدون استثناءانسانها بدون استثناء((  همه شماهمه شما((  
  ). ). اين امر حتمي و فرماني است قطعي از پروردگارتاناين امر حتمي و فرماني است قطعي از پروردگارتان  ). ). و كافران براي دخول و ماندنو كافران براي دخول و ماندن

    
واژه ورود را در اين آيه به واژه ورود را در اين آيه به   ––رحمهم اهللا رحمهم اهللا   ––عبد اهللا بن مسعود، قتاده و زيد بن اسلم عبد اهللا بن مسعود، قتاده و زيد بن اسلم 

  ..عبور از روي پل مزبور تفسير كرده اندعبور از روي پل مزبور تفسير كرده اند
آن را ورود به دوزخ تفسـير  آن را ورود به دوزخ تفسـير    --  ��از جمله ابن عباس از جمله ابن عباس   ––نشمندان نشمندان عده اي ديگر از داعده اي ديگر از دا

  ..كرده كه مؤمنان از آن نجات مي يابندكرده كه مؤمنان از آن نجات مي يابند
  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S �h�� ��¤ �D /���� )�P ��%�� �� �H�H E"��B� �� ��� ,%"8 � �h�� ��¤ �D /���� )�P ��%�� �� �H�H E"��B� �� ��� ,%"8 �VV;;}}  
رده باشد، جـز بـه انـدازه ورود    رده باشد، جـز بـه انـدازه ورود    هر كه سه تا از فرزندانش مرده و شكيبايي پيشه كهر كه سه تا از فرزندانش مرده و شكيبايي پيشه ك((  

  ). ). وارد دوزخ نخواهد شدوارد دوزخ نخواهد شد
  ::نفل مي كندنفل مي كند  ��نيز در اين باره از پيامبر نيز در اين باره از پيامبر   ��ابو سعيد خدري ابو سعيد خدري 

 S S+%�%h8   ����f�� 6¤   �<� ��� º�� F\8 H+%�%h8   ����f�� 6¤   �<� ��� º�� F\8 H : : a�. a�. <��� a�. a�. <���VV ; ;��    
سپس پل مورد نظر بر روي دوزخ كشيده شده و زمان شـفاعت فـرا مـي رسـد و     سپس پل مورد نظر بر روي دوزخ كشيده شده و زمان شـفاعت فـرا مـي رسـد و     ((  

  ). ). ما را سالم نگه دارما را سالم نگه دار  !!خداياخدايا: : ددمردم مي گوينمردم مي گوين
  ::پلپلكيفيت كيفيت   --33

پل كشيده شده بر روي دوزخ تيز تر از شمشير و باريك تر از مو است كه رحمـت  پل كشيده شده بر روي دوزخ تيز تر از شمشير و باريك تر از مو است كه رحمـت  
آويـزان  آويـزان    ه هـاي آن ه هـاي آن ييدر حاشـ در حاشـ خـاردار  خـاردار    قالبهاييقالبهاييو امانت به كناره هايش فرستاده شده و و امانت به كناره هايش فرستاده شده و 

                                                                                      
  ). ). كتاب الجنائزكتاب الجنائز((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((همان همان   22
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اطراف و اكنافش اطراف و اكنافش   شده اند تا افراد مورد نظر را بگيرند، و دسته هايي از فرشتگان نيز درشده اند تا افراد مورد نظر را بگيرند، و دسته هايي از فرشتگان نيز در
  ..را بر زبان جاري مي سازندرا بر زبان جاري مي سازند] ] سالم نگه دار سالم نگه دار   !!خداياخدايا: [: [حضور دارند و پيوسته دعايحضور دارند و پيوسته دعاي

در پاسخ سؤالي پيرامون كيفيت صراط در پاسخ سؤالي پيرامون كيفيت صراط   ��پيامبر خدا پيامبر خدا : : مي گويدمي گويد  ��ابو سعيد خدري ابو سعيد خدري 
  ::فرمودفرمود

 S S +%zG ,d���h� �U%= �Z ,�*|��� �z��   v���U   e�W�|A �<��� ,��Y� �7��� +%zG ,d���h� �U%= �Z ,�*|��� �z��   v���U   e�W�|A �<��� ,��Y� �7���
�Z X�h8 ,�N���Z X�h8 ,�N�� : : +������ +������VV ; ;}}    

و خارهاي پهـن و خميـده از نـوع خارهـاي     و خارهاي پهـن و خميـده از نـوع خارهـاي       ، قالبها، قالبهاجاي لغزش بوده و چنگ هاجاي لغزش بوده و چنگ ها((  
  ). ). موجود در كوهستانها بر روي آن گذاشته شده استموجود در كوهستانها بر روي آن گذاشته شده است

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��نيز راجع به اين امر از زبان پيامبر خدا نيز راجع به اين امر از زبان پيامبر خدا   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S �<"O� /�	 �� ��8 � ��� @� +������ ¿%= 6T� v���U )�   �<"O� /�	 �� ��8 � ��� @� +������ ¿%= 6T� v���U )�   ����� e|µ ,�� �� ����� e|µ ,�� ��
 Z:��� Z:���VV;;��  

بر روي صراط قالبهايي همچون گياه خاردار سعدان قرار داده شده و جز خداوند بر روي صراط قالبهايي همچون گياه خاردار سعدان قرار داده شده و جز خداوند ((  
  ). ). مي گيرندمي گيرندهيچ كس بزرگيشان را نمي داند كه مردم را به مقتضاي اعمالشان هيچ كس بزرگيشان را نمي داند كه مردم را به مقتضاي اعمالشان 

  ::در باره باريكي پل نيز ابو سعيد خدري مي گويددر باره باريكي پل نيز ابو سعيد خدري مي گويد

 S S�� a���   
�f�� �� �3I )�I ��'���� a���   
�f�� �� �3I )�I ��'��   e���� e����VV ; ;®®  
  ). ). به من خبر رسيده كه باريك تر از مو و تيز تر از شمشير استبه من خبر رسيده كه باريك تر از مو و تيز تر از شمشير است((  
  ::عبور بر روي پلعبور بر روي پل  --44

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((همان همان   22
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   33
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جز مؤمنان راستين و برگزيده كه در دنيا همواره مسير سعادت آفرين بندگي خدا را جز مؤمنان راستين و برگزيده كه در دنيا همواره مسير سعادت آفرين بندگي خدا را 
پيموده و رهرو پيامبران دلسوز بوده اند، هيچ كس نمي تواند بر روي اين پـل سرسـام   پيموده و رهرو پيامبران دلسوز بوده اند، هيچ كس نمي تواند بر روي اين پـل سرسـام   

و و   ،،، تنهـا ايـن سـرافرازان از روي آن نمـي لغزنـد     ، تنهـا ايـن سـرافرازان از روي آن نمـي لغزنـد     و ترسناك عبور نمايدو ترسناك عبور نمايدآور، بي نظير آور، بي نظير 
همچنانكه خداوند در دنيا ايشان را ثابت قدم نگه داشته اكنون نيز بدون ترس و دلهـره  همچنانكه خداوند در دنيا ايشان را ثابت قدم نگه داشته اكنون نيز بدون ترس و دلهـره  

مي گذارند، زيرا چون در دنيا هـيچ گـاه پروردگـار را از يـاد نبـرده و      مي گذارند، زيرا چون در دنيا هـيچ گـاه پروردگـار را از يـاد نبـرده و      آن را پشت سر آن را پشت سر 
كردند، خداوند نيـز در آخـرت و در ايـن    كردند، خداوند نيـز در آخـرت و در ايـن      هميشه برنامه هاي انسان سازش را اجرا ميهميشه برنامه هاي انسان سازش را اجرا مي

  ..شرايط حساس و جان فرسا ايشان را از ياد نبرده و نجاتشان مي دهدشرايط حساس و جان فرسا ايشان را از ياد نبرده و نجاتشان مي دهد
عبور مؤمنان نيز بر روي پل مزبور به مقتضاي كردارها و بر اساس قدر و منزلتشـان  عبور مؤمنان نيز بر روي پل مزبور به مقتضاي كردارها و بر اساس قدر و منزلتشـان  
خواهد بود، از اين رو برخي از ايشان در يك چشم به هم زدن، برخي همچـون بـرق،   خواهد بود، از اين رو برخي از ايشان در يك چشم به هم زدن، برخي همچـون بـرق،   

به سرعت باد، گروهي مثل پرندگان، عده اي هم ماننـد اسـبان نجيـب و    به سرعت باد، گروهي مثل پرندگان، عده اي هم ماننـد اسـبان نجيـب و      عده اي ديگرعده اي ديگر
  ..خواهند نمودخواهند نمود  عقب نشينيعقب نشينيباالخره گروهي ديگر باالخره گروهي ديگر 

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��در اين باره از پيامبر نور و رحمت در اين باره از پيامبر نور و رحمت   ��ابو سعيد خدري ابو سعيد خدري 

 S S ,F�U
��   6�«� �8 ���U   @|��U   `8
��U   ����U   ,E��� ¢
|U +%��RB� 
"�5 ,F�U
��   6�«� �8 ���U   @|��U   `8
��U   ����U   ,E��� ¢
|U +%��RB� 
"�5
 a��� ���5 a��� ���5 �<� �5 � �z�   6.
� È �É    �<� �5 � �z�   6.
� È �É   VV ; ;}}  

در يك لحظه، يا همچون برق، باد، پرندگان و اسبان نجيب و صاحب نـژاد  در يك لحظه، يا همچون برق، باد، پرندگان و اسبان نجيب و صاحب نـژاد  مؤمنان مؤمنان ((  
گروهي نجات گروهي نجات : : خالصه مردم به سه گروه تقسيم مي شوندخالصه مردم به سه گروه تقسيم مي شوند  ..بر روي آن عبور مي نمايندبر روي آن عبور مي نمايند

يافته، گروهي لطمه ديده و سپس عبور مي كند و عـده اي نيـز در دوزخ سـقوط مـي     يافته، گروهي لطمه ديده و سپس عبور مي كند و عـده اي نيـز در دوزخ سـقوط مـي     
  ). ). ندندكنكن

  ::نيز در اين باره مي گويندنيز در اين باره مي گويند  ––رضي اهللا عنهما رضي اهللا عنهما   ––حذيفه و ابو هريره حذيفه و ابو هريره 

                                                                                      
  ). ). اب االيماناب االيمانكتكت((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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سـالم نگـه دار،   سـالم نگـه دار،     !!پروردگـارا پروردگـارا : : در حالي كه پيامبرتان بر روي پل ايستاده و مي گويددر حالي كه پيامبرتان بر روي پل ايستاده و مي گويد((  
اعمـال بنـدگان تمـام شـده و     اعمـال بنـدگان تمـام شـده و     اعمالشان از آن عبور مي نماينـد تـا اينكـه    اعمالشان از آن عبور مي نماينـد تـا اينكـه    ر طبق ر طبق ببمردم مردم 

  ). ). خواهند كردخواهند كردحركت حركت   به صورت سينه خيزبه صورت سينه خيزگروهي گروهي 
  ::نيز آمدهنيز آمده  ��در حديث ابو سعيد خدري در حديث ابو سعيد خدري 

 S S�(��(�   ��*. v*�j8 4
AL a
"8 ��*. v*�j8 4
AL a
"8VV ; ;��  
  ). ). تا اينكه آخرين گروه آمده و عقب نشيني خواهند نمودتا اينكه آخرين گروه آمده و عقب نشيني خواهند نمود((  
  ::نخستين كسي كه از پل عبور مي كندنخستين كسي كه از پل عبور مي كند  --55

  ��پيـامبر بزرگـوار اسـالم    پيـامبر بزرگـوار اسـالم      ––عليهم الصالة و السـالم  عليهم الصالة و السـالم    ––بدون شك از ميان پيامبران بدون شك از ميان پيامبران 
بهشت نيز بـه  بهشت نيز بـه  پيش از همه سر از خاك بيرون آورده، از پل مزبور عبور كرده و درهاي پيش از همه سر از خاك بيرون آورده، از پل مزبور عبور كرده و درهاي 

  ..رويش باز خواهد شدرويش باز خواهد شد
اسـت كـه بخـاطر ارج    اسـت كـه بخـاطر ارج      ��نخستين امتي نيز از آن عبور مي كند، امت پيـامبر اسـالم   نخستين امتي نيز از آن عبور مي كند، امت پيـامبر اسـالم   

نهادن به ايشان برترين ملل محسوب گشته و پـيش از همـه نيـز مـورد محاسـبه قـرار       نهادن به ايشان برترين ملل محسوب گشته و پـيش از همـه نيـز مـورد محاسـبه قـرار       
خواهند گرفت، قبل از ساير مردم هم از پل عبـور كـرده و وارد بهشـت مـي گردنـد؛      خواهند گرفت، قبل از ساير مردم هم از پل عبـور كـرده و وارد بهشـت مـي گردنـد؛      

را بـر سـرمان نهـاد و افتخـار قـرار      را بـر سـرمان نهـاد و افتخـار قـرار        ��ا كه تاج زرين پيروي از پيامبر ا كه تاج زرين پيروي از پيامبر سپاس خدايي رسپاس خدايي ر
  ..گرفتن در دايره وسيع امت اسالمي را نصيبمان فرمودگرفتن در دايره وسيع امت اسالمي را نصيبمان فرمود

  ::نقل مي نمايدنقل مي نمايد  ��در اين خصوص از پيامبر در اين خصوص از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   22



        
  

      264264                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

 S S �z(&8 �   ,�&4Y�¹ �&� X I �(�I   ��I +%U�5 ,�<� ���
<^ E� Ê���� F\8   �z(&8 �   ,�&4Y�¹ �&� X I �(�I   ��I +%U�5 ,�<� ���
<^ E� Ê���� F\8  
  ,6.
�� �D [-�%8  ,6.
�� �D [-�%8  [-�%8 6.
�� d��3[-�%8 6.
�� d��3 : : a�. a�. <��� a�. a�. <���VV ; ;}}  

وقتي پل بر روي پشت دوزخ كشيده مي شود، من و امتم پيش از همه از آن عبور وقتي پل بر روي پشت دوزخ كشيده مي شود، من و امتم پيش از همه از آن عبور ((  
خواهيم كرد، و در آن روز جز پيامبران هيچ كس ديگري جرأت حـرف زدن را نـدارد   خواهيم كرد، و در آن روز جز پيامبران هيچ كس ديگري جرأت حـرف زدن را نـدارد   

  ). ). مردم را سالم نگه دارمردم را سالم نگه دار  !!بار الهابار الها: : مي گويندمي گويندكه ايشان هم كه ايشان هم 

  

  حوض كوثرحوض كوثر  --99

  ::نك توضيح نكاتي پيرامون اين مسألهنك توضيح نكاتي پيرامون اين مسألهو ايو اي
  ::معني لغوي و اصطالحي حوضمعني لغوي و اصطالحي حوض  --11

حاض الماء يحوضـه،  حاض الماء يحوضـه،  : : واژه حوض در زبان عربي به معني آب گير است؛ مي گويندواژه حوض در زبان عربي به معني آب گير است؛ مي گويند
  ..آب را جمع كردآب را جمع كرد: : يعنييعني

پروردگار مهـرورز آن را در  پروردگار مهـرورز آن را در  : : و در اصطالح شريعت نيز به حوضي گفته مي شود كهو در اصطالح شريعت نيز به حوضي گفته مي شود كه
داده تا پيـروانش پـيش از ورود بـه بهشـت از آن     داده تا پيـروانش پـيش از ورود بـه بهشـت از آن     ارزاني ارزاني   ��روز آخرت به پيامبر اكرم روز آخرت به پيامبر اكرم 

و ديگر بعد از آن هيچگاه تشنه نشوند، از اين رو پس از پا نهادن بـه سـرزمين   و ديگر بعد از آن هيچگاه تشنه نشوند، از اين رو پس از پا نهادن بـه سـرزمين     بنوشندبنوشند
مبارك بهشت نيز تنها بخاطر لذت و كام جويي از آن مي نوشند نه اينكه دوباره دچـار  مبارك بهشت نيز تنها بخاطر لذت و كام جويي از آن مي نوشند نه اينكه دوباره دچـار  

  ..تشنگي شده باشندتشنگي شده باشند
  ::قرآن كريم راجع به اين امر مي فرمايدقرآن كريم راجع به اين امر مي فرمايد

�m��v����y��x��wl ١: الكوثر     
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را عطـاء  را عطـاء    --از جملـه حـوض كـوثر    از جملـه حـوض كـوثر      ––نهايـت فراوانـي   نهايـت فراوانـي     ما به تو خير و خوبي بـي ما به تو خير و خوبي بـي ((  
  ). ). ايمايم  كردهكرده

  ::نقل مي نمايدنقل مي نمايد  ��از پيامبر از پيامبر   ��سهل بن سعد سهل بن سعد 

 S S ¬%#� ��� zW
5 ��D ¬%#� ��� zW
5 ��DVV ; ;}}  
قبـل از شـما وارد   قبـل از شـما وارد     ––به منظور اصالح و تـرميم حـوض و سـطلها    به منظور اصالح و تـرميم حـوض و سـطلها      --بي گمان من بي گمان من ((  

  ). ). حوض خواهم شدحوض خواهم شد
در پاسخ سـؤالي پيرامـون ماهيـت كـوثر     در پاسخ سـؤالي پيرامـون ماهيـت كـوثر       ��پيامبر خدا پيامبر خدا : : مي گويدمي گويد  ��نس بن مالك نس بن مالك اا

  ::فرمودفرمود

 S S @&W )&�5 ,6&���� �&� �&��I   ,����� �� ����� a�=I ;�� )���|�I ���� �5 
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رودخانه اي است سفيد تر از شير و شيرين تر از عسل كه خداونـد آن را در  رودخانه اي است سفيد تر از شير و شيرين تر از عسل كه خداونـد آن را در  كوثر كوثر ((  

بهشت به من ارزاني داده و پرندگاني پيرامونش به پرواز در مي آيند كه گردنشان بسان بهشت به من ارزاني داده و پرندگاني پيرامونش به پرواز در مي آيند كه گردنشان بسان 
تنـاول  تنـاول  : : پيـامبر فرمـود  پيـامبر فرمـود  . . بي گمان آنها زيبـا و فربـه انـد   بي گمان آنها زيبـا و فربـه انـد   : : عمر گفتعمر گفت. . شتران استشتران استگردن گردن 

  ). ). كنندگانشان زيباتر از آنها هستندكنندگانشان زيباتر از آنها هستند
  ::كيفيت حوض كوثركيفيت حوض كوثر  --22

  ::برخي از ويژگيهاي حوض كوثر بدين شرح استبرخي از ويژگيهاي حوض كوثر بدين شرح است
آبراهه طاليي و آبراهه طاليي و مسافت طول و عرض و هر كدام از ابعادش يك ماه فاصله دارد، دو مسافت طول و عرض و هر كدام از ابعادش يك ماه فاصله دارد، دو 

آب كوثر سفيد تر از آب كوثر سفيد تر از . . نقره اي دارد كه طول ميان آنها به اندازه فاصله عمان تا ايله استنقره اي دارد كه طول ميان آنها به اندازه فاصله عمان تا ايله است

                                                                                      
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..احمد و ترمذي با سند حسن غريب روايت كرده انداحمد و ترمذي با سند حسن غريب روايت كرده اند  22
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بو تـر از مشـك بـوده و بـه انـدازه      بو تـر از مشـك بـوده و بـه انـدازه        شير، سرد تر از برف، شيرين تر از عسل و خوششير، سرد تر از برف، شيرين تر از عسل و خوش
ستاره هاي آسمان در شب تاريك و صاف ليوان دارد، و هر كه از آن بنوشد هـيچ گـاه   ستاره هاي آسمان در شب تاريك و صاف ليوان دارد، و هر كه از آن بنوشد هـيچ گـاه   

  ..تشنه نخواهد گشتتشنه نخواهد گشت
  ::اكنون وجود دارد، مي فرمايداكنون وجود دارد، مي فرمايد  --  ��بر اساس حديث پيامبر خدا بر اساس حديث پيامبر خدا   --اين حوض  اين حوض  

 S S ��D   ��D  ––   ��   ��  ––   +�� ��%� ��D 
O�I +�� ��%� ��D 
O�IVV ; ;}}      
  ). ). ه حوضم نگاه مي كنمه حوضم نگاه مي كنمسوگند به خدا اكنون بسوگند به خدا اكنون ب((  

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��انس بن مالك انس بن مالك 

 S S C%&N� 3�&�U ]8/�&��� �&� )&�5 +D  ,�"�&�� �� d���K   ��8I E� :U ��%� /�	 +D C%&N� 3�&�U ]8/�&��� �&� )&�5 +D  ,�"�&�� �� d���K   ��8I E� :U ��%� /�	 +D
 d:��� d:���VV ; ;��  

وسعت حوض من به اندازه فاصله ايله تا صنعاء يمن بـوده و بـه انـدازه    وسعت حوض من به اندازه فاصله ايله تا صنعاء يمن بـوده و بـه انـدازه    بي گمان بي گمان ((  
  ). ). ستارگان آسمان ليوان داردستارگان آسمان ليوان دارد

  : : نيز در اين باره مي گويدنيز در اين باره مي گويد  ��  ابو ذرابو ذر

S gX� g	 k¬ i%g i#� j�g�k�L � g� kt�� gX% j. g/ � g8 jwi�j	 S k3 g�& g� i�& k� j
&gT iUgI j)&j(g�k�� k� k�&g�k� �� t"g j> j�i�g� m k[t�� g 
 k�t�g i�� j�g�k�L k�g� k* i�jiB� k� g"k�iOjiB� k�g�i� t��� ks g�gI � g<k�kU� g% gU g  kd g: t��� kC% jNj�  � g� g
 kAL i� g"iO g8 i g� � g<i� k� gF k g0 i� g�

 t:& g� g iE&g� �& g� k)k�%jW j6iT k� j) j� i
 g� i� g"iO g8 i g� j)i� k� gF k g0 i� g� k�t�g i�� g� k� k+�g�� gY� k� k)�k5 jv j¡ ifg8 k)i� g� g� gukD g+
 t��� g� k� � ���g� g� l� g=gI j� j©� g� g�g� i8gI k6 g� g�i�� g� k� go i�gI g  k�g�V;;®®  

: : سؤال كردم، در پاسخ فرمودسؤال كردم، در پاسخ فرمود  ��راجع به تعداد لوانهاي حوض كوثر از پيامبر خدا راجع به تعداد لوانهاي حوض كوثر از پيامبر خدا ((  
قسم به كسي كه جانم در دست او است، تعداد آنها به اندازه ستارگان آسمان در شـبي  قسم به كسي كه جانم در دست او است، تعداد آنها به اندازه ستارگان آسمان در شـبي  

                                                                                      
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..همانهمان  22
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((صحيح مسلم صحيح مسلم   33
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دو آبراهـه بـه   دو آبراهـه بـه   . . تاريك و صاف بوده و هر كه از آن بنوشد هيچ گاه تشنه نخواهـد شـد  تاريك و صاف بوده و هر كه از آن بنوشد هيچ گاه تشنه نخواهـد شـد  
مي گيرد و آبش سفيد تـر از شـير و شـيرين تـر از     مي گيرد و آبش سفيد تـر از شـير و شـيرين تـر از       طول عمان تا ايله از آن سرچشمهطول عمان تا ايله از آن سرچشمه

  ). ). عسل مي باشدعسل مي باشد
  ::در جريان سفر معراجدر جريان سفر معراج  نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��هم از پيامبر بزرگوار هم از پيامبر بزرگوار   ��انس بن مالك انس بن مالك 

 S Sw�h5 ¢ t%NB� R�R��� F��k	 ��(5�� 
� ��� w�GIw�h5 ¢ t%NB� R�R��� F��k	 ��(5�� 
� ��� w�GI : :68�� �8 �[4 ��68�� �8 �[4 �� ? ?  X�	X�	 : : 
H%z�� �[4 
H%z�� �[4
VV ; ;}}  

نبد ساخته شده از مرواريد ميان تهي وجود نبد ساخته شده از مرواريد ميان تهي وجود به رودخانه اي رفتم كه در اطراف آن گبه رودخانه اي رفتم كه در اطراف آن گ((  
  ). ). كوثر استكوثر است: : گفتگفت  ؟ ؟ اين رودخانه چيستاين رودخانه چيست: : داشت، از جبرئيل پرسيدمداشت، از جبرئيل پرسيدم

  ؟؟چه كساني از ورود به حوض كوثر منع مي شوندچه كساني از ورود به حوض كوثر منع مي شوند  --33

در اطراف حوض كوثر ايسـتاده و پيـروانش را   در اطراف حوض كوثر ايسـتاده و پيـروانش را     ��در حالي كه پيامبر نور و رحمت در حالي كه پيامبر نور و رحمت 
گروهـي  گروهـي  و ديگر هيچ گاه تشنه نشوند، و ديگر هيچ گاه تشنه نشوند،   صدا زده تا با دستان مباركش به ايشان آب دهدصدا زده تا با دستان مباركش به ايشان آب دهد

از مردم را ديده و صدايشان مي زند، ولي چون نمي گذارند بياينـد پيـامبر از آنـان بـه     از مردم را ديده و صدايشان مي زند، ولي چون نمي گذارند بياينـد پيـامبر از آنـان بـه     
اين افراد جزو امت من به شمار مي رونـد، در پاسـخ وي   اين افراد جزو امت من به شمار مي رونـد، در پاسـخ وي   : : دفاع برخاسته و مي فرمايددفاع برخاسته و مي فرمايد

آئـين  آئـين    تو خبر نداري اينها پس از شما جه عمل زشتي را مرتكب گشته و ازتو خبر نداري اينها پس از شما جه عمل زشتي را مرتكب گشته و از: : مي گويندمي گويند
  ..و شريعتت برگشتندو شريعتت برگشتند

از ايشان خشـمگين  از ايشان خشـمگين    ،،پيامبر دلسوز نيز ضمن اظهار تاسف و اندوه پدر وارانه خويشپيامبر دلسوز نيز ضمن اظهار تاسف و اندوه پدر وارانه خويش
  ..نابود باد كسي كه بعد از من مرتد شده استنابود باد كسي كه بعد از من مرتد شده است: : شده و مي فرمايدشده و مي فرمايد

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در اين باره از پيامبر در اين باره از پيامبر   ––رضي اهللا عنها رضي اهللا عنها   ––اسماء اسماء 

 S S5 , a��� 3
8 �� 
O(�I ��%� ��� ��I5 , a��� 3
8 �� 
O(�I ��%� ��� ��IR�R�[A[A  X%	�5 ,�� 3 �� ����X%	�5 ,�� 3 �� ���� : :X�&h�5 ,�&(��X�&h�5 ,�&(�� : : � �
 2
h<h�� ��� �%f� ,2/�G 2
h<h�� ��� �%f� ,2/�GVV ; ;}}    

                                                                                      
  ). ). كتاب التفسيركتاب التفسير((ري ري صحيح بخاصحيح بخا  11
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من در كنار حوض كوثر منتظر آمدن دسته هاي مختلف مردم هستم كه در جهـت  من در كنار حوض كوثر منتظر آمدن دسته هاي مختلف مردم هستم كه در جهـت  ((  
پايين من از ورود گروهي ممانعت به عمل مي آيد، من هم از مقام دفاع برخاسته و مي پايين من از ورود گروهي ممانعت به عمل مي آيد، من هم از مقام دفاع برخاسته و مي 

تو نمي دانـي، ايشـان   تو نمي دانـي، ايشـان   : : پاسخ مي گويندپاسخ مي گوينداينها جزو پيروانم به حساب مي آيند، در اينها جزو پيروانم به حساب مي آيند، در : : گويمگويم
  ). ). پس از تو عقب نشيني كرده و از دين برگشتندپس از تو عقب نشيني كرده و از دين برگشتند

  ::نقل مي نمايدنقل مي نمايد  ��نيز از پيامبر خدا نيز از پيامبر خدا   ��ابن مسعود ابن مسعود 

 S S �%&N�(A� Z �&�� w&8%4I �1D �(� z�� X��/ a��� ��5 j@� ¬%#� ��� zW
5 ��I �%&N�(A� Z �&�� w&8%4I �1D �(� z�� X��/ a��� ��5 j@� ¬%#� ��� zW
5 ��I
X%	�5 ,�� 3X%	�5 ,�� 3 : : aF/ 2� aF/ 2�!!  ���*KI���*KI ; ;X%h�5X%h�5 : :�� �%H��I �� 2/�G ��� �%H��I �� 2/�G � ¿� ¿�VV ; ;��    

وارد حوض كوثر شده و منتظر وارد حوض كوثر شده و منتظر   ––به منظور اصالح و ترميم حوض و سطلها به منظور اصالح و ترميم حوض و سطلها   ––من من ((  
مردم هستم، گروهي از شما مي آيند و من نيز مـي خـواهم آب را بـدانها بـدهم ولـي      مردم هستم، گروهي از شما مي آيند و من نيز مـي خـواهم آب را بـدانها بـدهم ولـي      
: : ممانعت به عمل آمده و نمـي گذارنـد، مـن هـم از مقـام دفـاع برآمـده و مـي گـويم         ممانعت به عمل آمده و نمـي گذارنـد، مـن هـم از مقـام دفـاع برآمـده و مـي گـويم         

نمي داني بعـد از  نمي داني بعـد از  : : ، خداوند در پاسخ مي فرمايد، خداوند در پاسخ مي فرمايداينان جزو ياران من هستنداينان جزو ياران من هستند  !!پروردگاراپروردگارا
  ). ). تو چه حوادثي را به بار آوردندتو چه حوادثي را به بار آوردند

  ::آمده استآمده است  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��در حديث سهل بن سعد در حديث سهل بن سعد 

   S S 2��� X a�� �B �h* j. �h* j. 2��� X a�� �B �h* j. �h* j.VV ; ;®®  
  ). ). نابود باد آن كسي كه پس از من از دين برگشتنابود باد آن كسي كه پس از من از دين برگشت((  

ان از ان از ه گـ ه گـ آيـا طـرد شـد   آيـا طـرد شـد     ::ولي سؤالي كه در اين زمينه به ذهن خطور مي كنـد اينكـه  ولي سؤالي كه در اين زمينه به ذهن خطور مي كنـد اينكـه  
حافظ ابن حجر عسقالني حافظ ابن حجر عسقالني ؟، ؟، حوض كوثر افراد از دين برگشته اند يا مسلمانان گناهكارحوض كوثر افراد از دين برگشته اند يا مسلمانان گناهكار

  ::در توضيح اين امر مي فرمايددر توضيح اين امر مي فرمايد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––

                                                                                                                                                                                                                    
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((و مسلم و مسلم ) ) كتاب التفسيركتاب التفسير((حيح بخاري حيح بخاري صص  11
  ..همانهمان  22
  ..همانهمان  33
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اگـر افـراد   اگـر افـراد   : : خالصه توجيه اقدام پيامبر راجع به افراد مزبور بدين صورت اسـت كـه  خالصه توجيه اقدام پيامبر راجع به افراد مزبور بدين صورت اسـت كـه  
ز ايشـان اشـكالي نـدارد و جـاي     ز ايشـان اشـكالي نـدارد و جـاي     طرد شده جزو مرتدين باشند، برائت جستن پيـامبر ا طرد شده جزو مرتدين باشند، برائت جستن پيـامبر ا 

  ..تعجب نيستتعجب نيست
از از   اطاعـت اطاعـت بخـاطر  بخـاطر    ��و اما اگر جزو گناهكاران باشند، احتمال دارد پيامبر بزرگـوار  و اما اگر جزو گناهكاران باشند، احتمال دارد پيامبر بزرگـوار  

بـر اثـر ارتكـاب اعمـال خـالف      بـر اثـر ارتكـاب اعمـال خـالف        --فرمان پروردگار برايشان شفاعت نكرده تا آنـان را  فرمان پروردگار برايشان شفاعت نكرده تا آنـان را  
يـره  يـره  مجازات نمايد، ولي اشكالي ندارد ايشان نيز جـزو مـرتكبين گناهـان كب   مجازات نمايد، ولي اشكالي ندارد ايشان نيز جـزو مـرتكبين گناهـان كب     --شريعت شريعت 

قرار گرفته و به هنگام بيرون آمدن موحدين از دوزخ مشمول شـفاعت پيـامبر دلسـوز    قرار گرفته و به هنگام بيرون آمدن موحدين از دوزخ مشمول شـفاعت پيـامبر دلسـوز    
  11  ..واقع گشته و از عذاب دردناك الهي نجات يابندواقع گشته و از عذاب دردناك الهي نجات يابند

  

  شفاعتشفاعت  --1010

براي روشن نمودن اين موضوع اساسي نيز نكـاتي را پشـي روي خواننـدگان عزيـز     براي روشن نمودن اين موضوع اساسي نيز نكـاتي را پشـي روي خواننـدگان عزيـز     
  ::قرار خواهيم دادقرار خواهيم داد

  ::تعريف لغوي و اصطالحي شفاعتتعريف لغوي و اصطالحي شفاعت  --11

  22. . وسيله و درخواست آمده استوسيله و درخواست آمده است: : فاعت در زبان عربي به معنيفاعت در زبان عربي به معنيواژه شواژه ش
وساطت و ميانجيگري به منظور جلـب منفعـت   وساطت و ميانجيگري به منظور جلـب منفعـت   : : و در اصطالح شريعت نيز به معنيو در اصطالح شريعت نيز به معني

بيشترين كاربرد اين اصطالح در زمينه پشتيباني يك نفـر  بيشترين كاربرد اين اصطالح در زمينه پشتيباني يك نفـر  . . يا دفع مضرت از كسي استيا دفع مضرت از كسي است
  ..مي باشدمي باشدو پايين مرتبه و پايين مرتبه از فردي فرودست از فردي فرودست   فرادستفرادست

شفاعت اين است كه مسلماني دست به سـوي آسـمان بلنـد كـرده و     شفاعت اين است كه مسلماني دست به سـوي آسـمان بلنـد كـرده و     يكي از موارد يكي از موارد 
دعـاي هـدايت، دفـع مضـرات و     دعـاي هـدايت، دفـع مضـرات و       ––خواه در دنيـا يـا در آخـرت    خواه در دنيـا يـا در آخـرت      ––براي برادر دينيش براي برادر دينيش 

                                                                                      
  ). ). في الحوضفي الحوض((باب باب ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((فتح الباري شرح صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري   11
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  22
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بخشش گناهان را بكنـد، زيـرا شـفاعت يكـي از اسـباب جلـب رحمـت و مهربـاني         بخشش گناهان را بكنـد، زيـرا شـفاعت يكـي از اسـباب جلـب رحمـت و مهربـاني         
رحمـت و  رحمـت و  را مـورد  را مـورد    موحـدش موحـدش   پروردگار مهرورز است كه خداوند بدين وسيله بندگانپروردگار مهرورز است كه خداوند بدين وسيله بندگان

  ..مغفرت خويش قرار مي دهدمغفرت خويش قرار مي دهد
نـزد آفريـدگار   نـزد آفريـدگار     ويويخـود بـا شـفاعت    خـود بـا شـفاعت      انانپيش هم نوعپيش هم نوع  انسانانسانشفاعت و ميانجيگري شفاعت و ميانجيگري 

تفاوت بنيادين دارد، زيرا گاهي انسانها وساطت ديگران را بخـاطر مصـلحت، تـرس و    تفاوت بنيادين دارد، زيرا گاهي انسانها وساطت ديگران را بخـاطر مصـلحت، تـرس و    
د، ولي پروردگار مهربان بسيار توانمند و بي نيـاز  د، ولي پروردگار مهربان بسيار توانمند و بي نيـاز  ننجلب دوستي و محبت آنان مي پذيرجلب دوستي و محبت آنان مي پذير

تنها وساطت و درخواست كساني را مي پـذيرد كـه مـورد تاييـد     تنها وساطت و درخواست كساني را مي پـذيرد كـه مـورد تاييـد       از مخلوقات است واز مخلوقات است و
  ..خودش بوده و در مسير صحيح بندگي حركت كرده باشندخودش بوده و در مسير صحيح بندگي حركت كرده باشند

  ::11در اين زمينه مي نويسد در اين زمينه مي نويسد   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ االسالم ابن تيميه شيخ االسالم ابن تيميه 
شفاعت انسانها پيش يكديگر بخاطر ياري كردن فردي اسـت كـه شـفاعت بـرايش     شفاعت انسانها پيش يكديگر بخاطر ياري كردن فردي اسـت كـه شـفاعت بـرايش     

از طرف قضيه صورت مي گيرد، و او نيز بخاطر نيـاز  از طرف قضيه صورت مي گيرد، و او نيز بخاطر نيـاز    انجام شده و بدون اجازه گرفتنانجام شده و بدون اجازه گرفتن
و يا ترسش از او مجبور به پذيرش آن مي گردد، حال آنكه پروردگار متعال بي نياز از و يا ترسش از او مجبور به پذيرش آن مي گردد، حال آنكه پروردگار متعال بي نياز از 

پذيرفتـه  پذيرفتـه  از وي از وي   هههمه بندگان بوده و شفاعت و وساطت افراد را نيز پس از كسب اجازهمه بندگان بوده و شفاعت و وساطت افراد را نيز پس از كسب اجاز
  ..دهددهد  و نحوه شفاعت و درخواست را هم به فرد شفاعت كننده آموزش ميو نحوه شفاعت و درخواست را هم به فرد شفاعت كننده آموزش مي

  : : ؟؟مي توانند شفاعت كنندمي توانند شفاعت كنندچه كساني چه كساني   --22

مي توانند در روز قيامت لب به سخن بگشايند كه پروردگار بدانها اجازه مي توانند در روز قيامت لب به سخن بگشايند كه پروردگار بدانها اجازه تنها كساني تنها كساني 
از شــفاعت و درخواســتهاي ارائــه شــده از ســوي بنــدگان برگزيــده از شــفاعت و درخواســتهاي ارائــه شــده از ســوي بنــدگان برگزيــده و افــرادي و افــرادي   ،،دهــددهــد

  ::عا شودعا شودبرخوردار مي گردند كه خداوند از ايشان خشنود بوده و اجازه دهد برايشان دبرخوردار مي گردند كه خداوند از ايشان خشنود بوده و اجازه دهد برايشان د

�m±���°��¯��®��¬��«��ª²����Ðl ٢٥٥: البقرة  
  ). ). ؟؟كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه اوكيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه او((  

                                                                                      
  ..ابن تيميهابن تيميه/ / اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اصحاب الجحيم   11
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اجازه نمي دهد هـر  اجازه نمي دهد هـر  وجه وجه هيچ هيچ به به اين هم نشانه اوج شكوه و جالل خداوند است كه اين هم نشانه اوج شكوه و جالل خداوند است كه 
  ..فردي جرأت حرف زدن را داشته و براي هر كسي شفاعت كندفردي جرأت حرف زدن را داشته و براي هر كسي شفاعت كند

  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

�m��°��̄ ������®��¬��«�����ª��©��̈ ����§��¦��¥��¤��£l ١٠٩: طه     
كسـي كـه   كسـي كـه   ) ) شـفاعت شـفاعت ((  ، مگـر ، مگـر بخشـد بخشـد   سودي نمـي سودي نمـي ) ) هيچ كسيهيچ كسي((  در آن روز شفاعتدر آن روز شفاعت((  

      ). ). خداوند مهربان به او اجازه دهد و گفتارش را بپسنددخداوند مهربان به او اجازه دهد و گفتارش را بپسندد
يعني در روز آخرت هيچ كس حتي پيامبران هم بدون كسب اجازه از خداوند نمـي  يعني در روز آخرت هيچ كس حتي پيامبران هم بدون كسب اجازه از خداوند نمـي  

  ::ب به سخن بگشايند، چنانكه در اواخر سوره نبأ با تعبيري ديگر مي فرمايدب به سخن بگشايند، چنانكه در اواخر سوره نبأ با تعبيري ديگر مي فرمايدتوانند لتوانند ل

�mk��j��i��h��gl����u��t��s��r��q��p��o����n��m

vl���� ٣٨: النبأ  
هيچ كدام زبان به سخن هيچ كدام زبان به سخن ، و ، و ايستندايستند  برئيل و فرشتگان به صف ميبرئيل و فرشتگان به صف ميدر آن روزي كه جدر آن روزي كه ج((  
و او نيـز سـخن راسـت و    و او نيـز سـخن راسـت و      ، مگر كسي كه خداوند مهربان بدو اجـازه دهـد  ، مگر كسي كه خداوند مهربان بدو اجـازه دهـد  گشايندگشايند  نمينمي

      ). ). درست بگويددرست بگويد
  ::شرايط شفاعتشرايط شفاعت  --33

  ––شفاعت دو شرط اساسي دارد كـه تحقـق آنهـا الزم و گريـز ناپـذير اسـت، زيـرا        شفاعت دو شرط اساسي دارد كـه تحقـق آنهـا الزم و گريـز ناپـذير اسـت، زيـرا        
شفاعت كردن پيش خدا با شفاعت نزد مخلوقـات تفـاوت   شفاعت كردن پيش خدا با شفاعت نزد مخلوقـات تفـاوت     --چنانچه قبال اشاره كرديم چنانچه قبال اشاره كرديم 

  شايسـته شايسـته خاص خاص ريشه اي دارد و خداوند تنها شفاعت افراد مورد تاييد خود و براي اشـ ريشه اي دارد و خداوند تنها شفاعت افراد مورد تاييد خود و براي اشـ 
  ::مي پذيرد، و اينك توضيح اين شرايطمي پذيرد، و اينك توضيح اين شرايط

  ::اولاول  شرطشرط

شفاعت اجازه رسمي پروردگار به شـخص شـفاعت كننـده    شفاعت اجازه رسمي پروردگار به شـخص شـفاعت كننـده    شرط نخست از شرايط شرط نخست از شرايط 
است، از اين رو هر كسي نمي تواند مقام شفاعت را احراز نمايد، بلكه خداوند برخـي  است، از اين رو هر كسي نمي تواند مقام شفاعت را احراز نمايد، بلكه خداوند برخـي  
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بر سرشـان مـي   بر سرشـان مـي   از بندگان ارجمند خود را برگزيده و تاج زرين و پرافتحار شفاعت را از بندگان ارجمند خود را برگزيده و تاج زرين و پرافتحار شفاعت را 
  ::نهدنهد

�m±���°��¯��®��¬��«��ª²����Ðl ٢٥٥: البقرة  

m� ���ç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø

���ê��é��èl ٢٦: النجم  
) ) بـا وجـود عظمـت و بزرگواريشـان    بـا وجـود عظمـت و بزرگواريشـان    ((  بسيار فرشتگاني كه در آسمانها هستند وبسيار فرشتگاني كه در آسمانها هستند و  چهچه((  

از آنكه خدا بخواهـد بـه   از آنكه خدا بخواهـد بـه   ، مگر بعد ، مگر بعد سازدسازد  بخشد و كاري نميبخشد و كاري نمي  ن سودي نمين سودي نميشفاعت ايشاشفاعت ايشا
  ). ). راضي و خوشنود گرددراضي و خوشنود گردد) ) لهله  از مشفوعاز مشفوع((  ، و، واجازه دهداجازه دهد) ) كه شفيع استكه شفيع است((  كسيكسي

  ::نيز در اين زمينه ضمن بيان مفصل شفاعت روز آخرت مي فرمايدنيز در اين زمينه ضمن بيان مفصل شفاعت روز آخرت مي فرمايد  ��پيامبر اكرم پيامبر اكرم 

 S S�� ���I ���> ��"<�8   �� +1R�5 ��/ ��� +1�(.�5�� ���I ���> ��"<�8   �� +1R�5 ��/ ��� +1�(.�5 ; ;;;;;VV ; ;}}      
و او نيز ضمن اجـازه دادن تعبيـرات سـپاس    و او نيز ضمن اجـازه دادن تعبيـرات سـپاس      از پروردگارم كسب اجازه مي نمايماز پروردگارم كسب اجازه مي نمايم((  

  ). ). آميزي را به من الهام مي كندآميزي را به من الهام مي كند
  ::شرط دومشرط دوم

شرط دوم خشنودي پروردگار حكيم از مشفوع له و اجازه درخواست و دعا در حق شرط دوم خشنودي پروردگار حكيم از مشفوع له و اجازه درخواست و دعا در حق 
وي مي باشد، از اين رو خداوند تنها از كساني راضي است كه فرمانبردار اوامر انسـان  وي مي باشد، از اين رو خداوند تنها از كساني راضي است كه فرمانبردار اوامر انسـان  

  ::جرويها پرهيز نموده باشدجرويها پرهيز نموده باشدساز وي بوده و از نافرمانيها و كساز وي بوده و از نافرمانيها و ك

�m��r��m��l��k��j��il نبياء�  ٢٨: ا
خـدا از  خـدا از  ) ) بداننـد بداننـد ((  كنند مگر براي آن كسي كهكنند مگر براي آن كسي كه  و آنان هرگز براي كسي شفاعت نميو آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي((  

  ). ). او خوشنود استاو خوشنود است

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11



        
  

      273273                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  ::در جايي ديگر چنين مي فرمايددر جايي ديگر چنين مي فرمايد

�m��a��`���_��̂ ��]��\��[��Zl ١٨: غافر  
اراي ميانجيگري كه ميانجي او پذيرفته اراي ميانجيگري كه ميانجي او پذيرفته ، و نه د، و نه دستمگران نه داراي دوست دلسوزندستمگران نه داراي دوست دلسوزند((  

  ). ). گرددگردد
  ::اقسام شفاعتاقسام شفاعت  --44

  ::شفاعت در روز آخرت به دو نوع تقسيم مي شودشفاعت در روز آخرت به دو نوع تقسيم مي شود
  ). ). شفاعت بزرگشفاعت بزرگ((  ��شفاعت ويژه پيامبر بزگوار اسالم شفاعت ويژه پيامبر بزگوار اسالم ) ) الفالف
  ..ساير برگزيدگانساير برگزيدگانشفاعت شفاعت ) ) بب

  ::و اينك توضيحاتي پيرامون هر يك از آنهاو اينك توضيحاتي پيرامون هر يك از آنها
  ::شفاعت بزرگشفاعت بزرگ  --11

در روز آخرت شفاعت بزرگ است در روز آخرت شفاعت بزرگ است   ��به فرد پيامبر اكرم به فرد پيامبر اكرم يكي از ويژگيهاي منحصر يكي از ويژگيهاي منحصر 
بـه لحـاظ برخـورداري از جايگـاه و منزلـت خـاص نـزد        بـه لحـاظ برخـورداري از جايگـاه و منزلـت خـاص نـزد            --كه ايشان را در اين امـر  كه ايشان را در اين امـر  

بر ساير پيامبران برتري داده است، اين نوع شفاعت همان مقـام سـتوده اي   بر ساير پيامبران برتري داده است، اين نوع شفاعت همان مقـام سـتوده اي     --پروردگارپروردگار
  ::است كه قرآن كريم راجع بدان مي فرمايداست كه قرآن كريم راجع بدان مي فرمايد

�m��y��x��w��v���u��t��sl ٧٩: ا0سراء  
اي اي   و مكـان برجسـته  و مكـان برجسـته  ((  اياي  خداوند تو را به مقام ستودهخداوند تو را به مقام ستوده) ) در پرتو اين عملدر پرتو اين عمل((  باشد كهباشد كه((  

و مقام شفاعت كبري را بـه  و مقام شفاعت كبري را بـه  ((  برساندبرساند) ) در دنيا و آخرت كه موجب ستايش همگان باشددر دنيا و آخرت كه موجب ستايش همگان باشد
  ). ). تو ارمغان داردتو ارمغان دارد

شفاعت كبري وقتي تحقق مي يابد كه مردم در ميدان جان فرسـاي محشـر بـه اوج    شفاعت كبري وقتي تحقق مي يابد كه مردم در ميدان جان فرسـاي محشـر بـه اوج    
رسيده و قدرت ايستادن و منتظر شدن را از دست داده اند؛ و لـذا آرزو دارنـد   رسيده و قدرت ايستادن و منتظر شدن را از دست داده اند؛ و لـذا آرزو دارنـد     ناراحتيناراحتي

پروردگار مهربان داوري و حسابرسـي را آغـاز و ايشـان را از ايـن شـرايط سـخت و       پروردگار مهربان داوري و حسابرسـي را آغـاز و ايشـان را از ايـن شـرايط سـخت و       
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كمرشكن كه جوانها را پير و دلها را لبريز از ترس و رعب مي كند، نجات دهد، از اين كمرشكن كه جوانها را پير و دلها را لبريز از ترس و رعب مي كند، نجات دهد، از اين 
اري از پيش ببـرد و نـزد خـدا شـفاعت     اري از پيش ببـرد و نـزد خـدا شـفاعت     رفته تا وي كرفته تا وي ك  ��رو پيش پدر بزرگشان آدم رو پيش پدر بزرگشان آدم 

مي فرستد، وي نيز از قبول ايـن مسـؤليت خطيـر    مي فرستد، وي نيز از قبول ايـن مسـؤليت خطيـر      ��نمايد، ولي او آنان را پيش نوح نمايد، ولي او آنان را پيش نوح 
سرباز زده و آنها را پيش ابراهيم كه به تنهايي يك امت بـوده، مـي فرسـتد، او هـم از     سرباز زده و آنها را پيش ابراهيم كه به تنهايي يك امت بـوده، مـي فرسـتد، او هـم از     

را به ايشان پيشنهاد مي كنـد، چـون او طـرف    را به ايشان پيشنهاد مي كنـد، چـون او طـرف      ��پذيرش آن امتناع ورزيده و موسي پذيرش آن امتناع ورزيده و موسي 
، ، گوي مستقيم خداوند بوده و تحت نظارت و رعايت پروردگار پرورش يافته استگوي مستقيم خداوند بوده و تحت نظارت و رعايت پروردگار پرورش يافته استگفتگفت

را به ايشان پيشنهاد مي نمايـد، او  را به ايشان پيشنهاد مي نمايـد، او    ��ولي وي نيز شهسوار اين ميدان نيست و عيسي ولي وي نيز شهسوار اين ميدان نيست و عيسي 
هم از برعهده گرفتن اين كار سنگين ممانعت به عمل آورده و همه پيامبران در توجيـه  هم از برعهده گرفتن اين كار سنگين ممانعت به عمل آورده و همه پيامبران در توجيـه  

ر متعال امروز به حدي خشمگين است كه ر متعال امروز به حدي خشمگين است كه خداوند قادخداوند قاد: : موضع گيري خويش مي گويندموضع گيري خويش مي گويند
هيچ گاه چنين نبوده و هرگز هم آن اندازه خشمگين نخواهد شد و لذا عيسي نيز مردم هيچ گاه چنين نبوده و هرگز هم آن اندازه خشمگين نخواهد شد و لذا عيسي نيز مردم 

برويد پيش محمد بن عبد اهللا كه وي برويد پيش محمد بن عبد اهللا كه وي : : حواله كرده و مي فرمايدحواله كرده و مي فرمايد  ��را پيش پيامبر اسالم را پيش پيامبر اسالم 
اسـخ ايشـان   اسـخ ايشـان   وقتي نزد او مي رونـد در پ وقتي نزد او مي رونـد در پ . . شايسته احراز اين مقام با عظمت و واال استشايسته احراز اين مقام با عظمت و واال است

اين كار برعهـده مـن اسـت و مـي تـوانم آن را انجـام دهـم، و لـذا پـيش          اين كار برعهـده مـن اسـت و مـي تـوانم آن را انجـام دهـم، و لـذا پـيش          : : مي فرمايدمي فرمايد
    11. . ددننپروردگار شفاعت نموده و ايشان نيز حساب و كتاب را شروع مي كنپروردگار شفاعت نموده و ايشان نيز حساب و كتاب را شروع مي كن

  ::شفاعت عموميشفاعت عمومي  --22

  ––اعـم از پيـامبران، فرشـتگان و مؤمنـان     اعـم از پيـامبران، فرشـتگان و مؤمنـان       --اين نوع شفاعت همه بنـدگان برگزيـده   اين نوع شفاعت همه بنـدگان برگزيـده   

در در   ��سوي پروردگار را در بر مي گيرد، ابو سعيد خدري سوي پروردگار را در بر مي گيرد، ابو سعيد خدري مشروط به صدور فرمان از مشروط به صدور فرمان از 
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��اين زمينه از پيامبر خدا اين زمينه از پيامبر خدا 

                                                                                      
صـحيح بخـاري، مسـلم و مسـند امـام احمـد       صـحيح بخـاري، مسـلم و مسـند امـام احمـد       : : براي اطالع از جزئيات شفاعت به حديث طوالني آن در منابعي همچونبراي اطالع از جزئيات شفاعت به حديث طوالني آن در منابعي همچون  11

  ..مراجعه فرماييدمراجعه فرماييد
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 S S����G �� X%h�5����G �� X%h�5 : :�RB� ��=   ,+%����� ��=   ,�z_�B� w��=�RB� ��=   ,+%����� ��=   ,�z_�B� w��=�� &�/I �D ]&�8 �   +% &�/I �D ]&�8 �   +%
 : k� � 3�� �	 §	 �@A �%�"�8 � ��%	 �<�� �
¡�5 ,/���� �� �7�	 »�h�5 ,E��
�� : k� � 3�� �	 §	 �@A �%�"�8 � ��%	 �<�� �
¡�5 ,/���� �� �7�	 »�h�5 ,E��
��VV ; ;}}    

هر كدام از فرشتگان، پيامبران و مؤمنان شفاعت خود را هر كدام از فرشتگان، پيامبران و مؤمنان شفاعت خود را : : خداوند متعال مي فرمايدخداوند متعال مي فرمايد((  
انجام دادند و جز مهربان ترين مهربانان كسي نمانده است، آنگـاه وي نيـز گروهـي از    انجام دادند و جز مهربان ترين مهربانان كسي نمانده است، آنگـاه وي نيـز گروهـي از    

    ). ). از آتش دوزخ بيرون مي آورداز آتش دوزخ بيرون مي آوردزغال شده اند، زغال شده اند، مردم را كه تبديل به مردم را كه تبديل به 
مي گيرد كه مرتكب گناهـان بـزرگ   مي گيرد كه مرتكب گناهـان بـزرگ   شفاعت مزبور در حق مؤمنان موحدي صورت شفاعت مزبور در حق مؤمنان موحدي صورت 

بـه فرمـان   بـه فرمـان     ––شده و پس از تعذيب به مقتضاي كردارهاي پليد و تبديل شدن به زغـال  شده و پس از تعذيب به مقتضاي كردارهاي پليد و تبديل شدن به زغـال  
از دوزخ بيرون مي آيند، برخي از ايشان پيش از مجـازات كامـل بـر اثـر     از دوزخ بيرون مي آيند، برخي از ايشان پيش از مجـازات كامـل بـر اثـر       ––پروردگار پروردگار 

رحمت و مهرباني سرشار خداوند از آتش سوزان و دردنـاك جهـنم رهـايي خواهنـد     رحمت و مهرباني سرشار خداوند از آتش سوزان و دردنـاك جهـنم رهـايي خواهنـد     
  ::نقل مي نمايدنقل مي نمايد  ��در اين خصوص از پيامبر در اين خصوص از پيامبر   ��يد خدري يد خدري يافت، ابو سعيافت، ابو سع

 S S��&�I �&z�   ,+%&�¦ �   +%&G%"8 �&5 �<�4I 4 �8[�� /���� 64� ��I��&�I �&z�   ,+%&�¦ �   +%&G%"8 �&5 �<�4I 4 �8[�� /���� 64� ��I  ÇÇX�&	 :&U  IX�&	 :&U  I ´ ´
 �%�[� /���� <���G �%�[� /���� <���G––  X�	  IX�	  I : : 4�8�|¡� 4�8�|¡�––   �&5 +1I :&*5 � /�K �1D �(� ����D <(�"j�5 �&5 +1I :&*5 � /�K �1D �(� ����D <(�"j�5

 ����f�� ����f��VV;;��  
نه مي ميرند و نـه زنـده مـي ماننـد ولـي      نه مي ميرند و نـه زنـده مـي ماننـد ولـي        هستندهستندكساني كه براي هميشه در دوزخ كساني كه براي هميشه در دوزخ ((  

به گونه اي در دوزخ مي سوزند كه تبديل به به گونه اي در دوزخ مي سوزند كه تبديل به   ––يا خطاهايشان يا خطاهايشان   ––مردماني بر اثر گناهان مردماني بر اثر گناهان 
  ). ). داده مي شودداده مي شود  ––برايشان برايشان   ––زغال خواهند گشت و سپس اجازه شفاعت زغال خواهند گشت و سپس اجازه شفاعت 

جاي تعجب نيست مهرباني پروردگاري كه رحمـتش همـه چيـز را شـامل شـده و      جاي تعجب نيست مهرباني پروردگاري كه رحمـتش همـه چيـز را شـامل شـده و      
كـه همـواره آرزومنـد    كـه همـواره آرزومنـد      ––يم ناميده، اين افـراد گناهكـار را نيـز    يم ناميده، اين افـراد گناهكـار را نيـز    خودش را رحمن و رحخودش را رحمن و رح

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
ايط بخـاري و مسـلم   ايط بخـاري و مسـلم   ، با سندي صحيح و بر اساس شر، با سندي صحيح و بر اساس شر204204/ / 22احمد در مسند خود و ابن كثير در كتاب البداية و النهاية احمد در مسند خود و ابن كثير در كتاب البداية و النهاية   22

  ..روايت كرده اندروايت كرده اند
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از از   ��در بر گيرد، چون آنان هميشه اين حديث ابو هريـره  در بر گيرد، چون آنان هميشه اين حديث ابو هريـره    ––مهرباني خداوند بوده اند مهرباني خداوند بوده اند 
  ::را نصب العين خويش قرار داده بودند كه مي فرمايدرا نصب العين خويش قرار داده بودند كه مي فرمايد  ��زبان پيامبر زبان پيامبر 

 S S �&5 XY&�I   E�&�G   ��&�G ��&�� ?&���5 dY� �_�� ��
�� �� 6�� �&5 XY&�I   E�&�G   ��&�G ��&�� ?&���5 dY� �_�� ��
�� �� 6�� �dY&� ¬/�� �dY&� ¬/��
 +I ��&fA �4�&�  �&� �4
5�� ������ �5
G �(� ,]_�«� ��~8 dY�� ?��1 �"5 ,����  +I ��&fA �4�&�  �&� �4
5�� ������ �5
G �(� ,]_�«� ��~8 dY�� ?��1 �"5 ,���� 

 )���G )���GVV ; ;}}  
سمت تقسيم كرده كه نـود و نـه بخـش از آن را نـزد     سمت تقسيم كرده كه نـود و نـه بخـش از آن را نـزد     خداوند رحمتش را به صد قخداوند رحمتش را به صد ق((  

خويش باقي گذاشته و تنها يك قسمت را به دنيـا فرسـتاده اسـت، مهربـاني مـردم بـا       خويش باقي گذاشته و تنها يك قسمت را به دنيـا فرسـتاده اسـت، مهربـاني مـردم بـا       
  ). ). حيوانات از بچه هايشان نيز از اين يك قسمت نشأت مي گيردحيوانات از بچه هايشان نيز از اين يك قسمت نشأت مي گيرديكديگر و حمايت يكديگر و حمايت 

  ::در روايتي ديگر آمده استدر روايتي ديگر آمده است

 S S , aC�%&Z�   _�&<���   �&���   �&�� E� ����  ��/ �<�� XY�I ,��/ �_�� ����G � +D , aC�%&Z�   _�&<���   �&���   �&�� E� ����  ��/ �<�� XY�I ,��/ �_�� ����G � +D
 E��G   ���G �� 
 aAI   ,�4��  ��� Æ�%�� e|�G ��   ,+%��~8 ��   ,+%�W��(8 �<�5 E��G   ���G �� 
 aAI   ,�4��  ��� Æ�%�� e|�G ��   ,+%��~8 ��   ,+%�W��(8 �<�5

,��/,��/   ����h�� C%8 �3��� �� �
8 ����h�� C%8 �3��� �� �
8 V V��  
بي گمان خداوند داراي صد قسمت رحمت است كه يك قسمت از آنهـا را ميـان   بي گمان خداوند داراي صد قسمت رحمت است كه يك قسمت از آنهـا را ميـان   ((  

پري، انسان، حيوانات و حشرات تقسيم كرده و بدين وسيله با يكـديگر و بچـه هـاي    پري، انسان، حيوانات و حشرات تقسيم كرده و بدين وسيله با يكـديگر و بچـه هـاي    
خود مهربان اند، نود و نه قسمت ديگر را به آخرت واگذار كرده كه در آنجا بنـدگانش  خود مهربان اند، نود و نه قسمت ديگر را به آخرت واگذار كرده كه در آنجا بنـدگانش  

  ). ). آن قرار دهدآن قرار دهد  را مشمولرا مشمول
بنابراين، الزم است هر مسلماني از سر بيم و اميد پروردگار مهربان را بندگي كرده و بنابراين، الزم است هر مسلماني از سر بيم و اميد پروردگار مهربان را بندگي كرده و 

  ::از موجبات خشم خدا و آتش دوزخ پرهيز نمايداز موجبات خشم خدا و آتش دوزخ پرهيز نمايد

                                                                                      
  ). ). كتاب التوبةكتاب التوبة((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ..همانهمان  22
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�m��Ã��µ���´��³��²���±���°��¯��®��¬��«l 
  ٦: التحريم

وزينـه  وزينـه  خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كـه افر خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كـه افر   !!اي مؤمناناي مؤمنان((  
  ). ). آن انسانها و سنگها استآن انسانها و سنگها است

ولي با وجود اين نبايد از رحمت و مهرورزي پروردگار نوميد شـد و بايـد همـواره    ولي با وجود اين نبايد از رحمت و مهرورزي پروردگار نوميد شـد و بايـد همـواره    
در ايـن رابطـه   در ايـن رابطـه     ��چشم انتظار رحمتي بود كه همه چيز را در بر مي گيرد، ابـن عمـر   چشم انتظار رحمتي بود كه همه چيز را در بر مي گيرد، ابـن عمـر   

  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��حديثي از پيامبر بزرگوار حديثي از پيامبر بزرگوار 

 kt�� kX% j. g/ go g� gC k� g	�  i� g�k� j)iG g[ gAgI kxi� t��� ks �Ë�k� gK i, g� g� g  � g1kD xk'g(i� gG kxi� t��� g� k� q�gI g
 i�� � g1k{ g5 �x
 kt�� jX% j. g/ �g� g� gX� ghg5 j)i( g� g� i/gI g  � g<k�i|g�k� j)i( gh g�i� g� g5�:  k/�&t��� ks � g4 g�& g� g  �� g� k/�gW g�gI i
giB� k� k[ g4 g+ i g
gGgI ;

�g�i� j	: kt�� g  g�  j) g� g
i| gG g� i+gI go g� j/ k� ihgG gx k4 g  ; kt�� jX% j. g/ gX� ghg5�:  k� k[& g4 i�& k� k�k3�&g� k�k� j& g� i/gI jtg�
 � g4 k� g� g%k�V;  }}  

گروهي از زنان اسير پيش پيامبر آورده شد، زني بـا سـرعت آمـد و بچـه اي را از     گروهي از زنان اسير پيش پيامبر آورده شد، زني بـا سـرعت آمـد و بچـه اي را از     ((  
آيـا  آيـا  : : فرمـود فرمـود   ��، پيـامبر  ، پيـامبر  ميان اسرا برداشت و وي را به سينه اش چسپاند و شـيرش داد ميان اسرا برداشت و وي را به سينه اش چسپاند و شـيرش داد 

خداوند نسـبت  خداوند نسـبت  : : فرمودفرمود. . نهنه: : ممفتيفتيگگ  . . ؟؟تصور مي كنيد اين زن بچه اش را در آتش اندازدتصور مي كنيد اين زن بچه اش را در آتش اندازد
  ). ). به بندگانش مهربان تر از اين زن استبه بندگانش مهربان تر از اين زن است

از اين رو بايد مسلمانان در راستاي جلـب خشـنودي و مهربـاني پروردگـار، اوامـر      از اين رو بايد مسلمانان در راستاي جلـب خشـنودي و مهربـاني پروردگـار، اوامـر      
  ::يند تا سرافراز دنيا و آخرت شونديند تا سرافراز دنيا و آخرت شوندانسان ساز وي را اجرا و از نافرمانيهايش پرهيز نماانسان ساز وي را اجرا و از نافرمانيهايش پرهيز نما

m� �X�������� ���W��V���UY����^���]��\����[��Z

��c��b��a��̀ ��_l عراف�  ١٥٦: ا

                                                                                      
  ). ). كتاب التوبةكتاب التوبة((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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ن سـراي شـامل كـافر و مـؤمن     ن سـراي شـامل كـافر و مـؤمن     و در ايو در اي((  چيز را در برگرفتهچيز را در برگرفته  و رحمت من هم همهو رحمت من هم همه((  
آن را براي كساني مقرّر خواهم داشت كه پرهيزگاري كننـد  آن را براي كساني مقرّر خواهم داشت كه پرهيزگاري كننـد  ) ) ، اما در آن سراي، اما در آن سرايگرددگردد  ميمي
ايمـان  ايمـان  ) ) هـاي گسـترده جهـاني   هـاي گسـترده جهـاني     كتابهـاي آسـماني و نشـانه   كتابهـاي آسـماني و نشـانه   ((  زكات بدهند و به آياتزكات بدهند و به آياتو و 

  ). ). بياورندبياورند
  ::پيامبر بهره مند مي شوندپيامبر بهره مند مي شونداز شفاعت از شفاعت   چه كسانيچه كساني

چنانچه توضيح داديم تنها بندگان مخلص و يكتاپرست از شفاعت عمومي پيامبران، چنانچه توضيح داديم تنها بندگان مخلص و يكتاپرست از شفاعت عمومي پيامبران، 
  ::مي گويدمي گويد  ��فرشتگان و مؤمنان برخوردار خواهند گشت، ابو هريره فرشتگان و مؤمنان برخوردار خواهند گشت، ابو هريره 

  »»  �2
��?��(�	 !��" 1F���[� ����	 �*�� 9? �	 ���� �" ?  �	 ����� ���
����:  ��(�
 ����−  f�"�3 ��� �"−  1���I 9�? �"�� �$ 1�? �0� �I� u"�G	 	S3 9� t��o4Z Y 5�

 0� D��2
 9�? �����N �	 YQ D��Q Y ���
 9�? �?��(�	 !�" tF���[� ����	 �*�	 u"�G	 ��
D4�JVV ; ;}}  
كسي در روز آخرت بيش از همه از شفاعت تو بهره كسي در روز آخرت بيش از همه از شفاعت تو بهره چه چه : : پرسيدمپرسيدم  ��  خداخدا  از پيامبراز پيامبر((  

پيش از پيش از   --تو كه بسيار عالقه مند سخنانم هستيد تو كه بسيار عالقه مند سخنانم هستيد   --مي دانستم مي دانستم : : فرمودفرمود  ؟ ؟ مند خواهد شدمند خواهد شد
همه در اين باره از من سؤال مي كنيد، بهره مند ترين مردم از شـفاعتم در روز قيامـت   همه در اين باره از من سؤال مي كنيد، بهره مند ترين مردم از شـفاعتم در روز قيامـت   

  ). ). ن نهاده باشدن نهاده باشدكسي است كه مخلصانه اعتقاد توحيدي را گردكسي است كه مخلصانه اعتقاد توحيدي را گرد
  چونچون  از اين نوع شفاعت بهره مند خواهند گشت،از اين نوع شفاعت بهره مند خواهند گشت،  ––به اميد خدا به اميد خدا   ––همه يكتاپرستان همه يكتاپرستان 

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در اين راستا از پيامبر در اين راستا از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S �&(�� ����= �G%�3 ,��(A� ��D   ,)G%�3 ��� 6U 6N�(5 ,���N(�� �%�3 ��� 6z� �&(�� ����= �G%�3 ,��(A� ��D   ,)G%�3 ��� 6U 6N�(5 ,���N(�� �%�3 ��� 6z�
 ��_�� �<5 ,����h�� C%8 ��_�� �<5 ,����h�� C%8––  ���G �� d�= +����G �� d�= +� � �––   �-�= ��� ¿�8 � �(�I �� ,�� �� �-�= ��� ¿�8 � �(�I �� ,�� ��VV ; ;��  

                                                                                      
  ). ). كتاب العلمكتاب العلم((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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براي هر كدام از پيامبران درخواستي پذيرفتني در نظر گرفته شده كه همه ايشان از براي هر كدام از پيامبران درخواستي پذيرفتني در نظر گرفته شده كه همه ايشان از ((  
به به   ––آن استفاده كرده اند، ولي من آن را براي شفاعت امتم در قيامت پنهان نموده ام و آن استفاده كرده اند، ولي من آن را براي شفاعت امتم در قيامت پنهان نموده ام و 

  ). ). تمامي موحدان از آن برخوردار مي گردندتمامي موحدان از آن برخوردار مي گردند  ––اميد خدا اميد خدا 
  ::در تحليل حديث باال مي نويسددر تحليل حديث باال مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––القيم الجوزيه القيم الجوزيه   ابنابن

برخورداري از شفاعت آخرت را برخورداري از شفاعت آخرت را   ��اين حديث جاي بسي تامل است كه پيامبر خدا اين حديث جاي بسي تامل است كه پيامبر خدا 
به توحيد بي شائبه منوط كرده است، حال آنكه مشركين معتقدند پـذيرش شـفاعت در   به توحيد بي شائبه منوط كرده است، حال آنكه مشركين معتقدند پـذيرش شـفاعت در   

رگوار اين معيار كـاذب  رگوار اين معيار كـاذب  گرو اتخاذ اسباب و وساطت بندگان نهفته است، و لذا پيامبر بزگرو اتخاذ اسباب و وساطت بندگان نهفته است، و لذا پيامبر بز
اعالم مي فرمايد كه تنها توحيـد و يكتاپرسـتي و   اعالم مي فرمايد كه تنها توحيـد و يكتاپرسـتي و   را فاقد ارزش و اعتبار ذاتي دانسته و را فاقد ارزش و اعتبار ذاتي دانسته و 

بندگي بي شائبه براي خداوند خـالق آمـر بـه داد انسـانها رسـيده و پروردگـار اجـازه        بندگي بي شائبه براي خداوند خـالق آمـر بـه داد انسـانها رسـيده و پروردگـار اجـازه        
شفاعت برايشان صادر مي فرمايـد، از ايـن رو مشـركين در مـنجالب جهـل و نـاداني       شفاعت برايشان صادر مي فرمايـد، از ايـن رو مشـركين در مـنجالب جهـل و نـاداني       

كه خداوند را به پادشان و فرمانروايان دنيا تشبيه كرده اند، غافـل از آنكـه   كه خداوند را به پادشان و فرمانروايان دنيا تشبيه كرده اند، غافـل از آنكـه     فرورفته اندفرورفته اند
پروردگار بسي واالتر از چنان گمانها بوده و هيچ كس بدون اجازه او و جز براي افراد پروردگار بسي واالتر از چنان گمانها بوده و هيچ كس بدون اجازه او و جز براي افراد 

  11. . مورد تاييدش نمي تواند شفاعت نمايدمورد تاييدش نمي تواند شفاعت نمايد
داشـته و  داشـته و  هر كس ذره اي ايمان در دل هر كس ذره اي ايمان در دل : : نكته ديگر كه بايد در اين مورد دانست اينكهنكته ديگر كه بايد در اين مورد دانست اينكه

با اعتقاد به يكتايي پروردگار از دنيا رفته باشد، مشمول اين نوع شفاعت واقع گشـته و  با اعتقاد به يكتايي پروردگار از دنيا رفته باشد، مشمول اين نوع شفاعت واقع گشـته و  
نقل مي كند كـه ايشـان   نقل مي كند كـه ايشـان     ��از پيامبر اكرم از پيامبر اكرم   ��از آن بهره مند خواهد شد، انس بن مالك از آن بهره مند خواهد شد، انس بن مالك 

  ::محمود فرمودمحمود فرمودمقام مقام   ذكرذكرپس از پس از 

 S i�g5 i/� j� t"g j> � g8 ku jX� ghj�g5 � �� k�� g. j) g� l
 kAgI tjH  i� g�& i=� g  i)&g| i�jG i6& g. g  gn&g� i� g"& i�j8 i6j	 g  gn g.iI g/
xk( t�jI xk( t�jI yF g/ jX%j	g� g5 i� t� gfjG ; i� k� �� g@ k� g= i gI �� t
 j� i� k� ��t� g� jX� ghiT k� k)k� i� g	 ks g+� gU i� g"g5 i]k�g|i�� jX� ghj� g5

� g<i� k� j) i� k
 iAg� g5 �+ g:8kD ; jH j6 g�i5g� g5 j]k�g|i�g� g5 � �� k�� g. j)g� l
 kAgI tjH k� k�� g*giB� gni�k(k� j� j�g i�g� g5 xy� g/ gukD j� k� i/gI t

                                                                                      
  ..باب الشفاعةباب الشفاعة/ / فتح المجيد شرح كتاب الوحيد فتح المجيد شرح كتاب الوحيد   11



        
  

      280280                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

 i� t� gfjG i� g� i=� g  i)g| i�jG i6 g. g  gng� i� g" i�j8 i6j	 g  gn g.iI g/ i�g5 i/� j� t"g j> � g8 ku jX� ghj� g5; x&k( t�jI x&k( t�jI jX%j	gIg  ;
 g+� gU i� g"g5 i]k� g|i�� ku jX� ghj� g5 �& g<i� k� j)& i� k
 iAg�g5 �+ g:&8kD i�& k� �Xg3 i
& gA i� k� ��t� g� jX� ghiT k� k)k� i� g	 ks; & g5 j]k�g|i�g�

 t"g j> � g8 ku jX� ghj� g5 � �� k�� g. j)g� l
 kAgI t jH k� k�� g*giB� gni�k(k� j� j�g i�g� g5 xy� g/ gukD j3% j�gI tjH j6 g�i5g� g5 gn g.iI g/ i�g5 i/� j�
 i� g" i�j8 i6j	 g  xk( t�jI xk( t�jI yF g/ � g8 jX% j	g� g5 i� t� gfjG i� g� i=� g  i)g| i�jG i6 g. g  gng� ; g+� gU i� g"g5 i]k� g|i�� ku jX� ghj� g5

 k�g|i�g� g5 k/�t��� g� k� j) i� k
 iAg� g5 �+ g:8kD i� k� �Xg3 i
 gA i� k� ��t� g� kX� ghiT k� i� k� xg� i3gI xg� i3gI xg� i3gI k)k� i� g	 ks j6& g�i5g� g5 j] 
 ��/ ��D ��/I H i6j	 g  gn g.iI g/ i�g5 i/� j� t"g j> � g8 ku jX� ghj� g5 � �� k�� g. j)g� l
 kAgI tjH k� k�� g*giB� gni�k(k� j� j�g i�g� g5

 i� t� gfjG i� g� i=� g  g§ i�jG i6 g. g  gng� i� g" i�j8 ;jt�� t�kD g) g�kD g� gX� g	 i� g"�k5 ku i+ g[i_� yF g/ � g8 jX%j	g� g5 ; g	 g�i� g� gX�
 gng� g��g1−  gni� g�kD g�� g1 g�i� g� gX� g	 i gI−  g� gX�& g	 i� g� t� g� k
 iAj� xk( g"gO g� g  xk_� g8 k i�kU g  xkG tY k� g  i�kz g� g 

 jt�� t�kD g) g�kDV ; ;}} 
سرت را بلنـد كـن و هـر    سرت را بلنـد كـن و هـر      !!اي محمداي محمد: : سپس به سجده مي روم، خداوند مي فرمايدسپس به سجده مي روم، خداوند مي فرمايد((  

به داد امتم بـرس،  به داد امتم بـرس،    !!پروردگاراپروردگارا: : مي شود، من نيز مي گويممي شود، من نيز مي گويماجرا اجرا چه را درخواست نمايي چه را درخواست نمايي 
برو هر كه را به اندازه يك دانه گندم يا جو ايمـان در دل داشـته باشـد، از    برو هر كه را به اندازه يك دانه گندم يا جو ايمـان در دل داشـته باشـد، از    : : مي فرمايدمي فرمايد

من هم چنان مي كنم، آنگاه بر مي گردم و همان سپاس و ستايش ها من هم چنان مي كنم، آنگاه بر مي گردم و همان سپاس و ستايش ها . . دوزخ بيرون بياردوزخ بيرون بيار
ش مي سايم، و بازهم جواب مزبور ش مي سايم، و بازهم جواب مزبور را تكرار خواهم نمود و دوباره سر به آستان كبريائيرا تكرار خواهم نمود و دوباره سر به آستان كبريائي

بـرو و  بـرو و  : : به داد امت و پيروانم برس، مـي فرمايـد  به داد امت و پيروانم برس، مـي فرمايـد    !!خداياخدايا: : به من داده مي شود، مي گويمبه من داده مي شود، مي گويم
  --ذره اي ايمان در دل دارد از دوزخ بيرون بياور، من نيز چنان مي كنم، آنگاه ذره اي ايمان در دل دارد از دوزخ بيرون بياور، من نيز چنان مي كنم، آنگاه   ه راه راهر كهر ك

اني اني كسـ كسـ : : مي گـويم مي گـويم ، ، --پس از طي مرحله اي ديگر درخواست و پاسخ مثبت پروردگار پس از طي مرحله اي ديگر درخواست و پاسخ مثبت پروردگار 
اين امـر مربـوط بـه    اين امـر مربـوط بـه    : : مي فرمايدمي فرمايد  ؟ ؟ كه به يكتايي تو گواهي داده اند چه سرنوشتي دارندكه به يكتايي تو گواهي داده اند چه سرنوشتي دارند

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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همه موحدين را از دوزخ بيرون خـواهم  همه موحدين را از دوزخ بيرون خـواهم    !!تو نيست، ولي قسم به جالل و شكوه خودمتو نيست، ولي قسم به جالل و شكوه خودم
  ). ). آوردآورد
  ::��������انواع شفاعت پيامبر انواع شفاعت پيامبر   --55

  ::در اين باره مي گويددر اين باره مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن القيم الجوزيه ابن القيم الجوزيه 
  ::در روز آخرت شش نوع شفاعت دارددر روز آخرت شش نوع شفاعت دارد  ��پيامبر بزرگوار پيامبر بزرگوار 

شفاعت بزرگ، اين نوع شفاعت وقتي تحقق مي يابد كه مردم پس از تحمل اوج شفاعت بزرگ، اين نوع شفاعت وقتي تحقق مي يابد كه مردم پس از تحمل اوج   --11
ناراحتي در صحراي محشر از پيامبران الوا العزم درخواست مـي كننـد جهـت شـروع     ناراحتي در صحراي محشر از پيامبران الوا العزم درخواست مـي كننـد جهـت شـروع     
حسابرسي پيش پروردگار شفاعت نمايند، ولي تمامي ايشان از قبـول آن سـرباز زده و   حسابرسي پيش پروردگار شفاعت نمايند، ولي تمامي ايشان از قبـول آن سـرباز زده و   

  ..مسؤليتش را بر عهده مي گيردمسؤليتش را بر عهده مي گيرد  ��ر اسالم ر اسالم تنها پيامبتنها پيامب
  ..شفاعت براي ورود بهشتيان به بهشتشفاعت براي ورود بهشتيان به بهشت  --22
شفاعت براي عده اي گناهكار كه از گرفتار شدن به عذاب سخت دوزخ نجـات  شفاعت براي عده اي گناهكار كه از گرفتار شدن به عذاب سخت دوزخ نجـات    --33
  ..يابنديابند
  ..شفاعت براي بيرون آمدن عده اي گناهكار موحد از دوزخشفاعت براي بيرون آمدن عده اي گناهكار موحد از دوزخ  --44
  ..شفاعت براي ترفيع درجات گروهي از بهشتيانشفاعت براي ترفيع درجات گروهي از بهشتيان  --55
براي تخفيف عذاب برخي از كـافران در دوزخ كـه ايـن نـوع تنهـا بـه       براي تخفيف عذاب برخي از كـافران در دوزخ كـه ايـن نـوع تنهـا بـه       شفاعت شفاعت   --66

  ..ابوطالب عموي پيامبر اختصاص داردابوطالب عموي پيامبر اختصاص دارد
وجود دارد كه ابن القيم وجود دارد كه ابن القيم   ��مخصوص پيامبر مخصوص پيامبر دو نوع ديگر از انواع شفاعت دو نوع ديگر از انواع شفاعت به باور ما به باور ما 

  ::استاست  بدانها اشاره نكردهبدانها اشاره نكرده
ليـل  ليـل  شفاعت براي ورود بدون حساب و كتاب گروهي از مؤمنان به بهشت، به دشفاعت براي ورود بدون حساب و كتاب گروهي از مؤمنان به بهشت، به د  --11

دعا كرد خداوند وي را در زمره هفتـاد هـزار نفـر بـدون     دعا كرد خداوند وي را در زمره هفتـاد هـزار نفـر بـدون       ��اينكه پيامبر براي عكاشه اينكه پيامبر براي عكاشه 
  ..محاسبه قرار دهدمحاسبه قرار دهد
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شفاعت براي گروهي از مؤمنان كه كردارهاي نيـك و بدشـان مسـاوي اسـت و     شفاعت براي گروهي از مؤمنان كه كردارهاي نيـك و بدشـان مسـاوي اسـت و       --22
  ..دعا مي كند خداوند ايشان وارد بهشت گردانددعا مي كند خداوند ايشان وارد بهشت گرداند  ��پيامبر پيامبر 

  ::شفاعت مؤمنان براي يكديگرشفاعت مؤمنان براي يكديگر  --66

شاره كرديم، يكي از انواع شفاعتها، دعاي خير مؤمنين در روز آخرت شاره كرديم، يكي از انواع شفاعتها، دعاي خير مؤمنين در روز آخرت چنانچه پيشتر اچنانچه پيشتر ا
و پس از كسب اجازه از مقام اقدس الهي براي گروهي از برادران گناهكار است، يعني و پس از كسب اجازه از مقام اقدس الهي براي گروهي از برادران گناهكار است، يعني 
چون ايشان در دنيا فرمانبردار شريعت پروردگار بوده و از نافرمانيهايش پرهيـز نمـوده   چون ايشان در دنيا فرمانبردار شريعت پروردگار بوده و از نافرمانيهايش پرهيـز نمـوده   

و اجازه مي دهد براي عده اي افراد مـورد  و اجازه مي دهد براي عده اي افراد مـورد    ادهادهاند، خداوند نيز در قيامت آنان را ارج نهاند، خداوند نيز در قيامت آنان را ارج نه
  ..نظر وي شفاعت كنندنظر وي شفاعت كنند
ضمن بيان حديث طوالني شـفاعت از زبـان پيـامبر خـدا، مـي      ضمن بيان حديث طوالني شـفاعت از زبـان پيـامبر خـدا، مـي        ��ابو سعيد خدري ابو سعيد خدري 

  ::گويدگويد
 S +%�%&�8  �&��� +%��8 �%��U ����%AD ���/ +%�%h8 ��%AD � �%N� �	 �I � I/ �1D 
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سرنوشت برادراني كه بـا مـا   سرنوشت برادراني كه بـا مـا     !!پروردگاراپروردگارا: : جات يافتند، مي گويندجات يافتند، مي گويندهر گاه خودشان نهر گاه خودشان ن((  

هر كه را ذره هر كه را ذره : : مي فرمايدمي فرمايد؟، ؟، نماز خوانده و كردارهاي نيك انجام مي دادند، چه مي شودنماز خوانده و كردارهاي نيك انجام مي دادند، چه مي شود
اي ايمان در دل دارد، از دوزخ بيرون بياوريد، آنان نيز كه به دوزخ مي روند مي بيننـد  اي ايمان در دل دارد، از دوزخ بيرون بياوريد، آنان نيز كه به دوزخ مي روند مي بيننـد  

اند، آنهايي را كه مي شناسند بيرون آورده و اند، آنهايي را كه مي شناسند بيرون آورده و   برخي از ايشان تا ساق پا در آتش فرورفتهبرخي از ايشان تا ساق پا در آتش فرورفته

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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هر كه را به اندازه نيم دينار يا يك ذره ايمـان  هر كه را به اندازه نيم دينار يا يك ذره ايمـان  : : خداوند مي فرمايدخداوند مي فرمايدبازهم بازهم بر مي گردند، بر مي گردند، 
  ). ). ..... . در دل دارد، از دوزخ بيرون بياوريد، ايشان هم دوباره چنان مي كننددر دل دارد، از دوزخ بيرون بياوريد، ايشان هم دوباره چنان مي كنند

  

  ) ) جنت و نارجنت و نار((  بهشت و دوزخبهشت و دوزخ  --1111

  

  بهشتبهشت) ) الفالف

رداشتن از روي اين موضوع حياتي و سرنوشت ساز نكـاتي  رداشتن از روي اين موضوع حياتي و سرنوشت ساز نكـاتي  الزم است جهت پرده بالزم است جهت پرده ب
  ::روي خوانندگان ارجمند قرار دهيمروي خوانندگان ارجمند قرار دهيم  را پيشرا پيش

  تعريف لغوي و اصطالحي جنتتعريف لغوي و اصطالحي جنت

  11. . استاست» » جنانجنان««باغ پر از درخت بوده و جمع آن باغ پر از درخت بوده و جمع آن : : واژه جنت در زبان عربي به معنيواژه جنت در زبان عربي به معني
را در را در اطالق مي گردد كـه خداونـد آن   اطالق مي گردد كـه خداونـد آن     منزل و اقامتگاهيمنزل و اقامتگاهيو از ديدگاه شريعت نيز بر و از ديدگاه شريعت نيز بر 

  ..استاست  تدارك ديدهتدارك ديدهقيامت براي بندگان پرهيزكار و فرمانبردار خود قيامت براي بندگان پرهيزكار و فرمانبردار خود 

  

  ؟ ؟ آيا بهشت اكنون وجود داردآيا بهشت اكنون وجود دارد

بهشت با تمام امكانات و نعمتهايش درست بهشت با تمام امكانات و نعمتهايش درست   ��بر اساس آيات و احاديث پيامبر اكرم بر اساس آيات و احاديث پيامبر اكرم 
شده و شبانه روز با شـوق و عالقـه وافـر چشـم انتظـار مؤمنـان و بنـدگان برگزيـده         شده و شبانه روز با شـوق و عالقـه وافـر چشـم انتظـار مؤمنـان و بنـدگان برگزيـده         

اري مراسـم بـا شـكوه    اري مراسـم بـا شـكوه    ززو برگـ و برگـ   پيروان شريعتپيروان شريعترا براي استقبال را براي استقبال   پروردگار است و خودپروردگار است و خود
  ::آماده مي كندآماده مي كندبه ايشان به ايشان جوايز از سوي خداوند رحمان جوايز از سوي خداوند رحمان   اعطاياعطاي

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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m� ���K��J��I���H��G��F��E��D��C��B

��M��Ll ١٣٣: آل عمران     
، و بهشـتي  ، و بهشـتي  بـه سـوي آمـرزش پروردگارتـان    بـه سـوي آمـرزش پروردگارتـان    ) ) با انجام اعمال شايسته و بايسـته با انجام اعمال شايسته و بايسـته ((  وو((  

آسـمانها و  آسـمانها و  ) ) ، همچون بهـاي ، همچون بهـاي براي مثالبراي مثال((  ر پيشي گيريد كه بهاي آنر پيشي گيريد كه بهاي آنبشتابيد و بر همديگبشتابيد و بر همديگ
      ). ). براي پرهيزگاران تهيه ديده شده استبراي پرهيزگاران تهيه ديده شده است) ) و چنين چيز با ارزشيو چنين چيز با ارزشي((  ؛؛زمين استزمين است

در اين آيه به معني آماده سازي است، بنابراين، بهشت از هـم اكنـون   در اين آيه به معني آماده سازي است، بنابراين، بهشت از هـم اكنـون     »»تتعدعدأأ««جمله جمله 
نيـز در ايـن زمينـه از    نيـز در ايـن زمينـه از      ��س س براي مهمانان سرافراز پروردگار تهيه شده است، ابن عبـا براي مهمانان سرافراز پروردگار تهيه شده است، ابن عبـا 

  ::نقل مي نمايدنقل مي نمايد  ��پيامبر نور و رحمت پيامبر نور و رحمت 

 S S w&8I/   ,������ w�h� �� )�� (�U� )G[AI %�   ,�3%h�� �<�� w� ��(5 ,���� w8I/ ��D w&8I/   ,������ w�h� �� )�� (�U� )G[AI %�   ,�3%h�� �<�� w� ��(5 ,���� w8I/ ��D
 d����� �<�4I 
TUI w8I/   ,�O5� §	 �
O�� /I �5 /���� d����� �<�4I 
TUI w8I/   ,�O5� §	 �
O�� /I �5 /����VV ; ;}}  

مي آوردم تـا پايـان   مي آوردم تـا پايـان     من بهشت را ديدم و خوشه اي از آن خوردم، اگر آن را اينجامن بهشت را ديدم و خوشه اي از آن خوردم، اگر آن را اينجا((  
چنين منظره ي چنين منظره ي عمر دنيا كفايت مي كرد، دوزخ را نيز در بدترين منظر ديدم كه تا كنون عمر دنيا كفايت مي كرد، دوزخ را نيز در بدترين منظر ديدم كه تا كنون 

  ). ). و بيشتر ساكنانش زنان بودندو بيشتر ساكنانش زنان بودندترسناكي مشاهده ننموده ام، ترسناكي مشاهده ننموده ام، 
خوشا به حال كساني كه بهشت پر از ناز و نعمت از آن ايشان خواهد بود، نعمتهايي خوشا به حال كساني كه بهشت پر از ناز و نعمت از آن ايشان خواهد بود، نعمتهايي 

  ..ذهن هم خطور نكرده استذهن هم خطور نكرده استكه هيچ كس آن را نديده و به كه هيچ كس آن را نديده و به 

  ي در بهشتي در بهشتگگجاودانجاودان

خداوند سبحان برنامه جهان هستي را چنين طراحي فرموده كه هر چه در آن اسـت  خداوند سبحان برنامه جهان هستي را چنين طراحي فرموده كه هر چه در آن اسـت  
در معرض گردباد ميرايي و فناپذيري قرار گيرند، از اين رو امكانـات و نعمتهـاي دنيـا    در معرض گردباد ميرايي و فناپذيري قرار گيرند، از اين رو امكانـات و نعمتهـاي دنيـا    

  ::، چنانچه مي فرمايد، چنانچه مي فرمايدمحكوم به فنا هستندمحكوم به فنا هستندهر اندازه بزرگ و با عظمت باشند هر اندازه بزرگ و با عظمت باشند 

                                                                                      
  ). ). كتاب الكسوفكتاب الكسوف((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الكسوفكتاب الكسوف((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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�m��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��p��ol ٢٧ – ٢٦: الرحمن  
و تنها و تنها   ..گردندگردند  همه كساني كه بر روي زمين هستند، دستخوش فنا ميهمه كساني كه بر روي زمين هستند، دستخوش فنا مي  همه چيزها وهمه چيزها و((  

        ). ). ماند و بسماند و بس  ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو ميذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي
نـد،  نـد،  از اين قاعده دنيايي مستثنا بوده و هيچ گاه از بين نمـي رو از اين قاعده دنيايي مستثنا بوده و هيچ گاه از بين نمـي رو ولي نعمتهاي بهشت ولي نعمتهاي بهشت 

سـالم مانـده، بـانوانش دچـار ايـام      سـالم مانـده، بـانوانش دچـار ايـام      مرگ و پيـري  مرگ و پيـري  از آفتهاي عالج ناپذير از آفتهاي عالج ناپذير   ششلذا ساكنانلذا ساكنان
  ::قاعدگي نمي شوند و مشكلي به نام غم و اندوه را نمي شناسندقاعدگي نمي شوند و مشكلي به نام غم و اندوه را نمي شناسند

�mL��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��AM�����Xl 
     ٨: البينة

اندگاري است اندگاري است پاداش آنان در پيشگاه پروردگارشان باغهاي بهشتي است كه جاي مپاداش آنان در پيشگاه پروردگارشان باغهاي بهشتي است كه جاي م((  
جاودانه براي هميشـه در آنجـا   جاودانه براي هميشـه در آنجـا   . . آن روان استآن روان است) ) كاخها و درختهايكاخها و درختهاي((  و رودبارها در زيرو رودبارها در زير

  ). ). خواهند ماندخواهند ماند
  ::مي فرمايدمي فرمايدبسيار زيبا و دلنشين بسيار زيبا و دلنشين در جايي ديگر چه در جايي ديگر چه 

�mª��©���¨��§��¦��¥��¤«����±��°��¯��®��¬

���»��º��¹��¸��¶��µ��´���³��²l ٧٣: الزمر  
، گروه گـروه بـه سـوي    ، گروه گـروه بـه سـوي    پرهيزندپرهيزند  پروردگارشان ميپروردگارشان مي) ) شمشمعذاب و خعذاب و خ((  و كساني كه ازو كساني كه از((  

براي براي ((  ، بهشتي كه درهاي آن، بهشتي كه درهاي آنرسندرسند  تا بدان گاه كه به بهشت ميتا بدان گاه كه به بهشت مي  شوندشوند  بهشت رهنمود ميبهشت رهنمود مي
: : گوينـد گوينـد   شـت بديشـان مـي   شـت بديشـان مـي   بدين هنگام نگاهبانـان به بدين هنگام نگاهبانـان به . . باز استباز است) ) احترامشان به رويشاناحترامشان به رويشان

داخـل بهشـت   داخـل بهشـت   ، پس خـوش باشـيد و   ، پس خـوش باشـيد و   ايدايد  به نيكي زيستهبه نيكي زيستهايد و ايد و   خوب بودهخوب بوده  !!درودتان باددرودتان باد
      ). ). شويد و جاودانه در آن بمانيدشويد و جاودانه در آن بمانيد

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در اين باره از پيامبر خدا در اين باره از پيامبر خدا   ��ابو سعيد خدري ابو سعيد خدري     
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�m��M���L��K��J��I��H��G������F��E��D��C��B��Al ٣٩: مريمVV}}  
تيان صـدا زده مـي   تيان صـدا زده مـي   مرگ در صورت گوسفندي سفيد جلوه مي كند و سـپس بهشـ  مرگ در صورت گوسفندي سفيد جلوه مي كند و سـپس بهشـ  ((  

  ؟ ؟ اين را مـي شناسـيد  اين را مـي شناسـيد  : : شوند، ايشان هم سر كشيده و نگاه مي كنند، ندا دهنده مي گويدشوند، ايشان هم سر كشيده و نگاه مي كنند، ندا دهنده مي گويد
سپس دوزخيان را صدا مي زنـد، آنهـا نيـز سـر كشـيده و      سپس دوزخيان را صدا مي زنـد، آنهـا نيـز سـر كشـيده و      . . آري مرگ استآري مرگ است: : مي گويندمي گويند

آنگـاه  آنگـاه  . . آري اين مرگ اسـت آري اين مرگ اسـت : : مي گويندمي گويند  ؟ ؟ اين را مي شناسيداين را مي شناسيد: : تماشا مي كنند، مي گويدتماشا مي كنند، مي گويد
سفند مزبور از سوي تمامي بهشتيان و دوزخيان آن را سـر بريـده و   سفند مزبور از سوي تمامي بهشتيان و دوزخيان آن را سـر بريـده و   بعد از مشاهده گوبعد از مشاهده گو

اي بهشتيان و دوزخيان براي هميشه ماندگار بوده و هيچ گـاه نمـي ميريـد،    اي بهشتيان و دوزخيان براي هميشه ماندگار بوده و هيچ گـاه نمـي ميريـد،    : : مي گويدمي گويد
  : : اين آيه را تالوت فرموداين آيه را تالوت فرمود  ��سپس پيامبر سپس پيامبر 

آن هنگامي كـه  آن هنگامي كـه  . . بترسانبترسان) ) كه رستاخيز استكه رستاخيز است((  ظالمان را از روز حسرتظالمان را از روز حسرت!) !) اي پيغمبراي پيغمبر  ((  
، ، رسدرسد  رد و وقت حساب و كتاب فرا ميرد و وقت حساب و كتاب فرا ميگيگي  چيز دنيا پايان ميچيز دنيا پايان مي  همههمه((  گذرد وگذرد و  ر مير ميكار از كاكار از كا

به قيامـت  به قيامـت  ((  اند واند و  بسر بردهبسر برده) ) عمر گرانمايه راعمر گرانمايه را((  ايشان در غفلتايشان در غفلت) ) بينند كهبينند كه  و ستمكاران ميو ستمكاران مي
    ). ). انداند  ايمان نداشتهايمان نداشته) ) و بهشت و دوزخيو بهشت و دوزخي

مـان  مـان  بر اين اساس بر هر مسلماني الزم است به بهشت و فنا ناپـذيري نعمتهـايش اي  بر اين اساس بر هر مسلماني الزم است به بهشت و فنا ناپـذيري نعمتهـايش اي  
هيچ گاه دچار مرگ و ميـر و بيمـاري نخواهنـد    هيچ گاه دچار مرگ و ميـر و بيمـاري نخواهنـد    داشته و معتقد باشد كه ساكنان آن نيز داشته و معتقد باشد كه ساكنان آن نيز 

  ..گشتگشت

                                                                                      
  ). ). كتاب التفسيركتاب التفسير((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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  مكان بهشتمكان بهشت

چنانكه روشن شد بهشت اكنون درست شده است، و ايـن را نيـز بايـد بـدانيم كـه      چنانكه روشن شد بهشت اكنون درست شده است، و ايـن را نيـز بايـد بـدانيم كـه      
بهشت رحمت در باالترين نقطه قرار دارد و شايسته است چنـين باشـد، زيـرا بهشـت     بهشت رحمت در باالترين نقطه قرار دارد و شايسته است چنـين باشـد، زيـرا بهشـت     

واال مقام كه در دنيا بر اساس شريعت خدا واال مقام كه در دنيا بر اساس شريعت خدا و و فرادي بزرگ مرد فرادي بزرگ مرد بزرگ و با ارزش براي ابزرگ و با ارزش براي ا
حركت كرده و خود را از فروغلطيدن در گرداب شرك و محرمات نگه داشته بودنـد و  حركت كرده و خود را از فروغلطيدن در گرداب شرك و محرمات نگه داشته بودنـد و  

به اهتـزاز در  به اهتـزاز در    --علي رغم ميل ستمگران علي رغم ميل ستمگران   --پرچم ارزشمند توحيد را در جاي جاي دنيا پرچم ارزشمند توحيد را در جاي جاي دنيا 
. . نه تقدير و احترام مي باشدنه تقدير و احترام مي باشدتدارك ديده شده و بلندي نيز نشاتدارك ديده شده و بلندي نيز نشاآورده و سربلند زيستند، آورده و سربلند زيستند، 

پس چه سزاوار است اين رادمردان سـرافراز در بزرگتـرين نقطـه اسـكان داده شـده و      پس چه سزاوار است اين رادمردان سـرافراز در بزرگتـرين نقطـه اسـكان داده شـده و      
  ::زندگي در سايه لطف و رحمت پروردگار را سپري نمايندزندگي در سايه لطف و رحمت پروردگار را سپري نمايند

�m��n���m��l��k��������j��i���hl ١٨: المطففين 
      ). ). دارددارد  قرارقرار» » علّيين علّيين « « قطعاً نوشته اعمال نيكوكاران در قطعاً نوشته اعمال نيكوكاران در   !!هرگزا هرگزهرگزا هرگز((  

آمده كه ايشان ضمن اشاره به عـذاب  آمده كه ايشان ضمن اشاره به عـذاب    ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��در حديث براء بن عازب در حديث براء بن عازب 
  ::قبر فرمودندقبر فرمودند

 S S a6�   Y� �� X%h�5 a6�   Y� �� X%h�5 : : ¬/�� �5 � ���I   E��� �5 2��� F�(U �%�(U� ¬/�� �5 � ���I   E��� �5 2��� F�(U �%�(U�VV ; ;}}          
  زمـين زمـين را بـه  را بـه  خـودش  خـودش  نامه بنده ام را در عليـين ثبـت كـرده و    نامه بنده ام را در عليـين ثبـت كـرده و    : : خداوند مي فرمايدخداوند مي فرمايد((  

  ). ). برگردانيدبرگردانيد

                                                                                      
  ..امام در مسند خود روايت كرده و الباني نيز آن را صحيح مي داندامام در مسند خود روايت كرده و الباني نيز آن را صحيح مي داند  11
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  نعمتهاي بهشتنعمتهاي بهشت

پروردگار مهرورز پاداشهاي ارزشمند و فراواني براي مؤمنان مخلص و پرهيزكار بـر  پروردگار مهرورز پاداشهاي ارزشمند و فراواني براي مؤمنان مخلص و پرهيزكار بـر  
در اين باره از در اين باره از   ��اثر ايمان راستين و نيكوكاري هايشان، در نظر گرفته است، ابو هريره اثر ايمان راستين و نيكوكاري هايشان، در نظر گرفته است، ابو هريره 

  ::چنين روايت مي كندچنين روايت مي كند  ��پيامبر پيامبر 

 S S6�   Y� �� X%h86�   Y� �� X%h8 : :�   ,I/ E&� � �� E#���� 23���� ,3��I�   ,I/ E&� � �� E#���� 23���� ,3��I  ,w�"&. +1I   ,w�"&. +1I    � �
 �� v�	 ��� 
|A �� v�	 ��� 
|AVV}}  

نعمتهايي براي بندگان نيكوكارم تهيه كرده ام كه هيچ چشـمي  نعمتهايي براي بندگان نيكوكارم تهيه كرده ام كه هيچ چشـمي  : : خداوند مي فرمايدخداوند مي فرمايد((  
  ). ). نديده، هيچ گوشي نشنيده و به ذهن كسي خطور نكرده استنديده، هيچ گوشي نشنيده و به ذهن كسي خطور نكرده است

  ::بي گمان حديث باال مصداق اين آيه است كه مي فرمايدبي گمان حديث باال مصداق اين آيه است كه مي فرمايد

�m{��z���y������x��w��v��u��t��s��r��q��p��������������}��|l ١٧:السجدة  
، چـه چيزهـاي   ، چـه چيزهـاي   دهنـد دهنـد   انجام مـي انجام مـي ) ) مؤمنانمؤمنان((  ، در برابر كارهائي كه، در برابر كارهائي كهداندداند  هيچ كس نميهيچ كس نمي((  

  ). ). بخشي براي ايشان پنهان شده استبخشي براي ايشان پنهان شده است  آفرين و مسرّتآفرين و مسرّت  شاديشادي
كـه قـدرت   كـه قـدرت     ––پس بايد دانست كه تصور امكانات و لذايذ بهشت بـراي مـا انسـانها    پس بايد دانست كه تصور امكانات و لذايذ بهشت بـراي مـا انسـانها    

، امكـان پـذير نبـوده و    ، امكـان پـذير نبـوده و    --يها و نعمتهاي دنيا است يها و نعمتهاي دنيا است ابزارهاي شناختمان منحصر در زيبايابزارهاي شناختمان منحصر در زيباي
نمي توان چارچوب و ماهيت آن را تشخيص داد، و اما آنچه در قـرآن كـريم و سـنت    نمي توان چارچوب و ماهيت آن را تشخيص داد، و اما آنچه در قـرآن كـريم و سـنت    

راجع به كيفيت ساختمانها و كاخها، نوجوانان، طالجات، رودخانه ها، راجع به كيفيت ساختمانها و كاخها، نوجوانان، طالجات، رودخانه ها،   ��مبارك پيامبر مبارك پيامبر 
بـل احسـاس و   بـل احسـاس و   از جنس همين امكاناتي نيست كه براي ما قااز جنس همين امكاناتي نيست كه براي ما قا  باغات و ميوه هايش آمدهباغات و ميوه هايش آمده

  ..مشاهده مي باشدمشاهده مي باشد
  ::راجع به اين امر در تفسير آيهراجع به اين امر در تفسير آيه  ��ابن عباس ابن عباس 

                                                                                      
  ). ). كتاب الجنة و صفة نعيمهاكتاب الجنة و صفة نعيمها((و مسلم و مسلم ) ) كتاب بدء الخلقكتاب بدء الخلق((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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�m^��]��\_���c��b��a��̀d�����h��g��f��el 
  ٢٥: البقرة

، ولـي  ، ولـي  هائي در جنس و شكل يكي بـوده هائي در جنس و شكل يكي بـوده   ميوهميوهچه چنين چه چنين ((  ..انداند  و همسان آن را آوردهو همسان آن را آورده((  
شـته و در آنجـا   شـته و در آنجـا   عيبـي دا عيبـي دا   و در آنجا همسران پاك و بـي و در آنجا همسران پاك و بـي   ). ). اي دارنداي دارند  طعم و مزه جداگانهطعم و مزه جداگانه

نعمتهاي بهشتي تنها در نامشـان بـا نعمتهـاي دنيـا     نعمتهاي بهشتي تنها در نامشـان بـا نعمتهـاي دنيـا     : : ، مي گويد، مي گويد) ) جاويدان خواهند ماندجاويدان خواهند ماند
  11. . مشابهت دارندمشابهت دارند

  ::نگاه كوتاهي به پاره اي از نعمتهاي بهشتنگاه كوتاهي به پاره اي از نعمتهاي بهشت  ككو اينو اين
  ::ميوه جاتميوه جاتباغات و باغات و   --11

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در اين باره از پيامبر خدا در اين باره از پيامبر خدا   ��سهل بن سعد سهل بن سعد 

 S S� @�8 �
Nf� ���� �5 +D� @�8 �
Nf� ���� �5 +D �<|h8 � C�� �_�� �<�^ �5 vU�
� �<|h8 � C�� �_�� �<�^ �5 vU�
�VV ; ;��    
باغات بهشت چنان طوالني است كه سواره اي مي تواند صد سال زيـر سـايه اش   باغات بهشت چنان طوالني است كه سواره اي مي تواند صد سال زيـر سـايه اش   ((  

  ). ). حركت كندحركت كند
  ::آمده استآمده است  ��در روايتي ديگر از ابو سعيد خدري در روايتي ديگر از ابو سعيد خدري 

 S S �<�|h8 �� C�� �_�� �8º�� a
"7B� 3�%�� vU�
�� º8 �
N= ���� �5 +D �<�|h8 �� C�� �_�� �8º�� a
"7B� 3�%�� vU�
�� º8 �
N= ���� �5 +DVV ; ;®®  
سواره اي بر پشت اسبي سريع و سواره اي بر پشت اسبي سريع و   كهكهوجود دارد وجود دارد بسيار طوالني بسيار طوالني   در بهشت درختانيدر بهشت درختاني((  

  ). ). در مدت صد سال نمي تواند آن را پشت سر گذارددر مدت صد سال نمي تواند آن را پشت سر گذارد  تيزروتيزرو
  : : يكديگريكديگر  منازلمنازل  تماشايتماشاي  --22

  ::نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��در اين زمينه از پيامبر رحمت در اين زمينه از پيامبر رحمت   ��ابو سعيد خدري ابو سعيد خدري 

                                                                                      
  ..اوياويعبد القادر رحبعبد القادر رحب/ / اليوم اآلخر اليوم اآلخر   11
  ). ). كتاب الجنة و صفة نعيمهاكتاب الجنة و صفة نعيمها((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
  ..همانهمان  33
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 S i� k� k¢ g
 j' i�� g6 i4gI g+ i gd� g g~g� g� k�t�g i�� g6 i4gI t+kD  g�& k� g
k��& g' i�� tm y/ l��� gv gU i% gz i�� g+ i gd� g g~gG g: gU i k<k	 i% g5
 i j<g�i� g� � g� k6 j�� g�g(k� kF k
 i'giB� k gI k� k i�giB� g� k� k]j5j�� ;�%j�� g	:  g� kd�&g�k� i�g�� jX k��&g� g� gn&i�kG kt�� gX%& j. g/ � g8

 i j4 j i@ g� � g< j'j�i� g8 ; gX� g	:  g� m k[t�� g  gog� gEk� g. i
jiB� �%j	 t� gK g  kt��k� �%j� g�L qX� g� k/ k� k�g�k� x k� i�V ; ;}}  
منازل يكديگر را تماشا مي كنند كه خانه هـاي برخـي از ايشـان بـر اثـر      منازل يكديگر را تماشا مي كنند كه خانه هـاي برخـي از ايشـان بـر اثـر      بهشتيان بهشتيان ((  

اين نوع منـازل تنهـا   اين نوع منـازل تنهـا     !!اي پيامبر خدااي پيامبر خدا: : گفتندگفتند. . تفاوت درجات بسان ستاره درخشان استتفاوت درجات بسان ستاره درخشان است
قسم به كسي كـه جـانم در دسـت او    قسم به كسي كـه جـانم در دسـت او    : : فرمودفرمود  ؟ ؟ براي پيامبران در نظر گرفته شده استبراي پيامبران در نظر گرفته شده است

  ). ). است براي مؤمناني نيز كه پيامبران را تاييد كرده اند، تهيه شده استاست براي مؤمناني نيز كه پيامبران را تاييد كرده اند، تهيه شده است
  ::جمعه بازارهاجمعه بازارها  --33

  ::چنين نقل مي نمايدچنين نقل مي نمايد  ��در اين رابطه از پيامبر در اين رابطه از پيامبر   ��انس بن مالك انس بن مالك 

 S j̀ &8 k/ lv& j<g( g5 �� g�j jJ t6 jU �g g�%jGi� g8 � �	% j�g� k�t�g i�� ks t+kD  ik k��&g�kH g  i k< k4%& j� j  ks %&jT i*g( g5 kX g:& tf��
&j� i4gI i&j gZ jX% jhg� g5 ���g gJ g  ��� i� j� � j3� g3 i�� k�g	 g  i k<�k� i4gI gukD g+% j� k� i g@g5 ���g gJ g  ��� i� j� g+ j3� g3 iYg� g5 i j4%

 ���g gJ g  ��� i� j� � g� g� i�g� ijG i3 g3 i�� k� ghg� kt�� g  ; g+%j�% jhg� g5  ���g gJ g  ��� i� j� �g� g� i�g� i jG i3 g3 i�� k� gh g� kt�� g  ij(i�gI g V ; ;��  
و و   وزيـدن گرفتـه  وزيـدن گرفتـه  بـادي  بـادي    مي آيند، در اين ميانمي آيند، در اين ميانبهشتيان هر هفته در بازاري گرد هم بهشتيان هر هفته در بازاري گرد هم ((  

، ، شان را افزايش مـي دهـد  شان را افزايش مـي دهـد  ي هايي هايبه رويشان مي پاشد كه زيبايبه رويشان مي پاشد كه زيبايچنان چنان مشكهاي بهشت را مشكهاي بهشت را 
از ديـدن چنـين حـالتي شـگفت زده شـده و مـي       از ديـدن چنـين حـالتي شـگفت زده شـده و مـي       وقتي به خانه بر مي گردند زنانشان وقتي به خانه بر مي گردند زنانشان 

پس از ما زيباتر شده اي، ايشان نيز چنين پاسخي بـدانها خواهنـد   پس از ما زيباتر شده اي، ايشان نيز چنين پاسخي بـدانها خواهنـد     !!به خدا قسمبه خدا قسم: : گويندگويند
    ). ). دادداد

  ::رودبارهارودبارها  --44

  ::قرآن كريم در اين راستا مي فرمايدقرآن كريم در اين راستا مي فرمايد

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ..همانهمان  22
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�mz��y��x�� � � � � �w��v{� ������f�� �e� �d��c� �b�� �a��`��_��~� �}��|
��n��m��l��k���j��i��h��g�p��oq�����¦��v�����������u���t��s��rl 

  ١٥: محمد
در آن در آن ) ) چنـين اسـت كـه   چنـين اسـت كـه   ((  وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده اسـت وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده اسـت ((  

، و ، و اســت كــه گنديــده و بــدبو نگشــته اســت اســت كــه گنديــده و بــدبو نگشــته اســت ) ) زالل و خــالصزالل و خــالص((  رودبارهــائي از آبــيرودبارهــائي از آبــي
ي ي ، و رودبارهائي از شراب، و رودبارهائي از شرابكه طعم و مزه آن متغير نشده استكه طعم و مزه آن متغير نشده است  رودبارهائي از شيري استرودبارهائي از شيري است

ز عسلي است كه خـالص و  ز عسلي است كه خـالص و  ، و رودبارهائي ا، و رودبارهائي اه سراپا لذت براي نوشندگان استه سراپا لذت براي نوشندگان استاست كاست ك
  ). ). اي دارنداي دارند  ، و در آنجا آنان هرگونه ميوه، و در آنجا آنان هرگونه ميوهپالوده استپالوده است

  ::در جايي ديگر اين حالت را چنين به تصوير مي كشددر جايي ديگر اين حالت را چنين به تصوير مي كشد

�m��N��M��L��K�������J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Q��P��Ol ١٩ – ١٧: الواقعة  
، پيرامونشـان در آمـد و رفـت    ، پيرامونشـان در آمـد و رفـت    براي خـدمت بديشـان  براي خـدمت بديشـان  ((  ، هميشه نوجوان، هميشه نوجوانانيانينوجواننوجوان((  

      ). ). گردانندگردانند  براي آنان ميبراي آنان مي) ) هستند و باده راهستند و باده را
  ::كاخها و چادرهاكاخها و چادرها  --55

  ::خداوند مهربان در اين مورد مي فرمايدخداوند مهربان در اين مورد مي فرمايد

�mÄ��Ã��Â�� �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶Å����Æ
ÇÈ����Í��Ì��Ë��Ê��Él ٢٠: الزمر  
در بهشـت  در بهشـت  ((  ، آنان، آنانبپرهيزندبپرهيزند) ) خويشتن راخويشتن را((  پروردگارشانپروردگارشان) ) عذابعذاب((  ه ازه ازو اما كساني كو اما كساني ك((  

انـد  انـد    داراي قصرها و كاخهائي هستند كه باالي يكديگر ساخته شدهداراي قصرها و كاخهائي هستند كه باالي يكديگر ساخته شده) ) برين جاي دارند وبرين جاي دارند و
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دهـد و خـدا خـالف وعـده     دهـد و خـدا خـالف وعـده       اين وعده را خدا مياين وعده را خدا مي. . و در زير آنها رودبارها جاري استو در زير آنها رودبارها جاري است
      ). ). كندكند  نمينمي

  ::يديددر يكي ديگر از آيات گهربارش مي فرمادر يكي ديگر از آيات گهربارش مي فرما

�m��«��ª��©��¨��§��¦�����¥����¤���£��¢

l ٧٥: الفرقان  
شـود در برابـر   شـود در برابـر     ترين منزلگاههاي بهشـت داده مـي  ترين منزلگاههاي بهشـت داده مـي    به اينان باالترين درجات و عاليبه اينان باالترين درجات و عالي((  

جايگاههـاي  جايگاههـاي  ((  ، و در آن، و در آن) ) بـر انجـام طاعـات و دوري از منكـرات    بـر انجـام طاعـات و دوري از منكـرات    ((  صبر و استقامتشانصبر و استقامتشان
      . . ))شودشود  بدانان درود و سالم گفته ميبدانان درود و سالم گفته مي) ) ، از هر سو، از هر سوواالي بهشتواالي بهشت
  ::چنين نقل مي نمايدچنين نقل مي نمايد  ��نيز در اين باره از پيامبر خدا نيز در اين باره از پيامبر خدا   ��ابو موسي ابو موسي 

 S S + 
&8 �� ,64I �<�� �8 �� 6U �5 ,��� +%(. �<�
� ,�5 a%Ì �R�R� �� �"�A ���� �5 + 
&8 �� ,64I �<�� �8 �� 6U �5 ,��� +%(. �<�
� ,�5 a%Ì �R�R� �� �"�A ���� �5
 ��RB� <��� ¢%|8 ,�8
A�� ��RB� <��� ¢%|8 ,�8
A��VV;;}}  

در بهشت چادري از مرواريد ميان تهي به پهنـاي شصـت ميـل وجـود دارد و بـه      در بهشت چادري از مرواريد ميان تهي به پهنـاي شصـت ميـل وجـود دارد و بـه      ((  
  ). ). بزرگ است كه ساكنان آن يكديگر را نمي بينندبزرگ است كه ساكنان آن يكديگر را نمي بينند  حدي وسيع وحدي وسيع و

  ::خدمتگذارانخدمتگذاران  --66

  ::قرآن كريم در آيات متعددي به اين امر اشاره مي فرمايد، از جملهقرآن كريم در آيات متعددي به اين امر اشاره مي فرمايد، از جمله

m����µ����´��³��²��±����°��¯��®��¬��«l ١٩: ا0نسان  
كـه  كـه  ) ) پردازنـد پردازنـد   و به خدمتشـان مـي  و به خدمتشـان مـي  ((  گردندگردند  اي ميانشان مياي ميانشان مي  همواره نوجوانان جاودانههمواره نوجوانان جاودانه((  

      ). ). انگاري كه مرواريد غلتانندانگاري كه مرواريد غلتانند  يشان را بنگري چنين مييشان را بنگري چنين ميهرگاه اهرگاه ا

�m��¢����¡�����������~��}�����|��{��zl ٢٤: الطور  
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در چـرخش و  در چـرخش و  ) ) بـراي خدمتگزاريشـان  بـراي خدمتگزاريشـان  ((  پيوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ايشـان پيوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ايشـان ((  
      ). ). هستندهستند) ) در صدفدر صدف((  مرواريدهاي پنهانمرواريدهاي پنهان) ) در صفا و پاكيدر صفا و پاكي((  انگار آنانانگار آنان. . گردشندگردشند

�mD��C��B��A����N��M��L��K�������J��I��H��G��F��E

��Q��P��Ol ١٩ – ١٧: الواقعة  
  ::خوردنيها و آشاميدنيهاخوردنيها و آشاميدنيها  --77

  ::مي فرمايدمي فرمايدآيات متعددي بيان كرده و آيات متعددي بيان كرده و در در اين مساله را نيز اين مساله را نيز خداوند مهرورز خداوند مهرورز 

�m��Z��Y��X�������W��V��U�������T��S��Rl ٢١ – ٢٠: الواقعة  
      ). ). اي را كه برگزيننداي را كه برگزينند  هر نوع ميوههر نوع ميوه) ) گردانندگردانند  نوجوانان بهشتي براي آنان مينوجوانان بهشتي براي آنان مي((    

�m��m��l�����k��j��i��h������������g��fl ٣٣ – ٣٢: الواقعة  
  ). ). گرددگردد  شود و نه منع ميشود و نه منع مي  كه نه تمام ميكه نه تمام مي  . . هاي فراوان هستندهاي فراوان هستند  و در ميان ميوهو در ميان ميوه((  

  ��m��N��M��L��K�������J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Q��P��Ol ١٩ – ١٧: الواقعة  
  ::پاكدامنپاكدامنزنان زنان   --88

  ::قرآن كريم اين مطلب را با تعابير مختلف بيان كرده و مي فرمايدقرآن كريم اين مطلب را با تعابير مختلف بيان كرده و مي فرمايد

�mc��b��a��̀d�����h��g��f��el ٢٥: البقرة  
  ). ). عيبي داشته و در آنجا جاويدان خواهند ماندعيبي داشته و در آنجا جاويدان خواهند ماند  و در آنجا همسران پاك و بيو در آنجا همسران پاك و بي((  

�m��Ø��×��Ö��Õ����Ô���Ó��Ò��Ú���Ùl ٤٩ – ٤٨: الصافات  
) ) شـترمرغ شـترمرغ ((  انگـار آنـان تخمهـاي   انگـار آنـان تخمهـاي   . . ماني درشت و خمارآلودماني درشت و خمارآلوددارند با چشدارند با چشهمسراني همسراني ((  

        ). ). باشندباشند) ) از ديد مردمان و گرد و غباراز ديد مردمان و گرد و غبار((  پنهانپنهان) ) در زير بال و پر شترمرغدر زير بال و پر شترمرغ((  هستند كههستند كه
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�m�����~��}����|��{��z��y��x��w��vl ٥٦: الرحمن  
ورزند و پيش از ورزند و پيش از   در باغهاي بهشت زناني هستند كه جز به همسران خود عشق نميدر باغهاي بهشت زناني هستند كه جز به همسران خود عشق نمي((  

  ). ). ي از انسانها و پريها با ايشان نزديكي و مقاربت نكرده استي از انسانها و پريها با ايشان نزديكي و مقاربت نكرده استآنان كسآنان كس

�m��©��̈ ������§��¦l ٥٨: الرحمن       
    ). ). ، ياقوت و مرجانند، ياقوت و مرجانندانگار كه آن حوريانانگار كه آن حوريان((  

�m��z��y��x��w��v���u��t�����s��r���ql ٣٧ - ٣٥: الواقعة     
ايشـان را  ايشـان را    . . ايمايم  كردهكردهپديدار پديدار ) ) ، بدين شكل زيبا و شمائل دلربا، بدين شكل زيبا و شمائل دلربادر آغاز كاردر آغاز كار((  ما آنان راما آنان را((  

  شـيفتگان شـيفتگان     !). !). يابنـد يابنـد   ، بكارت خـود را بـاز مـي   ، بكارت خـود را بـاز مـي   كه پس از آميزشكه پس از آميزش((  ايمايم  دوشيزگاني ساختهدوشيزگاني ساخته
        ). ). همسن و سال هستندهمسن و سال هستند) ) ، و همه جوان و طناز و، و همه جوان و طناز وهمسر خودهمسر خود((

�m��J���I��Hl ٣٣: النبأ  
      ). ). و دختران نوجوان نارپستان همسنّ و سالو دختران نوجوان نارپستان همسنّ و سال((  

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��رحمت رحمت   نيز در اين خصوص از پيامبرنيز در اين خصوص از پيامبر  ��ابو هريره ابو هريره 

 S xk( t�jI i� k� g�t�g i�� j6 jA i�gG �� g
 i� j� jX t gI 4/%K g� g  g+%&jW t% g'g( g8 g� k/ i�&g� i�� g�g�i� g� k
 g" ghi�� k� g/% jK go g�
 i= g/ g  j� t% j�g�� j j4 j
 k��g gÌ g  jv g4 t[�� j j<jW� gf i�gI g+%j	 jYi� g8 g� g  g+%j| k¡g( i" g8 g� g  g+%j�%j� g8 jn& i�kiB� j j< j*   ,   ,

   <�&�� ¢�(A� � ,��#� �� *��� d�/  �� :<	�. aÃ� 2
8 ,+�(� � <�� ���  6z�   <�&�� ¢�(A� � ,��#� �� *��� d�/  �� :<	�. aÃ� 2
8 ,+�(� � <�� ���  6z�
 ��f�   �
z� �� +%*��8 ,���  v�	 �%�	 ,»���G � ��f�   �
z� �� +%*��8 ,���  v�	 �%�	 ,»���G �VV;;}}  

نخستين گروه از بهشتيان امتم چهره هايي همچون ماه شب چهارده داشته و فاقـد  نخستين گروه از بهشتيان امتم چهره هايي همچون ماه شب چهارده داشته و فاقـد  ((  
فـتن، آب بينـي ريخـتن و آب دهـان انـداختن      فـتن، آب بينـي ريخـتن و آب دهـان انـداختن      قضاي حاجت رقضاي حاجت ر: : عوارض بشري مانندعوارض بشري مانند
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و عرقشان بسان مشـك بـو مـي    و عرقشان بسان مشـك بـو مـي    از عود هندي از عود هندي هستند، شانه هايشان طاليي، بخوردانها هستند، شانه هايشان طاليي، بخوردانها 
دهد، و هر كدام از ايشان دو همسر بسيار زيبا دارند كه مغز اسخوانشان مشـاهده مـي   دهد، و هر كدام از ايشان دو همسر بسيار زيبا دارند كه مغز اسخوانشان مشـاهده مـي   

هان هان گردد، بهشتيان هيچ گونه نگراني و اختالفـي بـا هـم نداشـته و بامـدادان و شـامگا      گردد، بهشتيان هيچ گونه نگراني و اختالفـي بـا هـم نداشـته و بامـدادان و شـامگا      
  ). ). مشغول تسبيحات پروردگاراندمشغول تسبيحات پروردگاراند

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��نيز در اين باره از پيامبر نيز در اين باره از پيامبر   ��انس بن مالك انس بن مالك 

 S S �&� ,¸&B   ,�&<�5 �&� w_�&�� ¬/�� ��D w��aW� ���� 64I d��� �� �I
�� a+I %�  �&� ,¸&B   ,�&<�5 �&� w_�&�� ¬/�� ��D w��aW� ���� 64I d��� �� �I
�� a+I %� 
�<�����   ,�¦/ :<����<�����   ,�¦/ :<���  ÇÇ�4/�� ���8�4/�� ���8 ´ ´ �<�5 ��   ����� �� @A �<.I/ ��� �<�5 ��   ����� �� @A �<.I/ ���VV ; ;}}  

پرتو افشان و عطرآگين خواهـد  پرتو افشان و عطرآگين خواهـد  همه آن را همه آن را   نگردنگرداي بهشت به دنيا باي بهشت به دنيا باگر يكي از زنهاگر يكي از زنه((  
  ). ). كرد، و روبندش بهتر از همه دنيا استكرد، و روبندش بهتر از همه دنيا است

  ::اسباب و اثاثيهاسباب و اثاثيه  --99

  ::قرآن كريم در آيات متعددي از اين مساله بحث به ميان آورده و مي فرمايدقرآن كريم در آيات متعددي از اين مساله بحث به ميان آورده و مي فرمايد

�mk��j��i����h��g��fl����pl ٥٤: الرحمن     
) ) هـاي آنهـا  هـاي آنهـا    چـه رسـد بـه رويـه    چـه رسـد بـه رويـه    ((  لمند كهلمند كه  نند و مينند و ميزز  بهشتيان بر فرشهائي تكيه ميبهشتيان بر فرشهائي تكيه مي((  

  ). ). آسترهاي آنها از ابريشم ضخيم استآسترهاي آنها از ابريشم ضخيم است

�m���w��v��u��t���s��r��q��p��o���n�����m����l��kl 
  ١٦ – ١٣: الغاشية

هـائي و  هـائي و    در كنار چنين چشمهدر كنار چنين چشمه((  و ساغرهائي كهو ساغرهائي كه  . . در آنجا تختهاي بلند و عالي استدر آنجا تختهاي بلند و عالي است((  
و و   . . انداند  شتيهائي كه به رديف چيده شدهشتيهائي كه به رديف چيده شدهو بالشها و پو بالشها و پ    . . انداند  گذارده شدهگذارده شده) ) در حضور بهشتياندر حضور بهشتيان

            ). ). انداند  نبهائي كه گسترده و پهن گشتهنبهائي كه گسترده و پهن گشتهفرشهاي فاخر و گرافرشهاي فاخر و گرا
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�m���|��{��z��y��x��w��v���u��������������t�����s��r���q���p��o��nl 
  ١٦ – ١٥: ا0نسان

ـ   نِ مي ميانشـان بـه گـردش در مـي    نِ مي ميانشـان بـه گـردش در مـي    هاي سيمين شراب و قدحهاي بلوريهاي سيمين شراب و قدحهاي بلوري  جامهجامه((   ـ آي . . ددآي
آنهـا را درسـت بـه انـدازه الزم     آنهـا را درسـت بـه انـدازه الزم     ) ) خدمتكاران بهشـتي خدمتكاران بهشـتي ((  ..انداند  قدحهاي بلوريني كه از نقرهقدحهاي بلوريني كه از نقره    

      ). ). انداند  پيمودهپيموده
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��نيز در اين مورد از پيامبر بزرگوار نيز در اين مورد از پيامبر بزرگوار   ��ابو موسي اشعري ابو موسي اشعري 

 S S   C%&h�� E��&�   ,:<�5 ��   :<(��L v41 �� +�(��   ,:<�5 ��   :<(��L �75 �� +�(��   C%&h�� E��&�   ,:<�5 ��   :<(��L v41 �� +�(��   ,:<�5 ��   :<(��L �75 �� +�(��
I E�I E� ��� d�8�z�� d�3/ �D �/ ��D � 
O�8 + ��� d�8�z�� d�3/ �D �/ ��D � 
O�8 +   +�� ��� �5 )<� +�� ��� �5 )<�VV ; ;}}  
همه لوازم دو باغ در بهشت طاليي و لوزام دو باغ ديگر نقره اي بوده و تنها رداي همه لوازم دو باغ در بهشت طاليي و لوزام دو باغ ديگر نقره اي بوده و تنها رداي ((  

  ). ). جالل و شكوه مانع ديدن پروردگارشان مي گرددجالل و شكوه مانع ديدن پروردگارشان مي گردد
  : : بهاي بهشتبهاي بهشت

زم است اين زم است اين الال  سپري كرديمسپري كرديمپس از آنكه مدت كوتاهي را در گلزار نعمتهاي بهشت پس از آنكه مدت كوتاهي را در گلزار نعمتهاي بهشت 
متذكر شويم كه دست يافتن بدانها و سپري كردن چنين زندگي افتخار آميز متذكر شويم كه دست يافتن بدانها و سپري كردن چنين زندگي افتخار آميز   نيزنيز  نكته رانكته را

و روح افزايي تالش و كوشش مي خواهـد و بايـد بهـايش را پرداخـت، زيـرا كـاالي       و روح افزايي تالش و كوشش مي خواهـد و بايـد بهـايش را پرداخـت، زيـرا كـاالي       
  ..پروردگار بسيار ارزشمند بوده و هر كسي نمي تواند آن را بخردپروردگار بسيار ارزشمند بوده و هر كسي نمي تواند آن را بخرد

ه بهشت و امكانات گرانبهايش نه تنهـا  ه بهشت و امكانات گرانبهايش نه تنهـا  و همچنين بايد خوب بدانيم كه راه رسيدن بو همچنين بايد خوب بدانيم كه راه رسيدن ب
با گل و ريحان چيده نشده كه دشواري خاص خود را داشته و مشـكالت و گرفتـاري   با گل و ريحان چيده نشده كه دشواري خاص خود را داشته و مشـكالت و گرفتـاري   

جهـت  جهـت  بسياري نيز سر راه مؤمنان راستين قرار دارند، از اين رو پروردگار حكيم و دانا بسياري نيز سر راه مؤمنان راستين قرار دارند، از اين رو پروردگار حكيم و دانا 
تشخيص سره از ناسره و مسلمانان صادق و متقلب از يكـديگر راههـاي و ابزارهـايي    تشخيص سره از ناسره و مسلمانان صادق و متقلب از يكـديگر راههـاي و ابزارهـايي    

  ::مقرر فرموده استمقرر فرموده است

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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�m��¢��¡�����~��}�����|����{��z��y��x��w��v��u��t��s
£¤����ª��©��¨������§��¦��¥��«l ٣ – ١: العنكبوت  

و بـه يگـانگي خـدا و    و بـه يگـانگي خـدا و    ((  ايـم ايـم   اند همين كه بگويند ايمان آوردهاند همين كه بگويند ايمان آورده  آيا مردمان گمان بردهآيا مردمان گمان برده((  
تكاليف و وظائف تكاليف و وظائف   بابا((  شوند و ايشانشوند و ايشان  به حال خود رها ميبه حال خود رها مي) ) ايمايم  رسالت پيغمبر اقرار كردهرسالت پيغمبر اقرار كرده

مـا  مـا        !!؟؟گردندگردند  آزمايش نميآزمايش نمي) ) و رنجها و سختيهائي كه بايد در راه آئين آسماني تحمل كردو رنجها و سختيهائي كه بايد در راه آئين آسماني تحمل كرد
با انواع تكـاليف و مشـّقات و بـا اقسـام نعمتهـا و      با انواع تكـاليف و مشـّقات و بـا اقسـام نعمتهـا و      ((  انداند  كساني را كه قبل از ايشان بودهكساني را كه قبل از ايشان بوده

و چـه  و چـه  ، ، گوينـد گوينـد   ، آخر بايد خدا بداند چـه كسـاني راسـت مـي    ، آخر بايد خدا بداند چـه كسـاني راسـت مـي    ايمايم  آزمايش كردهآزمايش كرده) ) محنتهامحنتها
      ). ). گويندگويند  دروغ ميدروغ ميكساني كساني 

بنابراين الزم است انسان مسلمان در راستاي نيل به اهـداف ديرينـه و پـا نهـادن بـه      بنابراين الزم است انسان مسلمان در راستاي نيل به اهـداف ديرينـه و پـا نهـادن بـه      
سرزمين مبارك و ستودني بهشت با گرفتاريها و پيچيدگيهاي سر راه دست و پنجه نرم سرزمين مبارك و ستودني بهشت با گرفتاريها و پيچيدگيهاي سر راه دست و پنجه نرم 
كرده و با شيطان و ساير دشمناني كه همواره در فكر ايجاد مزاحمـت بـرايش هسـتند،    كرده و با شيطان و ساير دشمناني كه همواره در فكر ايجاد مزاحمـت بـرايش هسـتند،    

بي اماني شروع نمايد و از شهوات و آرزوهاي نامشروع نفساني فاصله بي اماني شروع نمايد و از شهوات و آرزوهاي نامشروع نفساني فاصله مبارزه سخت و مبارزه سخت و 
آرميدن در سايه رحمـت  آرميدن در سايه رحمـت  و و بگيرد؛ چون دست يافتن به چنين هدف بزرگ و با عظمت بگيرد؛ چون دست يافتن به چنين هدف بزرگ و با عظمت 

نيازمند يقيني ثابت، عزمي راسخ و پوالدين و قلبي پـالوده از زنگـار گنـاه و    نيازمند يقيني ثابت، عزمي راسخ و پوالدين و قلبي پـالوده از زنگـار گنـاه و    پروردگار پروردگار 
  ..مي باشدمي باشد  معصيتمعصيت

رفتن سرگردانها جاي تعجب نيست، ولي نجات رفتن سرگردانها جاي تعجب نيست، ولي نجات   به هالكبه هالك: : يكي از بزرگان مي گويديكي از بزرگان مي گويد
چـون  چـون  . . يافتن رادمردان سرافراز انسان را به تعجب وا مـي دارد و بايـد بـدان انديشـيد    يافتن رادمردان سرافراز انسان را به تعجب وا مـي دارد و بايـد بـدان انديشـيد    

حقيقتا علل و عوامل بي شماري از سوي اهريمن، نفس و هواپرستي، عرف و عـادات  حقيقتا علل و عوامل بي شماري از سوي اهريمن، نفس و هواپرستي، عرف و عـادات  
ت بـه  ت بـه  و روشهاي پيشينيان و جوامع كنوني در راستاي به انحراف كشاندن انسـانها دسـ  و روشهاي پيشينيان و جوامع كنوني در راستاي به انحراف كشاندن انسـانها دسـ  

دست هم داده و شبانه روز در فكر كناره گيري آنان از مسير درست بندگي و نيـل بـه   دست هم داده و شبانه روز در فكر كناره گيري آنان از مسير درست بندگي و نيـل بـه   
  ..هستندهستند  رضوان الهي،رضوان الهي،
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  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��به روايت انس بن مالك به روايت انس بن مالك   ��لذا پيامبر خدا لذا پيامبر خدا 

 S S ,�%<f��� /���� wa��   �/�zB�� �a��� wa�� ,�%<f��� /���� wa��   �/�zB�� �a��� wa��VV ; ;}}  
  . . ))بهشت با مشكالت و دوزخ با آرزوهاي نفساني احاطه شده استبهشت با مشكالت و دوزخ با آرزوهاي نفساني احاطه شده است((  

  ::در اين زمينه مي نويسددر اين زمينه مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام نووي امام نووي 
زيادي بـه  زيادي بـه    مسايلمسايلاين حديث به عنوان يكي از احاديث بسيار با ارزش و دربرگيرنده اين حديث به عنوان يكي از احاديث بسيار با ارزش و دربرگيرنده 

شمار مي رود، زيرا دست يافتن به بهشت جز در صورت گرفتار شدن به مشـكالت و  شمار مي رود، زيرا دست يافتن به بهشت جز در صورت گرفتار شدن به مشـكالت و  
از عذاب دردناك و از عذاب دردناك و   ناراحتيها و در بوته آزمايش قرار گرفتن امكان پذير نبوده و رهاييناراحتيها و در بوته آزمايش قرار گرفتن امكان پذير نبوده و رهايي

آتش سوزان دوزخ نيز با دايره اي از شهوات تنيده شده و بايد يكي پس از ديگـري را  آتش سوزان دوزخ نيز با دايره اي از شهوات تنيده شده و بايد يكي پس از ديگـري را  
فاقد هر گونه ارزشي فاقد هر گونه ارزشي و گر نه ادعايي پوچ و توخالي بوده و و گر نه ادعايي پوچ و توخالي بوده و   ،،دريد تا به هدف نائل آمددريد تا به هدف نائل آمد

مستلزم تـالش و صـبر پيشـه    مستلزم تـالش و صـبر پيشـه    از اين رو نيل به بهشت و رضوان ابدي پروردگار از اين رو نيل به بهشت و رضوان ابدي پروردگار . . استاست
تاي انجام عبادات، فروبردن خشم، گذشت، بخشش اموال، تعامـل انسـان   تاي انجام عبادات، فروبردن خشم، گذشت، بخشش اموال، تعامـل انسـان   كردن در راسكردن در راس

: : ب و خالفكار و خودداري از آرزوهاي غير مشروع نفساني از قبيلب و خالفكار و خودداري از آرزوهاي غير مشروع نفساني از قبيلبابادوستانه با افراد نادوستانه با افراد نا
  22. . شراب خواري، زنا، نگاه به زنان بيگانه، غيبت و امثال آنها، مي باشدشراب خواري، زنا، نگاه به زنان بيگانه، غيبت و امثال آنها، مي باشد

  

  پروردگار در بهشتپروردگار در بهشت  مشاهدهمشاهده

يكـي  يكـي  : : اهل سنت و جماعت معتقدنداهل سنت و جماعت معتقدند  ت و اجماع پيشينيانت و اجماع پيشينيانبر اساس داليل كتاب، سنبر اساس داليل كتاب، سن
از نعمتهاي ارزشمند موجود در بهشت و بلكه گرانبها ترينشان كه هيچ يك از نعمتهاي از نعمتهاي ارزشمند موجود در بهشت و بلكه گرانبها ترينشان كه هيچ يك از نعمتهاي 

و اينك سيري اجمالي در ميـدان  و اينك سيري اجمالي در ميـدان  آن به پايش نمي رسند، ديدن ذات اقدس الهي است، آن به پايش نمي رسند، ديدن ذات اقدس الهي است، 
  ::نصوص وارده در اين زمينهنصوص وارده در اين زمينه

                                                                                      
  ). ). كتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلهاكتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلها((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ). ). كتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلهاكتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلها((صحيح مسلم با شرح مسلم صحيح مسلم با شرح مسلم   22
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  ::داليل كتابداليل كتاب) ) الفالف

11--  �m��K����J��I����P��������O��N������M���Ll ٢٣ – ٢٢: القيامة  
          ). ). نگرندنگرند  به پروردگار خود ميبه پروردگار خود مي    ..هائي شاداب و شادانندهائي شاداب و شادانند  ن روز چهرهن روز چهرهدر آدر آ((  

  11. . يعني پروردگارشان را مي نگرنديعني پروردگارشان را مي نگرند: : ناظرهناظره
  : : ابن كثير در اين رابطه مي گويدابن كثير در اين رابطه مي گويد

يشـوايان  يشـوايان  موضوع ديدن پروردگار در بهشت مورد اتفاق صحابه، تابعين، پيشينيان و پموضوع ديدن پروردگار در بهشت مورد اتفاق صحابه، تابعين، پيشينيان و پ
كه بنا به گفته محدثين از طرق متواتري وارد كه بنا به گفته محدثين از طرق متواتري وارد   ––امت اسالمي بوده و احاديث صحيحي امت اسالمي بوده و احاديث صحيحي 

    22. . ، در اثبات آن روايت شده و جاي ترديدي باقي نمانده است، در اثبات آن روايت شده و جاي ترديدي باقي نمانده است--شده اند شده اند 

22--  m��E��D��C��BF����Ul ٢٦: يونس  
از آن ايشـان اسـت و   از آن ايشـان اسـت و   ) ) يعني بهشتيعني بهشت((  ، منزلت نيكو، منزلت نيكوكنندكنند  كساني كه كارهاي نيكو ميكساني كه كارهاي نيكو مي((  

  ). ). بر آن هم دارندبر آن هم دارندون ون فزفزاا
  ::ابن كثير در تحليل اين آيه مي گويدابن كثير در تحليل اين آيه مي گويد

چند برابر كردن پاداش كردارهاي پسـنديده از ده تـا هفتصـد برابـر و     چند برابر كردن پاداش كردارهاي پسـنديده از ده تـا هفتصـد برابـر و     : : يعنييعني» » زيادةزيادة««
، اين افزايش شامل كاخها، زنان پاكدامن و خشنودي پروردگـار هـم   ، اين افزايش شامل كاخها، زنان پاكدامن و خشنودي پروردگـار هـم   حتي افزون بر آنحتي افزون بر آن

ذات اقدس الهي مي باشد كه آن را ذات اقدس الهي مي باشد كه آن را مي گردد، و برتر و واالتر از همه اينها نگريستن به مي گردد، و برتر و واالتر از همه اينها نگريستن به 
  ..تنها از روي لطف و رحمت خويش به بهشتيان ارزاني مي داردتنها از روي لطف و رحمت خويش به بهشتيان ارزاني مي دارد

ابوبكر صديق، حذيفة بن يمان، عبد اهللا بن عباس، سعيد بن مسيب، عبد الرحمن بن ابوبكر صديق، حذيفة بن يمان، عبد اهللا بن عباس، سعيد بن مسيب، عبد الرحمن بن 
ابي ليلي، عبدالرحمن بن سابط، مجاهد، عكرمه، عامر بن سعيد، عطاء، ضحاك، قتـاده،  ابي ليلي، عبدالرحمن بن سابط، مجاهد، عكرمه، عامر بن سعيد، عطاء، ضحاك، قتـاده،  

                                                                                      
  ..سوره قيامةسوره قيامة/ / ن كثير ن كثير تفسير ابتفسير اب  11
  ..همانهمان  22
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را را » » زيادةزيادة««شماري ديگر از دانشمندان مبرز اهل سنت، واژه شماري ديگر از دانشمندان مبرز اهل سنت، واژه   سدي، محمد بن اسحاق وسدي، محمد بن اسحاق و
  11. . به ديدن پروردگار در بهشت تفسير كرده اندبه ديدن پروردگار در بهشت تفسير كرده اند

33--  �m��z��y����x��w��v�������u���tl ١٥: المطففين  
) ) رحمـت رحمـت ((  ازاز) ) انـد انـد   به سبب كارهائي كه كـرده به سبب كارهائي كه كـرده ((  قطعاً ايشان در آن روزقطعاً ايشان در آن روز  !!هرگزاهرگزهرگزاهرگز((  

      ). ). پروردگارشان محروم و مطرودندپروردگارشان محروم و مطرودند
  ::ام شافعي در تفسير آيه باال مي گويدام شافعي در تفسير آيه باال مي گويدامام

محروميت بدكاران از ديدن پروردگار بيانگر برخـورداري نيكوكـاران از آن بـوده و    محروميت بدكاران از ديدن پروردگار بيانگر برخـورداري نيكوكـاران از آن بـوده و    
  22. . نيز دال بر آن مي باشدنيز دال بر آن مي باشد  ��اخبار رسيده از سوي پيامبر بزرگوار اخبار رسيده از سوي پيامبر بزرگوار 

محـروم بـودن   محـروم بـودن   : : شافعي در پاسخ سؤالي مبني بر تحليل آيـه مزبـور مـي فرمايـد    شافعي در پاسخ سؤالي مبني بر تحليل آيـه مزبـور مـي فرمايـد    امام امام 
ذات اقدس پروردگار نشانه بهره مندي مؤمنـان از آن  ذات اقدس پروردگار نشانه بهره مندي مؤمنـان از آن    نگريستن بهنگريستن بهن از ن از كافران و بدكاراكافران و بدكارا

: : فرمـود فرمـود ؟، ؟، خودت نيز چنـين ديـدگاهي داري  خودت نيز چنـين ديـدگاهي داري  : : مي باشد، ربيع بن سليمان از وي پرسيدمي باشد، ربيع بن سليمان از وي پرسيد
  33. . آري، و اگر چنان اعتقادي نداشته باشم بندگي خدا را بجا نياورده امآري، و اگر چنان اعتقادي نداشته باشم بندگي خدا را بجا نياورده ام

44--  �m���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ïl ٣٥: ق  
، و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري ، و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري بهشت براي آنان هستبهشت براي آنان هست  هرچه بخواهند درهرچه بخواهند در((  

  ). ). وجود داردوجود دارد
» » لدينا مزيدلدينا مزيد««نقل شده كه ايشان جمله نقل شده كه ايشان جمله   ��در صحيح مسلم از صهيب بن سنان رومي در صحيح مسلم از صهيب بن سنان رومي 

  ..را به مشاهده ذات اقدس الهي تفسير نموده اندرا به مشاهده ذات اقدس الهي تفسير نموده اند

                                                                                      
  ..سوره يونسسوره يونس/ / همان همان   11
  ..سوره قيامتسوره قيامت/ / همان همان   22
  ..معارج القبول شرح سلم الوصولمعارج القبول شرح سلم الوصول  33
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پروردگار جمعـه هـا پـيش    پروردگار جمعـه هـا پـيش    : : نيز در تحليل تعبير مزبور گفته استنيز در تحليل تعبير مزبور گفته است  ��انس بن مالك انس بن مالك 
  11. . شان ظاهر مي گرددشان ظاهر مي گرددچشمچشم
  ::داليل سنتداليل سنت) ) بب

  ::اشاره خواهيم كرداشاره خواهيم كرد  ��در اين بخش نيز به شماري از احاديث گرانبهاي پيامبر اكرم در اين بخش نيز به شماري از احاديث گرانبهاي پيامبر اكرم 
  ::مي گويدمي گويد  ��ابو هريره ابو هريره   --11

S kt�� kX% j. g
k� �% j�� g	 � �.�g� t+gI� : k�& g��g� kh i�� gC i% g8 �g� t� g/ m g
g� i6 g4 kt�� gX% j. g/ � g8 ? kt�� jX%& j. g/ gX�& ghg5 
� : k/ i�g� i�� g� g�i� g� k
 g" ghi�� k� g8 i© j/ ks g+ l/� g7jG i6 g4; �% j�� g	 :kt�� gX%& j. g/ � g8 g� ; gX�& g	 : ks g+ l/�& g7jG i6& g4

 qF� g* g. �g g� j3 g�i� g� k� i" tf�� ;�%j�� g	 :kt�� gX% j. g/ � g8 g�;  gX�& g	 : jt�� j�& g"i g¹ gnk� g[& gU j)&g� i g
gG i jzt�k{& g5
 jX% jhg� g5 k� g��g� kh i�� gC i% g8 g��t���:  j) i�k�t(g� i�g5 ��-i� g= j�j� i� g8 g+� gU i� g� ; g� i"& tf�� g� i"& tf�� j�j� i� g8 g+� gU i� g� j�k�t(g� g5

 ghi� gG g  gw� k�� g%t|�� gw� k�� g%t|�� j�j� i� g8 g+� gU i� g� j�k�t( g8 g  g
 g" ghi�� g
 g" gh i�� j�j� i� g8 g+� gU i� g� j�k�t( g8 g  j� t�j�� k� k[ g4 x
� g<�k5 � g4% jhk5�g� j�VV ;� 
 . ؟آيا پروردگارمان را در قيامـت خـواهيم ديـد   : پرسيدند �عده اي از پيامبر خدا ( 

: فرمـود . !نه اي پيامبر خـدا : گفتند . ؟آيا در ديدن ماه شب چهارده ترديد داريد: فرمود
شما : فرمود. نه: گفتند . ؟آيا در ديدن خورشيد در روزي صاف و بدون ابر ترديد داريد

نيز خداوند را در روز آخرت بدين صورت خواهيـد ديـد و خطـاب بـه حضـار مـي       
هر كس هر چه را عبادت كرده دنبالش برود؛ آنگاه هر كه خورشـيد، مـاه و يـا    : فرمايد

هر معبودي جز خدا را بندگي نموده دنبالش راه مي رود، و تنها منافقان اين امت بـدن  
  ). ا مي مانندمعبود و پيشو

  :روايت مي كند �از پيامبر  �جرير بن عبد اهللا  -2

                                                                                      
  ..سوره قسوره ق/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((ومسلم ومسلم ) ) كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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 S ����� z�/ + ~. z�DV ;} 
  ). بي گمان پروردگارتان را آشكارا خواهيد ديد( 
پيشـمان   �چهارده ماه پيامبر  هايشبدر يكي از : مي گويد �جرير بن عبد اهللا  -3

  :آمد و فرمود

 S:U ����h�� C%8 z�/ + ~. z�D G )(8©/ �5 +%a��7G � �[4 + 
V ;� 
  ). بدون ترديد پروردگارتان را در روز آخرت خواهيد ديد( 
در يكي از شبهاي چهارده ماه خـدمت پيـامبر   : جرير بن عبد اهللا روايت مي كند -4
  :نشسته بوديم كه به ماه نگريست و فرمود �

 S©/ �5 +% a��7G � 
"h�� �[4 + 
G :U z�/ + ~. z�D �%��'G � +I (�|(.� +{5 )(8
 �%��5�5 �"f�� F 
� 6�	 ��K   �"f�� °%�W 6�	 ��K ���V ;®  

پـس اگـر   بدون شك پروردگارتان را در روز قيامت مانند اين مـاه خواهيـد ديـد،    ( 
غروب خورشيد شركت كنيد آن را انجـام   س ازتوانستيد در نماز جماعتي در پيش يا پ

  ). دهيد
آيا پروردگارمـان را در  : پرسيديم �از پيامبر خدا: مي گويد �ري ابو سعيد خد -5

  :در پاسخ فرمود ؟ روز قيامت خواهيم ديد

 S�%*K �1D 
"h��   �"f�� �8©/ �5 + a/�7G 64 ? ���	 :X�	 ,� : + a/�&7G � z�{&5
 :<(8©/ �5 + a/�7G :U �D z�/ �8©/ �5V ;Å 

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..همانهمان  22
  ..همانهمان  33
  ). ). انانكتاب االيمكتاب االيم((همان، و صحيح مسلم همان، و صحيح مسلم   44
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در روز آخـرت  : نـه، فرمـود  : گفتـيم ؟، ريـد آيا در ديدن خورشيد و مـاه ترديـد دا  ( 
  ). خداوند را نيز چنان خواهيد ديد

  :مي گويد تحليل احاديث باالدر  –رحمه اهللا  –ابن قدامه مقدسي 
  .مؤمنان در روز آخرت پروردگار را با چشم سر ديده و با ايشان گفتگو مي كنند

د با مشاهده پروردگـار  ماه و خورشي نگريستن بهوجه تشابه : وي در ادامه مي افزايد
يعني مشاهده ذات اقـدس   –در خود رؤيت و ديدن است  �در حديث پيامبر بزگوار 

، نـه اينكـه   -الهي با چشم سر در وضوح و شفافيت بسان ديدن ماه و خورشيد اسـت  
ديده شده ها با هم شباهت داشته باشند، زيرا خداوند بدون نظير و شبيه بـوده و نمـي   

  1 .چيزي مادي تشبيه نمودتوان ايشان را به 
  :نويسدامام بيهقي نيز در اين زمينه مي 

بـا تشـديد و    -» ال تضـامون  « ابو الطيب سهل بن محمد صعلوكي در تفسير جمله 
يعني همه شما براي ديدن پروردگار در يك جا جمع نشـده  : ، مي گفت-تخفيف ميم 

سر جاي خود خواهد ديد،  و حق يكديگر را پايمال نمي كنيد، بلكه هر كسي وي را از
و وجه شباهت نگريستن به ذات خداوند با مشاهده ماه و خورشيد نيـز تنهـا در خـود    

  2.خدا را به ماديات تشبيه نمود –معاذ اهللا  –ديدن است نه اينكه 
  :روايت مي كند �از پيامبر خدا  �عبد اهللا بن قيس  -6

 S S1 �� +�(��   ,:<�5 ��   :<(��L �75 �� +�(��1 �� +�(��   ,:<�5 ��   :<(��L �75 �� +�(��   C%&h�� E��&�   ,:<�5 ��   :<(��L v4   C%&h�� E��&�   ,:<�5 ��   :<(��L v4
 ��� d�8�z�� d�3/ �D �/ ��D � 
O�8 +I E� ��� d�8�z�� d�3/ �D �/ ��D � 
O�8 +I E�   +�� ��� �5 )<� +�� ��� �5 )<�VV;; 3  

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��صهيب صهيب   --77

                                                                                      
  ..ابن قدامه مقدسيابن قدامه مقدسي/ / لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد   11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((فتح الباري شرح صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري   22
  ..، قبال ترجمه شد، قبال ترجمه شد) ) كتاب االيمانكتاب االيمان((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب التفسيركتاب التفسير((صحيح بخاري صحيح بخاري   33
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 S S�8�� �[4 �G �� X%./ +I�8�� �[4 �G �� X%./ +I::    

m��E��D��C��BF����Ul ونسJ٢٦: ي X�	  :   ���� ���� 64� 6A3 �1D
3��� 23�� /���� /���� 64� :�� 64� �8�� ��� z� +D �� �%"UYN�8 +I �8
8 ���%� ;+%�%h�5 :

%4 �� ? ���8��%� 6hT8 �I ? /�&��� �&� �&�
¹   �&��� ���A�&8   �&�4%�  »�&�8 �I ? X�&	 :
   ,)��D 
O��� �� <��D av�� �-�= �� 4�|�I �� ��%5 )��D + 
O��5 ,F�N#� Z efz�5

 <���� a
	� �V ;}  
  : آيه �ار پيامبر بزگو( 
از آن ايشـان اسـت و   ) يعني بهشت( منزلت نيكو، كنند كساني كه كارهاي نيكو مي( 

پـس از ورود بهشـتيان بـه بهشـت و     : ، را تالوت كرد و فرمود) بر آن هم دارند افزون
شما نـزد خداونـد    !اي بهشتيان: دوزخيان به دوزخ ندا دهنده اي فرياد زده و مي گويد

 يسنگين و چهره هـا ي مگر ترازوها ؟ چيست: اريد، مي گويندوعده و قرار مالقات د
: پيامبر فرمـود  ؟ موجب دست يابي به بهشت و گريز از دوزخ نشده است ماندرخشان

 !به ذات پروردگار مي نگرند، سوگند به خدابهشتيان آن يك نفر پرده ها را كنار زده و 
روشـني چشمشـان نمـي    هيچ چيز به اندازه آن براي ايشان دوسـت داشـتني و باعـث    

  ). گردد
قطعه شـعري در ايـن رابطـه سـروده و مـي       –رحمه اهللا  –عالمه ابن القيم الجوزيه 

  :گويد
8 &&	%5 �� )��*�. )� 
&& <       +�
"h�� m
8 :U +����� 
O� 
G �[4&&G�%&&./ �� 
&& � �� X%            5 �D �
z�8&+�&&"8�� �&&.� 

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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 ،خداوند سبحان را آشكارا و همچون ديدن ماه و خورشيد از باالي سرشان مي بينند
صحت اين امر از پيامبر خدا به تواتر رسيده و جز افراد ناقص االيمان آن را انكار نمي 

» زيـادة «قرآن كريم صراحتا و به صورت اشاره آن را اثبـات نمـوده اسـت، زيـرا     . كند
شاره بدان دارد، و صهيب نيز در صحيح مسـلم حـديثي را در   موجود در سوره يونس ا

موجود در قـرآن را  » مزيد«ابوبكر صديق هم واژه . تفسير آيه مزبور روايت كرده است
. چنـين ديـدگاهي داشـته انـد    و تـابعين نيـز    �بدان تفسير كرده و ساير ياران پيـامبر  

ت، از اين رو عـده اي  موضوع مشاهده ذات پروردگار در سوره فرقان هم ذكر شده اس
  .اتفاق علما را در اين زمينه نقل كرده و محدثين نيز چنان معتقد بوده اند

  :دكتر خليل هراس در شرح قصيده ابن القيم مي گويد
ابوبكر صـديق، ابـو هريـره، ابـو سـعيد      : از جمله �شمار زيادي از اصحاب پيامبر 

عبـد اهللا بـن مسـعود هـذلي،     خدري، جرير بن عبد اهللا بجلي، صهيب بن سنان رومي، 

                                                                                      
  ..ابن القيم الجوزيةابن القيم الجوزية/ / متن القصيدة النونية متن القصيدة النونية   11
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: علي بن ابي طالب، ابو موسي اشعري، عدي بن حاتم و انس مالك، معتقـد بـوده انـد   
در روزي صاف  مؤمنين در روز آخرت ذات پروردگار را همچون ديدن ماه و خورشيد

بدون ابر باالي سرشان خواهند ديد و هـيچ كـس جـز افـراد ايمـان ضـعيف در آن       و 
   1. ترديدي ندارند

  

  ) ) نارنار((  دوزخدوزخ

  ::اين مطلب را نيز با بررسي نكات زير پي مي گيريماين مطلب را نيز با بررسي نكات زير پي مي گيريم

  

  تعريف لغوي و اصطالحي نارتعريف لغوي و اصطالحي نار

مشهور و طبق قواعد زبان جزو اسماء مؤنث، تصغيرش مشهور و طبق قواعد زبان جزو اسماء مؤنث، تصغيرش عربي عربي   لغتلغتواژه نار در واژه نار در معني معني 
    22. . نويره و جمع آن نيران و نيار استنويره و جمع آن نيران و نيار است

توانا آن را توانا آن را   منزل و اقامتگاهي است كه پروردگارمنزل و اقامتگاهي است كه پروردگار: : و در اصطالح شريعت نيز به معنيو در اصطالح شريعت نيز به معني
  ..براي تعذيب و شكنجه كافران، منافقان و گناهكاران مسلمان آماده ساخته استبراي تعذيب و شكنجه كافران، منافقان و گناهكاران مسلمان آماده ساخته است

  جاودانگي در دوزخجاودانگي در دوزخ

بر هر مسلماني الزم است به وجود كنوني جهنم براي تعذيب و شكنجه گروههـاي  بر هر مسلماني الزم است به وجود كنوني جهنم براي تعذيب و شكنجه گروههـاي  
  : : مزبور در آخرت ايمان داشته باشدمزبور در آخرت ايمان داشته باشد

�m���×��Ö��Õl ٢٤ :البقرة  

  ..داشته و در انتظار نافرمانان مي باشدداشته و در انتظار نافرمانان مي باشدبر اين اساس دوزخ اكنون وجود بر اين اساس دوزخ اكنون وجود 
                                                                                      

  دكتر خليل هراسدكتر خليل هراس) / ) / 412412--410410//22((شرح نونية ابن القيم شرح نونية ابن القيم   11
  ..صيغه جمع دوم از ديدگاه ابو حنيفه استصيغه جمع دوم از ديدگاه ابو حنيفه است. . لسان العربلسان العرب  22
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قـرآن در آيـات   قـرآن در آيـات   و همچنين بايد به زندگي هميشـگي در دوزخ معتقـد باشـد، زيـرا     و همچنين بايد به زندگي هميشـگي در دوزخ معتقـد باشـد، زيـرا     
  ::متعددي به اين امر اشاره كرده است، از جملهمتعددي به اين امر اشاره كرده است، از جمله

�m°��¯��®��¬��«��ª��©��¨��§���¦±�����̧l� �
  ١٦٩ – ١٦٨: النساء 
مگـر راه  مگـر راه  . . هـدايت نخواهـد كـرد   هـدايت نخواهـد كـرد   ) ) كه راه نجات و بهشت باشدكه راه نجات و بهشت باشد((  و آنان را به راهيو آنان را به راهي((  

  ). ). مانندمانند  كه در آنجا براي هميشه جاودانه ميكه در آنجا براي هميشه جاودانه مي  !!دوزخدوزخ

�m]�����\��[��Z��Y��X���W���V��U��T��S^����dl� �
  ٦٥ – ٦٤: ا�حزاب 
ايشان ايشان خداوند قطعاً كافران را نفرين و از رحمت خود محروم ساخته است و براي خداوند قطعاً كافران را نفرين و از رحمت خود محروم ساخته است و براي ((  

  ). ). ن خواهند ماندن خواهند ماندآنان جاودانه در آآنان جاودانه در آ. . آتش سوزاني فراهم كرده استآتش سوزاني فراهم كرده است

�m��¬��«��ª��©���¨������§��¦��¥��¤��£����¢��¡l ٢٣: الجن     
، نصيب او آتش دوزخ اسـت و جاودانـه   ، نصيب او آتش دوزخ اسـت و جاودانـه   س از خدا و پيغمبرش نافرماني كندس از خدا و پيغمبرش نافرماني كندهر كهر ك((  

  ). ). ماندماند  در آن ميدر آن مي

  

  دوزخ جايگاه متكبران استدوزخ جايگاه متكبران است

را را   بيشتر ساكنان دوزخ خود پسنداني هستند كه فريب امكانات و زيبـايي هـاي دنيـا   بيشتر ساكنان دوزخ خود پسنداني هستند كه فريب امكانات و زيبـايي هـاي دنيـا   
خورده،  قدرت و توانايي مالي و سربازي آنان را از مسير اصلي بندگي منحرف كرده و خورده،  قدرت و توانايي مالي و سربازي آنان را از مسير اصلي بندگي منحرف كرده و 
در زمينه سرباز زدن از اوامر الهي به ابليس و سپاهيانش پيوسته اند، چنانكه قرآن كريم در زمينه سرباز زدن از اوامر الهي به ابليس و سپاهيانش پيوسته اند، چنانكه قرآن كريم 

  ::روبرتافتن از دستور حكيمانه پروردگار خالق آمر مي فرمايدروبرتافتن از دستور حكيمانه پروردگار خالق آمر مي فرمايددر مورد در مورد 
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�m~��}��|��{��z�� � �y��x��w��v� ���¢� �¡���

��¤���£l ٣٤: البقرة  
داشـت  داشـت    بزرگبزرگ((  براي آدم سجدهبراي آدم سجده: : كه به فرشتگان گفتيمكه به فرشتگان گفتيم) ) را يادآوري كنرا يادآوري كن((  و هنگاميو هنگامي((  

بليس كه سر بـاز زد و  بليس كه سر بـاز زد و  همگي سجده بردند جز اهمگي سجده بردند جز ا. . ببريدببريد) ) ، نه عبادت و پرستش، نه عبادت و پرستشو خضوعو خضوع
      ). ). از زمره كافران شداز زمره كافران شد) ) به خاطر نافرماني و تكبربه خاطر نافرماني و تكبر((  ، و، وتكبر ورزيدتكبر ورزيد

تعال دوزخ را براي هر متكبر و نافرماني كـه از چـارچوب شـريعت    تعال دوزخ را براي هر متكبر و نافرماني كـه از چـارچوب شـريعت    و لذا خداوند مو لذا خداوند م
خارج گشته و قوانين زاييده و تفاله فكر و فرهنگ پوچ و منحرف انسانها را خط مشي خارج گشته و قوانين زاييده و تفاله فكر و فرهنگ پوچ و منحرف انسانها را خط مشي 

  --خويش قرار داده و انواع عذاب و بدبختي را به بندگان نيكوكار و مسـؤليت شـناس   خويش قرار داده و انواع عذاب و بدبختي را به بندگان نيكوكار و مسـؤليت شـناس   
چشانده اند، تـدارك ديـده   چشانده اند، تـدارك ديـده     --ر ر بخاطر انجام وظيفه حياتي امر به معروف و نهي از منكبخاطر انجام وظيفه حياتي امر به معروف و نهي از منك

پس بايد اين خود پسندان و منحرفان از چـارچوب شـريعت خـدا و رسـول و     پس بايد اين خود پسندان و منحرفان از چـارچوب شـريعت خـدا و رسـول و     . . استاست
خوب بدانند كه دوزخ با تمامي عذاب و شـكنجه هـايش   خوب بدانند كه دوزخ با تمامي عذاب و شـكنجه هـايش   دشمنان قسم خورده مؤمنان دشمنان قسم خورده مؤمنان 

  ..در انتظار ايشان بوده و درهاي هشتگانه خود را به رويشان خواهد گشوددر انتظار ايشان بوده و درهاي هشتگانه خود را به رويشان خواهد گشود
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   در اين خصوصدر اين خصوص  ��حارثة بن وهب حارثة بن وهب 

 S S�%��	 ,���� 64�� U�AI �I�%��	 ,���� 64�� U�AI �I : :������ ; ;X�	X�	 : : �
&�� �� ��� �	I %� e�7(� e��� a6U �
&�� �� ��� �	I %� e�7(� e��� a6U
X�	 HX�	 H : :�%��	 ,/���� 64�� U�AI �I�%��	 ,/���� 64�� U�AI �I : :������;;  X�	X�	 : : �z(�� ¨� a%� a6j( j� a6U �z(�� ¨� a%� a6j( j� a6UVV ; ;}}  

همه همه : : فرمودفرمود. . آريآري: : حضار گفتندحضار گفتند  ؟ ؟ آيا شما را به ساكنان بهشت خبر بدهمآيا شما را به ساكنان بهشت خبر بدهم((  
سپس سپس . . ضعفاني كه اگر بر خدا سوگند ياد نمايند سوگندشان را تحقق مي بخشدضعفاني كه اگر بر خدا سوگند ياد نمايند سوگندشان را تحقق مي بخشدمستمست

همه همه : : فرمودفرمود. . آريآري: : گفتندگفتند  ؟ ؟ آيا به شما بگويم ساكنان دوزخ چه كساني هستندآيا به شما بگويم ساكنان دوزخ چه كساني هستند: : فرمودفرمود
  ). ). كساني كه سنگدل، درشت خو و خود پسند اندكساني كه سنگدل، درشت خو و خود پسند اند

                                                                                      
  ). ). كتاب الجنة و صفة نعيمهاكتاب الجنة و صفة نعيمها((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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  ::در روايتي ديگر آمده استدر روايتي ديگر آمده است

 S S �z(� ��� ¨� a%� 6U �z(� ��� ¨� a%� 6UVV ; ;}}      
  ). ). ام زاده و متكبري استام زاده و متكبري استهر درشت خو، حرهر درشت خو، حر((  

  ::چنين نقل مي نمايدچنين نقل مي نمايد  ��در اين باره از پيامبر خدا در اين باره از پيامبر خدا   ��ابو هريره ابو هريره 

 S& g�k� g  g��t��� �g k� g+%j� k i\g8 k
 ghg� i�� kF�g� i1g� gU qÊ�g� k. i j< g� g� qC i% g	 � g j¾ g/gI i g� k/�t��� k6 i4gI i� k� k+� g�i� kK qd�
 q,g�k_� g� q,g��k j� q,�g8 k/� g� q,�g� k.� gU  g+ i�k g¹ g� g  g�t�g i�� g�i� jA i�g8 g� k�g�k_�giB� kw i¡j� i�� k� g"k� i.g� gU t� j< j. jd j/

 � g[ gU g  � g[ gU k� g@ k� g� i� k� j� g�%j� g� � g<g¦ k/ t+kD g  � g<g¦ k/V;  ��  
عده اي تازيانه هايي همچون دم گـاو  عده اي تازيانه هايي همچون دم گـاو  : : دو گروه دوزخي هستند كه آنها را نديده امدو گروه دوزخي هستند كه آنها را نديده ام((  

م را بدان آزار و شكنجه مي دهنـد، و گـروه دوم زنـاني انـد بـه      م را بدان آزار و شكنجه مي دهنـد، و گـروه دوم زنـاني انـد بـه      در دست گرفته و مرددر دست گرفته و مرد
ظاهر پوشيده ولي در واقع برهنه، منحـرف، منحـرف كننـده و سرشـان بسـان كوهـان       ظاهر پوشيده ولي در واقع برهنه، منحـرف، منحـرف كننـده و سرشـان بسـان كوهـان       

كه از فاصـله  كه از فاصـله    --خميده شتران است، اينان وارد بهشت نگشته و بوي عطرآگينش هم را خميده شتران است، اينان وارد بهشت نگشته و بوي عطرآگينش هم را 
  ). ). ، احساس نخواهند كرد، احساس نخواهند كرد--بسيار دوري قابل استشمام است بسيار دوري قابل استشمام است 

  ::ايتي ديگر آمده استايتي ديگر آمده استدر رودر رو

 S kt�� kv g7 g� ks g+ j� i' g8 k
 ghg� i�� kF�g� i1gI j6iT k� ik9 k�i8gI ks � �� i%g	 m g
gG i+gI q� t� j� gnk� iwg��gW i+kD jn k=%j8
 kt�� k§ g¡ g. ks g+% j� j
g8 g V;  ®®  

دست دست زنده بماني شايد گروهي را ببيني كه تازيانه هايي همچون دم گاو را در زنده بماني شايد گروهي را ببيني كه تازيانه هايي همچون دم گاو را در اگر اگر ((  
  ). ). گرفته و شب و روز در مسير خالف امر پروردگار حركت مي كنندگرفته و شب و روز در مسير خالف امر پروردگار حركت مي كنند

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ). .). .كتاب الجنة و صفة نعيمهاكتاب الجنة و صفة نعيمها((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
  ..همانهمان  33
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اين گونه احاديث تهديدي آشكار براي ستمگران و پيروان آنها به شمار مي رود كـه  اين گونه احاديث تهديدي آشكار براي ستمگران و پيروان آنها به شمار مي رود كـه  
بد ترين آزار و شكنجه به بندگان مخلص خدا چشانده و ايشان را تنهـا بخـاطر ايمـان    بد ترين آزار و شكنجه به بندگان مخلص خدا چشانده و ايشان را تنهـا بخـاطر ايمـان    

ر غير وي، در معرض انـواع رعـب و   ر غير وي، در معرض انـواع رعـب و   به پروردگار و سرباز زدن از كرنش بردن در براببه پروردگار و سرباز زدن از كرنش بردن در براب
وحشت قرار داده اند، اين مخالفان و دشمنان سرسخت خدا و بنـدگانش هـر چـه در    وحشت قرار داده اند، اين مخالفان و دشمنان سرسخت خدا و بنـدگانش هـر چـه در    
توان دارند عليه مؤمنان راستين بكـار گرفتـه و هـيچ گونـه خويشـاوندي و پيمـاني را       توان دارند عليه مؤمنان راستين بكـار گرفتـه و هـيچ گونـه خويشـاوندي و پيمـاني را       

از گرفتار شدن در دام آنان بر خداوند متعال پناه مي بريم كه خدا از گرفتار شدن در دام آنان بر خداوند متعال پناه مي بريم كه خدا   ..محترم نمي شمارندمحترم نمي شمارند
  ..ترين سرپرست و ياري رسان ما استترين سرپرست و ياري رسان ما استبهبه

بدانها اشاره فرموده، زنان به ظاهر پوشيده ولي در واقـع  بدانها اشاره فرموده، زنان به ظاهر پوشيده ولي در واقـع    ��گروه دوم كه پيامبر خدا گروه دوم كه پيامبر خدا 
هستند كه در راستاي به انحراف كشاندن مردان و دنباله روي از خـط مشـي   هستند كه در راستاي به انحراف كشاندن مردان و دنباله روي از خـط مشـي   اي اي برهنه برهنه 

ا ا ، و لـذ ، و لـذ شيطان زيبايي هاي خويش را نمايان كرده و از هيچ كوششي دريغ نمي ورزنـد شيطان زيبايي هاي خويش را نمايان كرده و از هيچ كوششي دريغ نمي ورزنـد 
در قيامت دچار دردناك ترين عذابها گشته و جسم برهنه شان در آتش دوزخ پاره پاره در قيامت دچار دردناك ترين عذابها گشته و جسم برهنه شان در آتش دوزخ پاره پاره 

  ..خواهد شدخواهد شد
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در اين رابطه از پيامبر خدا در اين رابطه از پيامبر خدا   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S/���� w��h5 ,����   /���� w a��¤/���� w��h5 ,����   /���� w a��¤ : :�8�N(B�   �8�z(B�� ,
H I�8�N(B�   �8�z(B�� ,
H I ; ;;;;;VV ; ;}}      
خود پسندان و سـتمگران  خود پسندان و سـتمگران  : : ، دوزخ گفت، دوزخ گفتبهشت و دوزخ با هم به محاجه پرداختندبهشت و دوزخ با هم به محاجه پرداختند((  

  ). ). ......براي من در نظر گرفته شده اندبراي من در نظر گرفته شده اند

  

  پاره اي از ويژگيهاي دوزخپاره اي از ويژگيهاي دوزخ

  ::الزم است در اينجا برخي از ويژگيهاي دوزخ را يادآور شويمالزم است در اينجا برخي از ويژگيهاي دوزخ را يادآور شويم

                                                                                      
  ..همانهمان  11
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  ::طاقت فرساطاقت فرساگرماي گرماي   --11

خداوند دادگر مدت يك هزار سال آتش بسيار سخت و سوزان دوزخ را برافروخته خداوند دادگر مدت يك هزار سال آتش بسيار سخت و سوزان دوزخ را برافروخته 
زار سال ديگر هم اين كار ادامه خواهد داشت تا سفيد مي شـود و  زار سال ديگر هم اين كار ادامه خواهد داشت تا سفيد مي شـود و  تا سرخ مي گردد، هتا سرخ مي گردد، ه

باالخره يك هزار ديگر نيز ادامه داشته تا سياه مي گردد، آنگاه متكبران و مخالفان ديـن  باالخره يك هزار ديگر نيز ادامه داشته تا سياه مي گردد، آنگاه متكبران و مخالفان ديـن  
خدا به درون اين آتش كامال سياه و سوزان كه شدت گرمـايش مـا فـوق تصـور بشـر      خدا به درون اين آتش كامال سياه و سوزان كه شدت گرمـايش مـا فـوق تصـور بشـر      

  ..اعضاي بدنشان متالشي مي گردداعضاي بدنشان متالشي مي گردداست، انداخته شده و است، انداخته شده و 
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��در اين زمينه از پيامبر در اين زمينه از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 

 S gt� g< g� y
 g� i� k� � �d iY j� gEk�i� g. i� k� qd iY j� gC g3L j�i�� j�k	% j8 xk( t�� k� k[ g4 i jU j/�g� ;�% j�� g	:  iwg�� gU i+kD kt�� g 
kt�� gX% j. g/ � g8 ��g�k5� gz g� ; gX� g	:  k(k� � g<i� g� g� iwg� y7j5 �g t�k{ g5 � g4 y
 g� j6iT k� � g<l� jU � �d iY j� gEy( k. g  �� g� i�V;  }}  

. . آتش دنيا كه انسانها را مي سوزاند قسـمتي از هفتـاد قسـمت آتـش دوزخ اسـت     آتش دنيا كه انسانها را مي سوزاند قسـمتي از هفتـاد قسـمت آتـش دوزخ اسـت     ((  
اگر شدت گرمايش به اندازه آتش دنيا هم بود كفايت مي اگر شدت گرمايش به اندازه آتش دنيا هم بود كفايت مي سوگند به خدا سوگند به خدا : : حضار گفتندحضار گفتند

تش دوزخ مانند آتش تش دوزخ مانند آتش گرماي هر كدام از شصت و نه قسمت ديگر آگرماي هر كدام از شصت و نه قسمت ديگر آ: : پيامبر فرمودپيامبر فرمود. . كردكرد
  ). ). دنيا استدنيا است

در احاديثي ديگر وارد شده كه دوزخيان يكديگر را مي خورند و همچنين همـديگر  در احاديثي ديگر وارد شده كه دوزخيان يكديگر را مي خورند و همچنين همـديگر  
  ..را به فرياد مي طلبندرا به فرياد مي طلبند

  ::عمق دوزخعمق دوزخ  --22

دوزخ كه داراي اين آتش سوزان و جان فرسا اسـت، مـافوق تصـور و ادراك    دوزخ كه داراي اين آتش سوزان و جان فرسا اسـت، مـافوق تصـور و ادراك    عمق عمق 
ه كه هر يك از كافران و ه كه هر يك از كافران و بشر بوده و خداوند آن را به درجات مختلف تقسيم بندي كردبشر بوده و خداوند آن را به درجات مختلف تقسيم بندي كرد

  ..گناهكاران به تناسب كفر و انحرافشان در يكي از آنها جاي مي گيرندگناهكاران به تناسب كفر و انحرافشان در يكي از آنها جاي مي گيرند
  ::در اين راستا روايت مي كنددر اين راستا روايت مي كند  ��ابو هريره ابو هريره 
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S kt�� kX% j. g/ g� g� �t� jU �  lx&k�t��� gX�& ghg5 ��g� i� g  g� k" g. i1kD�: � g[& g4 �& g� g+ j/ i�&gG? ;  jt�� �&g� i� j	 gX�& g	
 j) j�% j. g/ g   jg� i�gI ; gX� g	:  g+�� k/�&t��� ks m k%&i g9 g%& j<g5 � ��8 k
 gA gEk�i� g. j[i� j� k/�t��� ks k)k� gx k� j/ q
 gN g� � g[ g4

� g4 k
 i� g	 gukD x g<g(i�� xt( g�V}  
مـي دانيـد ايـن    مـي دانيـد ايـن    : : بوديم كه صداي پـايي را شـنيد، فرمـود   بوديم كه صداي پـايي را شـنيد، فرمـود     ��روزي خدمت پيامبر روزي خدمت پيامبر ((  

هفتـاد سـال پـيش    هفتـاد سـال پـيش    : : فرمـود فرمـود . . هتر مي داننـد هتر مي داننـد خدا و رسولش بخدا و رسولش ب: : در پاسخ گفتيمدر پاسخ گفتيم  . . ؟؟چيستچيست
  ). ). آن رسيدآن رسيد  قعرقعرسنگي به سوي دوزخ پرتاب شده بود كه هم اكنون به سنگي به سوي دوزخ پرتاب شده بود كه هم اكنون به 

  ::پر شدن دوزخپر شدن دوزخ  --33

از انسانها و پريهـاي  از انسانها و پريهـاي  با تمام وسعت و قعرش با تمام وسعت و قعرش پروردگار متعال مقرر فرموده دوزخ را پروردگار متعال مقرر فرموده دوزخ را 
احت نشـده  احت نشـده  د، ولي دوزخ هيچ گاه نه تنها از مهمانانش نارد، ولي دوزخ هيچ گاه نه تنها از مهمانانش نارنافرمان و منحرف لبريز نماينافرمان و منحرف لبريز نماي

  ::كه افزايش تعدادشان را نيز مي طلبد، چنانكه قرآن كريم در اين خصوص مي فرمايدكه افزايش تعدادشان را نيز مي طلبد، چنانكه قرآن كريم در اين خصوص مي فرمايد

�m��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Él ٣٠: ق     
اي و ما بـه وعـده   اي و ما بـه وعـده     قطعاً كه پر شدهقطعاً كه پر شده((  ؟؟  اياي  آيا پر شدهآيا پر شده: : روزي به دوزخ خواهيم گفتروزي به دوزخ خواهيم گفت((  

  ). ). !!؟؟  م هستم هستمگر افزون بر اين همگر افزون بر اين ه: : گويدگويد  و دوزخ ميو دوزخ مي  ). ). ايمايم  خود وفا كردهخود وفا كرده
از سوي هفتاد هـزار فرشـته    از سوي هفتاد هـزار فرشـته    كه هر كدام از آنها كه هر كدام از آنها دوزخ داراي هفتاد هزار افسار است دوزخ داراي هفتاد هزار افسار است 

  ::در اين زمينه مي فرمايددر اين زمينه مي فرمايد  ��كشيده خواهد شد، پيامبر خدا كشيده خواهد شد، پيامبر خدا 

 S S �� 
a¹ ?�� e�I +%��. C��� 6U �� C��� e�I +%��. �Z [-�%8 �<N� �GR8 �� 
a¹ ?�� e�I +%��. C��� 6U �� C��� e�I +%��. �Z [-�%8 �<N� �GR8VV ; ;��  
از سـوي هفتـاد   از سـوي هفتـاد   كه هر يك از آنها كه هر يك از آنها ر است ر است دوزخ داراي هفتاد هزار افسادوزخ داراي هفتاد هزار افسادر آن روز در آن روز ((  

  ). ). هزار فرشته كشيده مي شودهزار فرشته كشيده مي شود
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ولي با جود اين همه بزرگي و قعر سرسام آور آكنده از كافران و تجاوزگران خواهد ولي با جود اين همه بزرگي و قعر سرسام آور آكنده از كافران و تجاوزگران خواهد 
  ::حديثي بدين ترتيب نقل مي كندحديثي بدين ترتيب نقل مي كند  ��در اين رابطه از پيامبر در اين رابطه از پيامبر   ��شد، ابو هريره شد، ابو هريره 

 S t��� kwg�� ghg5 j/�t��� g  j�t�g i�� kw t��g g¤ g�8 k y� gNg(jiB� g  g�8 k y� gzg(jiB�k� j, i
kH jI j/� ; g� ku g:&g5 j�&t�g i�� kwg�� g	 g 
&g� k� i�& k� jd�& g=gI i�& g� knk� j g� i/gI xk(g i� g/ kwi�gI g:t�kD k�t� gNi�k� jt�� gX� g	 k��t��� jd� g� g� j� t�kD xk�j� jA i�g8mk3� ;

 kwi�gI g:t�kD k/�t��k� gX� g	 g  mk3�g� k� i� k� jd� g=gI i� g� knk� jF y[ g�jI xk�� g[ g� ; �& t�g� g5 � g4 jRi� k� g: jzi� k� �� g� k�� g  y6 jzk� g 
 i§g	 i§g	 i§g	 jX% jhgG j)g� i� k/ gu� g�gG g  g� g/�g� gG jt�� g� g7g8 xt( g� j³k�g(i gP g�g5 j/�t��� ; m g iY&j8 g  j³&k�g(i gP gn&k��g� j<g5

 g� gukD � g< j7 i�g� � �hi� gA �g gZ j³ kfi� j8 gt�� t+k{ g5 j�t�g i�� � t�gI g  � �� g�gI k) khi� gA i� k� jt�� jk�iOg8 g� g  �»i�V ; ;}}  
خود پسندان و گردن خود پسندان و گردن : : دوزخ گفتدوزخ گفت: : بهشت و دوزخ با هم به جر و بحث پرداختندبهشت و دوزخ با هم به جر و بحث پرداختند((  

جز مستضعفان وارد سرزمين جز مستضعفان وارد سرزمين : : بهشت نيز گفتبهشت نيز گفت. . كشان به من اختصاص داده شده استكشان به من اختصاص داده شده است
تو رحمت من هستي و هر كدام از تو رحمت من هستي و هر كدام از : : خداوند خطاب به بهشت فرمودخداوند خطاب به بهشت فرمود. . نخواهند شدنخواهند شد  منمن

تو عـذاب مـن   تو عـذاب مـن   : : و خطاب به دوزخ نيز فرمودو خطاب به دوزخ نيز فرمود. . بندگانم را بخواهم مشمول آن مي نمايمبندگانم را بخواهم مشمول آن مي نمايم
هستي و هر كه را بخواهم بدان گرفتارش خواهم نمود، و هر يك از شما را لبريز مـي  هستي و هر كه را بخواهم بدان گرفتارش خواهم نمود، و هر يك از شما را لبريز مـي  

. . بس كـن بس كـن : : ش را رويش گذاشته و مي گويدش را رويش گذاشته و مي گويدولي دوزخ پر نمي شود تا خداوند پايولي دوزخ پر نمي شود تا خداوند پاي. . كنمكنم
خداوند به هيچ كدام از آفريده هايش خداوند به هيچ كدام از آفريده هايش   ..آنگاه پر شده و اطرافش در هم كشيده مي شوندآنگاه پر شده و اطرافش در هم كشيده مي شوند

  ). ). ستم روا نمي دارد و مردماني را براي بهشت مي آفريندستم روا نمي دارد و مردماني را براي بهشت مي آفريند
و يا در حديثي ديگر و يا در حديثي ديگر » » حتي يضع اهللا رجلهحتي يضع اهللا رجله««چنانچه مي بينيم در حديث مزبور تعبير چنانچه مي بينيم در حديث مزبور تعبير 

مده است، جمهور پيشينيان و عده اي از متكلمان به اين گونه آيات مده است، جمهور پيشينيان و عده اي از متكلمان به اين گونه آيات آآ» » حتي يضع قدمهحتي يضع قدمه««
و احاديث وارده در زمينه صفات خدا بدون تاويل ايمان داشته و ظاهرشان را مد نظـر  و احاديث وارده در زمينه صفات خدا بدون تاويل ايمان داشته و ظاهرشان را مد نظـر  

      22. . قرار مي دهندقرار مي دهند
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  ::درهاي دوزخدرهاي دوزخ  --44

ــت در اســت  ــت در اســت دوزخ داراي هف ــه دوزخ داراي هف ــه ك ــاي  ك ــدام از گروهه ــر ك ــاي  ه ــدام از گروهه ــر ك ــه تناســب  ه ــه تناســب  دوزخــي ب دوزخــي ب
وارد محيط سوزان و جـان فرسـاي دوزخ خواهنـد    وارد محيط سوزان و جـان فرسـاي دوزخ خواهنـد      آنهاآنهايكي از يكي از طريق طريق كردارهايشان از كردارهايشان از 

  ::شدشد

�m��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��w��v

��¤l ٤٤ - ٤٣: الحجر       
دوزخ داراي هفت در است و هر دري دوزخ داراي هفت در است و هر دري     ..اً دوزخ ميعادگاه جملگي آنان استاً دوزخ ميعادگاه جملگي آنان استو حتمو حتم((  

ـ   كه از آن به دوزخ درميكه از آن به دوزخ درمي((  اي از آنان دارداي از آنان دارد  بخش خاص و ويژهبخش خاص و ويژه ـ آيند و متناسب ب ا اعمـال  ا اعمـال  آيند و متناسب ب
  ). ). زشت و پلشت ايشان استزشت و پلشت ايشان است

  ::و اينك اسامي دوزخ و آيات وارده در اين زمينهو اينك اسامي دوزخ و آيات وارده در اين زمينه
            ::) ) دوزخدوزخ((  جهنمجهنم  --11

�m��b�������a��`��_��~������}l ١٠٢: الكھف  
  ). ). ايمايم  ما دوزخ را براي پذيرائي از كافران آماده كردهما دوزخ را براي پذيرائي از كافران آماده كرده((  
  ::) ) سوزانسوزان((  لظيلظي  --22

�mZ[���f��e���d��c� ��b��a���`��_��^��]��� � �\�� �i��h��gl 
  ١٨ – ١٥: المعارج

، و هـيچ فديـه و فـدائي پذيرفتـه     ، و هـيچ فديـه و فـدائي پذيرفتـه     گـردد گـردد   اها و آرزوها بر آورده نمياها و آرزوها بر آورده نمياين تمّناين تمّن! (! (هرگزهرگز((  
كنـد و بـا   كنـد و بـا     ت بدن را ميت بدن را ميپوسپوس    . . استاست) ) دوزخدوزخ((  ، آتش سوزان و سراپا شعله، آتش سوزان و سراپا شعلهايناين  ). ). شودشود  نمينمي

) ) اابه فرمان خـد به فرمان خـد ((  كسي را كه پشتكسي را كه پشت) ) بردبرد  و نام ميو نام مي((  خواندخواند  به سوي خود ميبه سوي خود مي  . . بردبرد  خود ميخود مي
و دارائي را جمع آورده است و در و دارائي را جمع آورده است و در       . . گردان بوده استگردان بوده است  رويروي) ) از اطاعت اواز اطاعت او((  كرده است وكرده است و

      ). ). و در خيرات و حسنات آن را مصرف ننموده استو در خيرات و حسنات آن را مصرف ننموده است((  ها نگاهداري كرده استها نگاهداري كرده است  خزينهخزينه
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  ::) ) درهم شكنندهدرهم شكننده((  حطمهحطمه  --33

�mab����p��o�n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c
�x���w��v��u��t����s��r����q�|�����{��z��yl٩– ٤: الھمزة  

اعضاء اعضاء ((  او بدون شك به خُرد كننده و درهم شكنندهاو بدون شك به خُرد كننده و درهم شكننده  ). ). چنين نيستچنين نيست! (! (هرگزا هرگزهرگزا هرگز((  
دانـي  دانـي    تـو چـه مـي   تـو چـه مـي     . . شـود شـود   گـردد و فـرو انداختـه مـي    گـردد و فـرو انداختـه مـي      رت ميرت ميپپ) ) ، آتش دوزخ نام، آتش دوزخ نامو اندامو اندام

  به ژرفايبه ژرفاي((  آتشي كهآتشي كه    ..!!آتش برافروخته خدا استآتش برافروخته خدا است    . . ؟؟  خُردكننده و درهم شكننده چيستُخردكننده و درهم شكننده چيست
ت و قدرت و منزلت دنيـوي بـوده   ت و قدرت و منزلت دنيـوي بـوده   ، و مركز حب ثرو، و مركز حب ثروا كه كانون كفر و كبر و فسقا كه كانون كفر و كبر و فسققلبهقلبه

گيـرد  گيـرد    ييآن آتشي ايشان را در بر مآن آتشي ايشان را در بر م. . شودشود  و بر دلها مسّلط و چيره ميو بر دلها مسّلط و چيره مي) ) رودرود  ، فرو مي، فرو مياستاست
  ). ). شوندشوند  ن در ستونهاي درازي بسته مين در ستونهاي درازي بسته ميدر حالي كه آنادر حالي كه آنا  . . كه سرپوشيده و دربسته استكه سرپوشيده و دربسته است

  ::))شعله ورشعله ور((  سعيرسعير  --44

�m������Ë��Ê����Ï��Î��Í��Ìl ١١: الفرقان 

ور و سـوزاني را آمـاده   ور و سـوزاني را آمـاده     و ما براي كسـي كـه قيامـت را دروغ بدانـد آتـش شـعله      و ما براي كسـي كـه قيامـت را دروغ بدانـد آتـش شـعله        ( 
    ). ). ايمايم  كردهكرده

  ::))دوزخدوزخ((  سقرسقر  --55  

�m�������ë��ê��� �é��è��ç���� � �æ��å��ä��� ��ã��â��á��à���� �ß��� � � �Þ���Ý
�مظ��� �ü��û��t� �ö��õ��ô� �ó� �ò� � � �ñ�� �ð� � � �ï� � � � �î� �í� �ì

  ٤٧ – ٣٩: المدثر lمع��جغ��مغ��جف�������حف������خف��مف��ىف��يف�����حق���جع�����
، و يـا  ، و يـا  پيش برونـد پيش برونـد ) ) به سوي خيرات و طاعاتبه سوي خيرات و طاعات((  خواهندخواهند  براي كساني از شما كه ميبراي كساني از شما كه مي((  

هركسي در برابـر كارهـائي   هركسي در برابـر كارهـائي     . . عقب بكشندعقب بكشند) ) از خيرات و طاعاتاز خيرات و طاعات((  خواهندخواهند  كساني كه ميكساني كه مي
  مگر ياران سمت راستيمگر ياران سمت راستي  . . ودودشش  گروگان ميگروگان مي) ) گردد وگردد و  در دوزخ زنداني ميدر دوزخ زنداني مي((  كه كرده استكه كرده است
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آنـان  آنـان      ). ). انداند  كه مؤمنانند و خويشتن را با انجام نيكيها در جهان از عذاب يزدان رهانيدهكه مؤمنانند و خويشتن را با انجام نيكيها در جهان از عذاب يزدان رهانيده((
  از بزهكـاران و گناهكـاران  از بزهكـاران و گناهكـاران    . . پرسندپرسند  ميمي) ) از دوزخياناز دوزخيان((  ، و، وبرندبرند  در باغهاي بهشت بسر ميدر باغهاي بهشت بسر مي

چـه  چـه      ؟؟  تتچه چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته اسـ چه چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته اسـ       ). ). پرسندپرسند  ميمي((
و به مستمند خـوراك  و به مستمند خـوراك      . . ؟؟  چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته استچيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته است

ايم و به باطل و ياوه ايم و به باطل و ياوه   شدهشده  صدا ميصدا مي  نشين و همنشين و هم  همهم((  و ما پيوسته با باطلگرايانو ما پيوسته با باطلگرايان  . . ايمايم  دادهداده  نمينمي
تـا  تـا    . . ايـم ايـم   دانسـته دانسـته   را دروغ مـي را دروغ مـي ) ) قيامتقيامت((  و روز سزا و جزايو روز سزا و جزاي  . . ايمايم  رفتهرفته  فرو ميفرو مي) ) و عيبجوئيو عيبجوئي

  ). ). به سراغمان آمدبه سراغمان آمدمرگ مرگ 
    ::))دوزخدوزخ((  جحيمجحيم  --66

�m���w��v��u��t��s��r���q��p����o��n��m��l��k
��~��}����|��{��������z��y��xl ٤٩ – ٤٧: الدخان  

يريد و بـه ميـان دوزخ   يريد و بـه ميـان دوزخ   اين كافر فاجر را بگاين كافر فاجر را بگ) ) ::شودشود  مأموران دوزخ فرمان داده ميمأموران دوزخ فرمان داده مي  بهبه((    
  ). ). عذاب و دردش افزوده گرددعذاب و دردش افزوده گرددتا بر تا بر ((  سپس بر سر او آب جوشان بريزيدسپس بر سر او آب جوشان بريزيد    . . پرتابش كنيدپرتابش كنيد

      ). ). !!بچش كه تو زوردار و بزرگواريبچش كه تو زوردار و بزرگواري  
      ::) ) پرتگاهپرتگاه((  هاويههاويه  --77

�m��v��u� �t��s��r�� �q��p��o��n��m��l��k

���z��y��x��wl ١١ – ٨: القارعة  
، ، اواو) ) مهربـان مهربـان ((  مـادرِ مـادرِ     . . او سـبك شـود  او سـبك شـود  ) ) حسنات و نيكيهـاي حسنات و نيكيهـاي ((  و اما كسي كه ترازويو اما كسي كه ترازوي((  

، دهان خود را به سويش بـاز  ، دهان خود را به سويش بـاز  ي در آغوش كشيدن اوي در آغوش كشيدن اوو براو برا((  استاست) ) ژرف دوزخژرف دوزخ((  پرتگاهپرتگاه
آتـش بـزرگ   آتـش بـزرگ         ..!!؟؟  ، پرتگاه دوزخ چيسـت و چگونـه اسـت   ، پرتگاه دوزخ چيسـت و چگونـه اسـت   دانيداني  تو چه ميتو چه مي    ). ). كرده استكرده است

  ). ). بسيار گرم و سوزاني استبسيار گرم و سوزاني است
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  ايمان بـه قضا و قدرايمان بـه قضا و قدر  ::ممــــــششــــــل شل شــــــصصــــــفف
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  ::قرار دهيمقرار دهيم  نيز نكات زير را پيش روي خوانندگان عزيزنيز نكات زير را پيش روي خوانندگان عزيزفصل فصل الزم مي دانيم در اين الزم مي دانيم در اين 

  

  معني لغوي و اصطالحي قدرمعني لغوي و اصطالحي قدر

  11..واژه قدر در زبان عربي به معني اندازه استواژه قدر در زبان عربي به معني اندازه است
اندازه گيري هـر چيـزي قبـل از وقـوع و ثبـت      اندازه گيري هـر چيـزي قبـل از وقـوع و ثبـت      : : و در اصطالح شريعت نيز به معنيو در اصطالح شريعت نيز به معني

  ::كردنش در لوح المحفوظ مي باشد؛ قرآن كريم مي فرمايدكردنش در لوح المحفوظ مي باشد؛ قرآن كريم مي فرمايد

�m��±��ª��©��̈l ١٠: فصلت  
زمـين را بـه انـدازه الزم مقـدر و     زمـين را بـه انـدازه الزم مقـدر و     ) ) ر سـاكنان ر سـاكنان مختلـف و جوراجـو  مختلـف و جوراجـو  ((  و مواد غذائيو مواد غذائي((  

  ). ). مشّخص كردمشّخص كرد

  

  لزوم ايمان به قدرلزوم ايمان به قدر

قضا و قدر به عنوان يكي از اركان ايمان محسوب مي گردد كه بر اسـاس احاديـث   قضا و قدر به عنوان يكي از اركان ايمان محسوب مي گردد كه بر اسـاس احاديـث   
چارچوب ايمان و جهان بيني هيچ مسلماني بـدون اعتقـاد بـدان كامـل نمـي      چارچوب ايمان و جهان بيني هيچ مسلماني بـدون اعتقـاد بـدان كامـل نمـي        ��پيامبر پيامبر 

  ::رمودندرمودندپاسخ جبرئيل پيرامون ايمان فپاسخ جبرئيل پيرامون ايمان فشود، ايشان در شود، ايشان در 

 S S �0   �@A /�h��� ��RG   
A�� C%���   )�./   )�(U   )(z_��   ��� ��RG +I �0   �@A /�h��� ��RG   
A�� C%���   )�./   )�(U   )(z_��   ��� ��RG +IVV;;��  
اينكه به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، پيامبران، روز رستاخيز و نيك و بد قـدر  اينكه به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، پيامبران، روز رستاخيز و نيك و بد قـدر  ((  

  ). ). ايمان داشته باشيايمان داشته باشي

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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ـ  ـ ايمان به قضا و قدر مستلزم آن است كه انسان مسلمان اعتقاد راسخ و يقين ي داشـته  ي داشـته  ايمان به قضا و قدر مستلزم آن است كه انسان مسلمان اعتقاد راسخ و يقين
هر گونه خير و شري كه در جهان هستي رخ مي دهد طبق طرح و برنامه مقرر و هر گونه خير و شري كه در جهان هستي رخ مي دهد طبق طرح و برنامه مقرر و : : باشدباشد

اراده حكيمانه پروردگـار متعـال صـورت مـي پـذيرد، و اگـر خداونـد بخواهـد همـه          اراده حكيمانه پروردگـار متعـال صـورت مـي پـذيرد، و اگـر خداونـد بخواهـد همـه          
موجودات صاحب اراده در مسير بندگي وي حركـت نماينـد هـيچ كـس نمـي توانـد       موجودات صاحب اراده در مسير بندگي وي حركـت نماينـد هـيچ كـس نمـي توانـد       

رگ و زنـدگي تمـامي جانـداران در    رگ و زنـدگي تمـامي جانـداران در    زمام امور همه جهان آفـرينش و مـ  زمام امور همه جهان آفـرينش و مـ  . . سرپيچي كندسرپيچي كند
  ::يشان استيشان استاختيار ااختيار ا

�m��¯��®��¬�� � �«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢�� � �¡���
°±����À��¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸����� �¶��µ��´��³��²

ÁÂ����É��È��Ç��Å��Ä���Ãl ٢٣ – ٢٢: الحديد  
كه كه مگر اين مگر اين ، ، دهددهد  پيوندد، يا به شما دست نميپيوندد، يا به شما دست نمي  دادي در زمين به وقوع نميدادي در زمين به وقوع نميهيچ رخهيچ رخ((  

، ثبـت  ، ثبـت  به نام لوح محفوظبه نام لوح محفوظ((  ، در كتاب بزرگ و مهمي، در كتاب بزرگ و مهميپيش از آفرينش زمين و خود شماپيش از آفرينش زمين و خود شما
      ). ). ين كار براي خدا ساده و آسان استين كار براي خدا ساده و آسان است، و ا، و ابوده استبوده است) ) و ضبطو ضبط

�m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl نبياء�  ٢٣: ا
  و بازپرسـي و بازپرسـي ((  گيردگيرد  ، مورد بازخواست قرار نمي، مورد بازخواست قرار نميكندكند  اوند در برابر كارهائي كه مياوند در برابر كارهائي كه ميخدخد((  
ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قـرار  ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قـرار  ) ) گيري نداردگيري ندارد  ، و كسي حق خُرده، و كسي حق خُردهشودشود  نمينمي
    ). ). و در افعال و اقوالشان جاي ايراد و سؤال بسيار استو در افعال و اقوالشان جاي ايراد و سؤال بسيار است((  گيرندگيرند  ميمي

�m���ã��������â��á��à��������������ß��Þl ٤٩: القمر     
      ). ). ايمايم  ما هر چيزي را به اندازه الزم و از روي حساب و نظام آفريدهما هر چيزي را به اندازه الزم و از روي حساب و نظام آفريده((  

�m���Ã���Â����Á�����À��¿��¾l ٢: الفرقان  
      ). ). گيري و كامالً برآورد كرده استگيري و كامالً برآورد كرده است  و آن را دقيقاً اندازهو آن را دقيقاً اندازه  ((  
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�mH��G��F��E��D� �C� � �B� �AI� ���N��M��L� � �K� �J

��_��Q��P��Ol نعام�  ١٢٥: ا
) ) بـا پرتـو نـور ايمـان بـاز و     بـا پرتـو نـور ايمـان بـاز و     ((  اش رااش را  ، سينه، سينهن كس را كه خدا بخواهد هدايت كندن كس را كه خدا بخواهد هدايت كندآآ((  

ه خدا بخواهد گمراه و سرگشـته  ه خدا بخواهد گمراه و سرگشـته  ، و آن كس را ك، و آن كس را كسازدسازد  اسالم مياسالم مي) ) پذيرشپذيرش((  گشاده برايگشاده براي
  ). ). سازدسازد  تنگ ميتنگ مياش را اش را   ، سينه، سينهكندكند

�m��Ì������Ë��Ê��É��È��Çl ١٠٧: ھود  
  ). ). دهددهد  بيگمان پروردگار تو هر كاري را كه بخواهد انجام ميبيگمان پروردگار تو هر كاري را كه بخواهد انجام مي((  

  بر اساس آيات فوق كوچك ترين حركات و سكنات جهان هستي از كنترل و اراداهبر اساس آيات فوق كوچك ترين حركات و سكنات جهان هستي از كنترل و اراداه
پروردگار توانا خارج نگشـته و چـون از كمـال مطلـق، حكمـت و قـدرت نامتنـاهي        پروردگار توانا خارج نگشـته و چـون از كمـال مطلـق، حكمـت و قـدرت نامتنـاهي        

  ..برخوردار است، هيچ گاه مورد بازخواست قرار نمي گيردبرخوردار است، هيچ گاه مورد بازخواست قرار نمي گيرد
نقل شده كه به طور اجمال شماري از نقل شده كه به طور اجمال شماري از   ��احاديث زيادي در اين رابطه از پيامبر خدا احاديث زيادي در اين رابطه از پيامبر خدا 

  ::آنها را يادآور خواهيم شدآنها را يادآور خواهيم شد
از ياران پيامبر را ديدم كه همه آنان معتقد از ياران پيامبر را ديدم كه همه آنان معتقد عده اي عده اي : : مي گويدمي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––طاووس طاووس 

هر چيزي بر اساس طرح و نقشه از پيش تعيين شده خداوند متعال صورت مي هر چيزي بر اساس طرح و نقشه از پيش تعيين شده خداوند متعال صورت مي : : بودندبودند
  ::روايت مي كرد كهروايت مي كرد كه  ��عبد اهللا بن عمر از پيامبر عبد اهللا بن عمر از پيامبر : : وي در ادامه مي افزايدوي در ادامه مي افزايد. . پذيردپذيرد

 S S YN���   ��z��  � ,��z��   YN��� �(� /�h� ³= a6U YN���   ��z��  � ,��z��   YN��� �(� /�h� ³= a6UVV ; ;}}  
  ). ). ي مهارت و ناتواني نيز بر اساس تقديرات الهي صورت مي گيردي مهارت و ناتواني نيز بر اساس تقديرات الهي صورت مي گيردهمه چيز حتهمه چيز حت((  

  ::روايت مي نمايدروايت مي نمايد  ��از پيامبر از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S �Z / a�j	 �� �Z +{5 `z�(�   �<(�*K Í
�(� �<(AjI ��W �I
B� X��G � �Z / a�j	 �� �Z +{5 `z�(�   �<(�*K Í
�(� �<(AjI ��W �I
B� X��G �VV ; ;}}  

                                                                                      
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((صحيح مسلم صحيح مسلم   1111
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تا خودش را به عقد وي درآورد، زيرا هـر  تا خودش را به عقد وي درآورد، زيرا هـر    ودودنبايد زن خواستار طالق زن مردي شنبايد زن خواستار طالق زن مردي ش((  
  ). ). مقدر گشته همان چيز صورت مي گيردمقدر گشته همان چيز صورت مي گيرد  چه برايشچه برايش

  ::نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��عبد اهللا بن محيريز جمحي از ابو سعيد خدري عبد اهللا بن محيريز جمحي از ابو سعيد خدري 

S ����� ��� ���� %4 :���� 5 /����� �� 6�/ d���� X%./ �8 X�h:  ���&. v��� ��D
XY��� � m
G e�z5 +:H�� v*�5 ? X�h5: n�1 +%���G z�D  I ?  �%���G � +I z��� �

1��/�A �4 �D �
· +I �� v(U �"�� w��� ��{5 z�VV ; ;��  
مـا  مـا    !!اي پيامبر خدااي پيامبر خدا: : در حالي كه خدمت پيامبر بودم، يكي از انصاريان آمد و پرسيددر حالي كه خدمت پيامبر بودم، يكي از انصاريان آمد و پرسيد((  

ام ام اسيري را مي گيريم و اموال دنيايي را نيز دوست داريم، جلو گيـري كـردن در هنگـ   اسيري را مي گيريم و اموال دنيايي را نيز دوست داريم، جلو گيـري كـردن در هنگـ   
اگر آن اگر آن   ؟ ؟ ما جلو گيري مي كنيدما جلو گيري مي كنيدآيا شآيا ش: : ؟ پيامبر فرمود؟ پيامبر فرمودهمبستري با آنان چه حكمي داردهمبستري با آنان چه حكمي دارد

را هم انجام ندهيد آسيبي به شما نمي رسد، زيرا خداوند تولد هر جنيني را مقرر كرده را هم انجام ندهيد آسيبي به شما نمي رسد، زيرا خداوند تولد هر جنيني را مقرر كرده 
  ). ). باشد ناگزير به دنيا مي آيدباشد ناگزير به دنيا مي آيد

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��باز هم ابو هريره باز هم ابو هريره 

 S S)&G/�	 �&	 �&z8 � ³f� /[��� C3L ��I �G�8 �)&G/�	 �&	 �&z8 � ³f� /[��� C3L ��I �G�8 � �&	   ,/�&h�� )&�h�8 �&z�   , �&	   ,/�&h�� )&�h�8 �&z�   , )&� )&G/�	 )&� )&G/�	
.I.I6�¡��� �� )� �
¡(6�¡��� �� )� �
¡(VV;;®®  
نذر هيچ يك از تقديرات مرا را تغيير نمي دهـد و بـرايش مقـرر كـرده ام از ايـن      نذر هيچ يك از تقديرات مرا را تغيير نمي دهـد و بـرايش مقـرر كـرده ام از ايـن      ((  

  ). ). طريق اموال انسانهاي خسيس را به جامعه سرازير كنمطريق اموال انسانهاي خسيس را به جامعه سرازير كنم
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر بزرگوار از پيامبر بزرگوار   ��ابن عباس ابن عباس 

 S S�� �z8 � ¿�|AI ��   ?-|¡�� �z8 � ?��KI �� +I ��D  �� �z8 � ¿�|AI ��   ?-|¡�� �z8 � ?��KI �� +I ��D   ?��� ?���VV;;}}  

                                                                                                                                                                                                                    
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..همانهمان  22
  ..همانهمان  33
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مطمئن باش هر گونه تغيير و تحولي كـه در زنـدگيت رخ مـي دهـد مقـدر بـوده       مطمئن باش هر گونه تغيير و تحولي كـه در زنـدگيت رخ مـي دهـد مقـدر بـوده       ((  
  ). ). استاست

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S6hG �5 ³= ?��KI +D   ,��� ��(.�   ,?���8 �� ��� p
��6hG �5 ³= ?��KI +D   ,��� ��(.�   ,?���8 �� ��� p
�� : :   �[U w��5 ��I %�   �[U w��5 ��I %�
6	 �z�   ,�[U6	 �z�   ,�[U : :|�f�� 6"� `(�G %� +{5 ,6�5 d�= ��   �� / a�	|�f�� 6"� `(�G %� +{5 ,6�5 d�= ��   �� / a�	 +� +�VV ; ;��  

بر هر چه سودمند است حريص باش و از خدا ياري بجوي، در حين دچار شـدن  بر هر چه سودمند است حريص باش و از خدا ياري بجوي، در حين دچار شـدن  ((  
خدا مقدر كـرده و هـر چـه را نيـز     خدا مقدر كـرده و هـر چـه را نيـز     : : كاش چنين مي كردم، بلكه بگوكاش چنين مي كردم، بلكه بگو: : به گرفتاريها مگوبه گرفتاريها مگو

  ). ). مي گشايدمي گشايددر را به روي شيطان در را به روي شيطان » » لولو««بخواهد انجام مي دهد، چون بكار بردن حرف بخواهد انجام مي دهد، چون بكار بردن حرف 

  

  قضا و قدرقضا و قدر  تفاوتتفاوت

اخـتالف نظـر   اخـتالف نظـر   قضا و قـدر  قضا و قـدر  معناي معناي سنت و جماعت در زمينه تفاوت سنت و جماعت در زمينه تفاوت دانشمندان اهل دانشمندان اهل 
  ::دارنددارند

قدر بر تقديرات ازلي پروردگار و قضا بر حكم وي به هنگام وقـوع  قدر بر تقديرات ازلي پروردگار و قضا بر حكم وي به هنگام وقـوع  : : برخي معتقدندبرخي معتقدند
چيزي اطالق مي گردد، يعني هر گاه خداوند وجود چيزي را در زمان مشخصـي اراده  چيزي اطالق مي گردد، يعني هر گاه خداوند وجود چيزي را در زمان مشخصـي اراده  

م دارد، واژه قضـا در قـرآن   م دارد، واژه قضـا در قـرآن   فرمود، قدر محسوب گرديده و آمدن وقت مقرر نيز قضا نافرمود، قدر محسوب گرديده و آمدن وقت مقرر نيز قضا نا
  ::كريم بسيار زياد بكار رفته است، از جملهكريم بسيار زياد بكار رفته است، از جمله

�m��¢�����}��|l ٤١: يوسف     
  ). ). چيزي است قطعي و حتمي استچيزي است قطعي و حتمي است  ايناين((  

                                                                                                                                                                                                                    
  ..ترمذي، احمد، حاكم، طبراني، ابن سني و آجري روايت كرده و ترمذي آن را جزو احاديث صحيح حسن مي شماردترمذي، احمد، حاكم، طبراني، ابن سني و آجري روايت كرده و ترمذي آن را جزو احاديث صحيح حسن مي شمارد  11
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((صحح مسلم صحح مسلم   22
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�mk��j��il����zl ٢٠: غافر  
  ). ). كندكند  خداوند به حق و عدل داوري ميخداوند به حق و عدل داوري مي((  

يـك  يـك    ولي در مقابل، عده اي ديگر بر اين باورند كه هر دو مصطلح قضـا و قـدر بـه   ولي در مقابل، عده اي ديگر بر اين باورند كه هر دو مصطلح قضـا و قـدر بـه   
هر گاه با هـم آمدنـد   هر گاه با هـم آمدنـد   : : رأي ارجح اين است كهرأي ارجح اين است كه. . معني آمده و هيچ تفاوتي با هم ندارندمعني آمده و هيچ تفاوتي با هم ندارند

معنايشان تفاوت كرده و هر يك در زمينه اي بكار مي رود، ولي اگر يكي از آنهـا ذكـر   معنايشان تفاوت كرده و هر يك در زمينه اي بكار مي رود، ولي اگر يكي از آنهـا ذكـر   
  11. . شد بر ديگري نيز حمل مي گرددشد بر ديگري نيز حمل مي گردد

عربـي  عربـي  در زبـان  در زبـان  ) ) دو واژه در شـرايط مختلـف  دو واژه در شـرايط مختلـف    يياتحاد و اختالف معنااتحاد و اختالف معنا((  نظير اين امرنظير اين امر
وضـع  وضـع    را بـرايش را بـرايش   22» » إذا اجتمعا افترقا، و اذا افترقا اجتمعاإذا اجتمعا افترقا، و اذا افترقا اجتمعا««زياد است، تا جايي كه قاعده زياد است، تا جايي كه قاعده 

واژه ايمان و اسـالم نيـز چنـين انـد،     واژه ايمان و اسـالم نيـز چنـين انـد،       ––چنانكه پيشتر اشاره كرده ايم چنانكه پيشتر اشاره كرده ايم   ––د، زيرا د، زيرا كرده انكرده ان
يعني هر گاه در كنار هم ذكر شدند هر يـك بـر مـدلولي حمـل شـده و در غيـر ايـن        يعني هر گاه در كنار هم ذكر شدند هر يـك بـر مـدلولي حمـل شـده و در غيـر ايـن        

  ..اوتي با هم نخواهند داشتاوتي با هم نخواهند داشتصورت از نظر معنا تفصورت از نظر معنا تف

  گردن نهادن به مقدراتگردن نهادن به مقدرات

تمـام  تمـام  جهت تحقـق راضـي شـدن بـه ربوبيـت پرودگـار       جهت تحقـق راضـي شـدن بـه ربوبيـت پرودگـار       بر هر مسلماني الزم است بر هر مسلماني الزم است 
وي را نيـز از تـه دل بپـذيرد، از ايـن رو، راضـي نشـدن بـه همـه         وي را نيـز از تـه دل بپـذيرد، از ايـن رو، راضـي نشـدن بـه همـه         تقديرات حكيمانه تقديرات حكيمانه 

  ..تصميمات و تقديرات الهي بسان انكار ربوبيت پروردگار تلقي مي شودتصميمات و تقديرات الهي بسان انكار ربوبيت پروردگار تلقي مي شود
ا كه جزو افعال خداوند محسوب شده با چيزي كـه قضـا بـدان تعلـق     ا كه جزو افعال خداوند محسوب شده با چيزي كـه قضـا بـدان تعلـق     البته خود قضالبته خود قض

  انـواع انـواع ، تفـاوت وجـود دارد؛ بـر ايـن اسـاس انجـام شـده هـا         ، تفـاوت وجـود دارد؛ بـر ايـن اسـاس انجـام شـده هـا         ) ) انجام شده هاانجام شده ها((  گرفتهگرفته
  ::گوناگوني دارندگوناگوني دارند

  ::اولاول  نوعنوع

                                                                                      
  ). ). 154154//11((المجموع الثمين من فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين المجموع الثمين من فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين   11
  ..هرگاه با هم آمدند معنايشان تفاوت كرده و هر گاه به تنهايي ذكر شدند داراي يك معنا هستندهرگاه با هم آمدند معنايشان تفاوت كرده و هر گاه به تنهايي ذكر شدند داراي يك معنا هستند  22
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الزم است هر مسلماني به اين نوع كارها همچون واجبات شرعي، هم از لحاظ تعلق الزم است هر مسلماني به اين نوع كارها همچون واجبات شرعي، هم از لحاظ تعلق 
  ..شدنش ايمان داشته باشدشدنش ايمان داشته باشد  قضاي خدا بدان و هم از نظر انجامقضاي خدا بدان و هم از نظر انجام

  : : نوع دومنوع دوم

كه گـر چـه بـر اسـاس     كه گـر چـه بـر اسـاس       ––  همچون انحرافات و نافرمانيهاهمچون انحرافات و نافرمانيها  --پاره اي از كارها هستند پاره اي از كارها هستند 
قضاي خدا صورت مي گيرند ولي نبايد بدانها راضي شـد و بلكـه در راسـتاي ريشـه     قضاي خدا صورت مي گيرند ولي نبايد بدانها راضي شـد و بلكـه در راسـتاي ريشـه     

ورزيد، يعني با وجود تعلق گرفتن اراده پروردگار بدانها ورزيد، يعني با وجود تعلق گرفتن اراده پروردگار بدانها ننكردنشان از هيچ تالشي دريغ كردنشان از هيچ تالشي دريغ 
اعم از روشن يا مبهم بـودن حكمتشـان   اعم از روشن يا مبهم بـودن حكمتشـان     ––و اعتقاد به وجود حكمت و سودي در آنها و اعتقاد به وجود حكمت و سودي در آنها 

  ..نبايد واقعيت موجود را پذيرفت و بدان گردن نهادنبايد واقعيت موجود را پذيرفت و بدان گردن نهاد  ،،--براي ما براي ما 
  ::در اين زمينه مي نويسددر اين زمينه مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن قدامه ابن قدامه 

يكي از صفات پروردگار متعال اين است كه هر چه را بخواهـد انجـام داده و هـيچ    يكي از صفات پروردگار متعال اين است كه هر چه را بخواهـد انجـام داده و هـيچ    
ايره قدرت و اراده وي و طرح موجود در لوح المحفوظ خارج نمي شود، اگر ايره قدرت و اراده وي و طرح موجود در لوح المحفوظ خارج نمي شود، اگر چيز از دچيز از د

. . اراده كند همه مردم مطيع و فرمانبردار اوامر او باشند، احدي نمي تواند سرپيچي نمايداراده كند همه مردم مطيع و فرمانبردار اوامر او باشند، احدي نمي تواند سرپيچي نمايد
خداوند توانا آفريننده و تعيين كننده روزي و اجل همه موجودات اسـت و بـر اسـاس    خداوند توانا آفريننده و تعيين كننده روزي و اجل همه موجودات اسـت و بـر اسـاس    

  11. . فرمايدفرمايدحكمت خويش هر كه را بخواهد هدايت مي حكمت خويش هر كه را بخواهد هدايت مي 
  ::حالت سومحالت سوم

اين حالت افعالي همچون مصائب و گرفتاريها را در بر مي گيرد كه در عين وجوب اين حالت افعالي همچون مصائب و گرفتاريها را در بر مي گيرد كه در عين وجوب 
، يعني گـاهي انسـان در معـرض    ، يعني گـاهي انسـان در معـرض    سنت مي باشدسنت مي باشدهم هم صبر و بردباري راضي شدن بدانها صبر و بردباري راضي شدن بدانها 

باليي قرار مي گيرد كه در عين  ناخشنودي از آن، صبر پيشه كرده و تسليم قضا و قدر باليي قرار مي گيرد كه در عين  ناخشنودي از آن، صبر پيشه كرده و تسليم قضا و قدر 
بته اگر از ته دل نيز بدان راضي بود و جزع و فزع از خود نشان نـداد  بته اگر از ته دل نيز بدان راضي بود و جزع و فزع از خود نشان نـداد  الهي مي گردد، الالهي مي گردد، ال

  عملـي كـرده  عملـي كـرده  ، چه بهتر و سنتي را ، چه بهتر و سنتي را --چون از طرف پروردگار حكيم نازل شده است چون از طرف پروردگار حكيم نازل شده است   ––

                                                                                      
  ) ) 8989((ابن قدامه مقدسي ابن قدامه مقدسي / / لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد   11
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: : است، البته چون جز برگزيده گان بدين مرتبه نائل نمي شوند، جمهور علمـا معتقدنـد  است، البته چون جز برگزيده گان بدين مرتبه نائل نمي شوند، جمهور علمـا معتقدنـد  
  ..مي رودمي رودبردباري الزم ولي راضي شدن بدانها سنت به شمار بردباري الزم ولي راضي شدن بدانها سنت به شمار 

  درجات ايمان به قدردرجات ايمان به قدر

  ::علما براي ايمان به قضا و قدر چهار درجه را در نظر گرفته اندعلما براي ايمان به قضا و قدر چهار درجه را در نظر گرفته اند
ايمان به علم محيط و فراگير پروردگار، بر اين اساس الزم اسـت هـر مسـلماني    ايمان به علم محيط و فراگير پروردگار، بر اين اساس الزم اسـت هـر مسـلماني      --11

خداوند متعال از چنان دانش وسيع و فراگيري برخوردار است كه كوچك خداوند متعال از چنان دانش وسيع و فراگيري برخوردار است كه كوچك : : معتقد باشدمعتقد باشد
ن از ديد وي خارج نشده و تمام اسرار جهان آفرينش را مي ن از ديد وي خارج نشده و تمام اسرار جهان آفرينش را مي ترين ذرات آسمانها و زميترين ذرات آسمانها و زمي

  ::داندداند

�my��x��w��v��u��t��s��r��qz��~��}���|��{�����£��¢����� ��¡
��¦���¥��¤l ٧٠ -  ٦٩: الحج     

داني خداوند قطعاً مطلع است از همه چيزهائي كه در آسـمان  داني خداوند قطعاً مطلع است از همه چيزهائي كه در آسـمان    مگر نميمگر نمي!) !) اي عاقلاي عاقل((    
و همه چيزهـا در  و همه چيزهـا در  ) ) ماندماند  مردم بر او مخفي نميمردم بر او مخفي نميو چيزي از اعمال و اقوال و چيزي از اعمال و اقوال ((  و زمين استو زمين است

، و مسلّماً اين كـار بـراي خـدا سـاده و     ، و مسلّماً اين كـار بـراي خـدا سـاده و     ثبت و ضبط استثبت و ضبط است) ) به نام لوح محفوظبه نام لوح محفوظ((  كتابيكتابي
      ). ). آسان استآسان است

�m���î��í��ì�����ë��ê��é��è��çl قG١٢: الط  
  ). ). و آگاهي او همه چيز را فرا گرفته استو آگاهي او همه چيز را فرا گرفته است((  

�ms������r��q��p��o��n��mt��w���v��ux�����|l ٢٢: الحشر  
آگاه از جهان نهان و آشكار آگاه از جهان نهان و آشكار . . كه جز او پروردگار و معبودي نيستكه جز او پروردگار و معبودي نيستخدا كسي است خدا كسي است ((  

در ايـن  در ايـن  ((  او داراي مرحمت عامهاو داراي مرحمت عامه  ). ). و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان استو ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است((  استاست
  ). ). ، در حق همگان، در حق همگانجهانجهان
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�mt��su����b���a��`��_��~��}��|��{��z����y��x��w���v

h��g�����f��e���d���c����j��il ٣: سبأ  
، ، گرددگردد  مين از او پنهان و نهان نميمين از او پنهان و نهان نمي، در تمام آسمانها و در ز، در تمام آسمانها و در زاياي  به اندازه سنگيني ذرهبه اندازه سنگيني ذره((  

، چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ، چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ز اندازه ذره و نه بزرگتر از آنز اندازه ذره و نه بزرگتر از آنو نه كمتر او نه كمتر ا
  ). ). شودشود  ثبت و ضبط و نگهداري ميثبت و ضبط و نگهداري مي

ه اي از آنهـا را يـادآور خـواهيم    ه اي از آنهـا را يـادآور خـواهيم    احاديث زيادي نيز در اين رابطه روايت شده كه پاراحاديث زيادي نيز در اين رابطه روايت شده كه پار
  ::شدشد
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��ابو هريره ابو هريره   --11

 S SX�h5 ;EU�B� 3� I �� ����� 6-.X�h5 ;EU�B� 3� I �� ����� 6-. : : E���� �%��U :� ��I �� E���� �%��U :� ��I ��VV ; ;}}  
: : سؤال شد؛ در پاسخ فرمـود سؤال شد؛ در پاسخ فرمـود   ��در مورد سرنوشت فرزندان مشركين از پيامبر خدا در مورد سرنوشت فرزندان مشركين از پيامبر خدا ((  

  ). ). خداوند داناتر است كه چه كاري مي كردندخداوند داناتر است كه چه كاري مي كردند
  ::مي گويدمي گويد  ��طالب طالب   علي بن ابيعلي بن ابي  --22

   kt�� jX% j. g/ g+� gU�  gX� ghg5 j) g.iI g/ g�g5 g
 g5 k)k� jw jzi� g8 q3% j� k� k�g8 ks g  � ��k�� g� �C i% g8 g,�g1 : i�& k� i jzi� k� � g�
 k/�t��� g  k�t�g i�� g� k� �g jZ kYi� g� gk� j� i� g	 g  t�kD ��i�g� ;kt�� gX% j. g/ � g8 �% j�� g	:  gI j6 g" i�g� gk� g5 gX�& g	 j6kzt(g� g�g5 : g� ;

 j)g� g]k� jA �gkB q tºg� j� ¥6 jzg5 �%j� g" i��;  gI g
 g	 tjH : :  

�m��¥� �¤� �£� �¢� �¡� ���� �~� � � �}��|��{� �z� �y� �x� �w

��®����¬��«��ª���©��¨��§��¦l ١٠ – ٥: الليلVV ; ;��  

                                                                                      
  ). ). قدرقدركتاب الكتاب ال((و مسلم و مسلم ) ) كتاب القدركتاب القدر((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..همانهمان  22
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  نشسته بود و با چوبي بر زمين خط مي كشيد، سرش را بلنـد نشسته بود و با چوبي بر زمين خط مي كشيد، سرش را بلنـد   ��وزي پيامبر خدا وزي پيامبر خدا رر((  
پـس  پـس  : : حضار گفتنـد حضار گفتنـد . . سرنوشت هر كدام از شما در قيامت مشخص استسرنوشت هر كدام از شما در قيامت مشخص است: : كرد و فرمودكرد و فرمود

بايد همواره تالش نماييـد  بايد همواره تالش نماييـد  : : فرمودفرمود  . . ؟؟چرا در راستاي دست يافتن به بهشت تالش كنيمچرا در راستاي دست يافتن به بهشت تالش كنيم
چون زمينه دست يابي بدانچه برايش در نظر گرفته شده فراهم گشته است، سپس ايـن  چون زمينه دست يابي بدانچه برايش در نظر گرفته شده فراهم گشته است، سپس ايـن  

  ::آيات را تالوت فرمودآيات را تالوت فرمود
، و پرهيزگـاري پيشـه   ، و پرهيزگـاري پيشـه   بـذل و بخشـش كنـد   بـذل و بخشـش كنـد   ) ) خدا دارائي خود راخدا دارائي خود را  در راهدر راه((  كسي كهكسي كه((  

، و خـوبتر  ، و خـوبتر  خدا در اين سراخدا در اين سرا((  و به پاداش خوبو به پاداش خوب      ). ). و از آفريدگار خويش بهراسدو از آفريدگار خويش بهراسد((  سازدسازد
مشـكالت و موانـع را بـراي او آسـان     مشـكالت و موانـع را بـراي او آسـان     ((      . . ايمـان و بـاور داشـته باشـد    ايمـان و بـاور داشـته باشـد    ) ) خدا در آن سراخدا در آن سرا

و اما و اما   . . نمائيمنمائيم  رفاه و آسايش ميرفاه و آسايش مي  را آمادهرا آمادهاو او ) ) دهيم ودهيم و  سازيم و در كار خير توفيقش ميسازيم و در كار خير توفيقش مي  ميمي
و خود و خود ) ) و به بذل و بخشش دارائي در راه خدا دست نيازدو به بذل و بخشش دارائي در راه خدا دست نيازد((  چشمي بكندچشمي بكند  كسي كه تنگكسي كه تنگ

  و به پـاداش خـوب  و به پـاداش خـوب        . . بداندبداند) ) از خدا و توفيق و پاداش دنيوي و اخروي الهياز خدا و توفيق و پاداش دنيوي و اخروي الهي((  نيازنياز  را بيرا بي
ا آماده براي ا آماده براي او راو ر. . ايمان و باور نداشته باشدايمان و باور نداشته باشد) ) ، و خوبتر خدا در آن سرا، و خوبتر خدا در آن سراخدا در اين سراخدا در اين سرا((

    ). ). سازيمسازيم  ميمي) ) و زندگي بس مشكل و ناگوار دوزخو زندگي بس مشكل و ناگوار دوزخ((  سختي و مشّقتسختي و مشّقت
  ::مي گويدمي گويد  ––رضي اهللا عنها رضي اهللا عنها   ––عائشه عائشه   --33

  SS     kt�� jX%& j. g/ gX� ghg5 k�t�g i�� k@k5� g� g� i� k� q/% j� i� j� j)g� xg�%jW jwi� jhg5 ¥xk� gK g ys j%jG�:  g�8 k/ i�&gG g� g gI
 g i�� g]g� gA gt�� t+gI �� i4gI k� k[g kZ g  �� i4gI k� k[g kZ g]g� g¡g5 g/�t��� g]g� gA g  g�t�V ; ;}}  

خوشا به حالش كه گنجشكي از گنجشكهاي خوشا به حالش كه گنجشكي از گنجشكهاي : : بچه اي از دنيا رفت و من هم گفتمبچه اي از دنيا رفت و من هم گفتم((  
مگر نمي داني خداوند براي هر كدام از بهشت و دوزخ مگر نمي داني خداوند براي هر كدام از بهشت و دوزخ : : فرمودفرمود  ��پيامبر پيامبر . . بهشت استبهشت است

  ). ). كساني را آفريده استكساني را آفريده است

                                                                                      
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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، يعني خداوند در اندازه گيـري  ، يعني خداوند در اندازه گيـري  بت و ضبط همه چيز در لوح المحفوظبت و ضبط همه چيز در لوح المحفوظايمان به ثايمان به ث  --22
  ::هيچ چيزي كوتاهي نورزيده و تمامي آنها را در كتابي روشنگر به ثبت رسانده استهيچ چيزي كوتاهي نورزيده و تمامي آنها را در كتابي روشنگر به ثبت رسانده است

�mu��t��s��r��q��pv�����{l نعام�     ٣٨: ا
  ). ). ايمايم  در كتاب هيچ چيز را فروگذار نكردهدر كتاب هيچ چيز را فروگذار نكرده((  

�m���¿��¾������½��¼��»��º��¹l ١٢: يس  
نمــائيم و نمــائيم و   سرشــماري مــيسرشــماري مــي) ) لــوح محفــوظلــوح محفــوظ((  و مــا همــه چيــز را در كتــاب آشــكارو مــا همــه چيــز را در كتــاب آشــكار((  
  ). ). نگاريمنگاريم  ميمي

m��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾Å��Ê��É�����È��Ç��ÆË����Í��Ì
����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

���ß��Þl نعام�  ٥٩: ا
كسـي جـز او از آنهـا آگـاه     كسـي جـز او از آنهـا آگـاه       ت وت وهاي غيب و كليد آنها در دست خـدا اسـ  هاي غيب و كليد آنها در دست خـدا اسـ    گنجينهگنجينه((  

از گيـاهي  از گيـاهي  ((  و هيچ برگيو هيچ برگي. . نچه در خشكي و دريا است آگاه استنچه در خشكي و دريا است آگاه استو خداوند از آو خداوند از آ. . نيستنيست
  اي در تاريكيهـاي اي در تاريكيهـاي   و هيچ دانـه و هيچ دانـه . . فتد مگر اين كه از آن خبردار استفتد مگر اين كه از آن خبردار استاا  فرو نميفرو نمي) ) و درختيو درختي

خـدا از آن  خـدا از آن  ((  ، مگر اين كـه ، مگر اين كـه فرو افتدفرو افتدچيز تر و يا خشكي نيست كه چيز تر و يا خشكي نيست كه   ، و هيچ، و هيچزمينزمين) ) دروندرون((
      ). ). ضبط و ثبت استضبط و ثبت استدر لوح محفوظ در لوح محفوظ ) ) و در علم خدا پيدا است وو در علم خدا پيدا است و  ،،آگاهآگاه

  ::احاديثي نيز در اين خصوص روايت شده اند، از جملهاحاديثي نيز در اين خصوص روايت شده اند، از جمله
  ::مي گويدمي گويد  ��علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب   --11

S ����� �� �.%�� ��U� X�	  ¬/�� � wz�8 3%� )��  : �&	 �D �&�I �&� z�&� �&�
���� ��  I /���� �� ���h� v(U ;h�� �� 6�/ X�h5 C%6&z(� �I �� X%&./ �&8 ? X�&	 : �

º�� 6z5 �%�"�� ;
	 H : 



        
  

      329329                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

�m��z��y��x��wl  VV ; ;}}  
: : نشسته بوديم كه ايشان با چوبي زمين را خط مي كشيد و فرمودنشسته بوديم كه ايشان با چوبي زمين را خط مي كشيد و فرمود  ��خدمت پيامبر خدمت پيامبر ((  

اي اي : : يكي از حضار برخاست و گفتيكي از حضار برخاست و گفت. . جايگاه هر كدام از شما در قيامت مشخص استجايگاه هر كدام از شما در قيامت مشخص است
نه، تالش كنيد چـون هـر كـس بـراي     نه، تالش كنيد چـون هـر كـس بـراي     : : فرمودفرمود  ؟ ؟ يميمپس چرا بي تفاوت نباشپس چرا بي تفاوت نباش  !!پيامبر خداپيامبر خدا

  ). ). سرنوشت مقررش آماده خواهد شد، سپس آياتي از سوره ليل را تالوت فرمودسرنوشت مقررش آماده خواهد شد، سپس آياتي از سوره ليل را تالوت فرمود
آن اسـت كـه ابـو    آن اسـت كـه ابـو    » » گناهـان كوچـك  گناهـان كوچـك  : : لمملمم««بهترين مصداق بهترين مصداق : : مي گويدمي گويد  ��ابن عباس ابن عباس 

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��هريره هريره 
 S yY�� g� k� j)j�� k�g� gC g3L k�i�� go g� gvk( jU k+�&g� j1j�� g  j
&gOt��� � g j¾�g� k� k+�g�i� g� i�� g5 g� g��g g> g� gnk� g1 q� k/ i� j� xg�

 i� gh i�� g  �g|j i«� � g4�g� k� j6 i� y
�� g  jÆi|g� i�� � g4� g� k� j�g� i�� g  jCg� gz i�� j��g� k� j+� g�y��� g  j° g:k( i. k�� � g j¾�g� k� m g%i g9 jv
 i�� gnk� g1 j� y� g�j8 g  xt� g"g( g8 g  j)j� y[ gz j8 g  j� i
 g�V ; ;��  

بر هر انساني مقداري از زنا تعيين شده كه ناگزير انجامش مي دهد، زيرا زناي چشم بر هر انساني مقداري از زنا تعيين شده كه ناگزير انجامش مي دهد، زيرا زناي چشم 
تماشا كردن، زناي گوش شنيدن، زناي زبان سخن گفتن، زناي دست ضربه زدن، زناي تماشا كردن، زناي گوش شنيدن، زناي زبان سخن گفتن، زناي دست ضربه زدن، زناي 

و يـا  و يـا    سـاخته سـاخته يـا آن را بـرآورده   يـا آن را بـرآورده   نيـز  نيـز  كه عـورت  كه عـورت    ،،و قلب آروز مي كندو قلب آروز مي كند  پا گام برداشتنپا گام برداشتن
  ). ). مي كندمي كند  نافرمانينافرماني

  ::سوار شده بودم، فرمودسوار شده بودم، فرمود  ��روزي پشت سر پيامبر روزي پشت سر پيامبر : : مي گويدمي گويد  ��ابن عباس ابن عباس 

  SS �, g:k� gU gn j"y� g� j� ȳ kD jC g� j� � g8:  gwi�g�& g. � g1kD g  gn& g4� g j  j� i�&k g  gt�� iÎ& g� i�� gn&iO g�i g¦ t�� iÎ& g� i��
kt��k� i� k�g( i.�g5 gwi� g�g( i.� � g1kD g  gt�� iXg� i�g(i� g5 g�% j� g�i� g8 i g� g�% j� g�i� g8 i+gI go g� �% j� g"g( i�� i% g� g� t�j i�� t+gI ig� i�� g  

                                                                                      
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((و مسلم و مسلم ) ) كتاب القدركتاب القدر((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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 g( gU i�&g	 �d& i gÁk� t�kD g� & l j\g8 i g� g� & l j\g8 i+gI go& g� �% j� g"g( i�� i% g� g  gng� jt�� j)g�g( gU i�g	 �d i gÁk� t�kD jt�� j)&g�
 jC g�i	g i�� iw g�k5 j/ gni�g� g� je j* l��� iwt� g� g V;} 

از حريم قوانين الهي نگه داري كن از حريم قوانين الهي نگه داري كن : : سفارشهاي سودمندي به تو مي كنمسفارشهاي سودمندي به تو مي كنم  !!اي جواناي جوان((  
خداوند نيز تو را حفـظ كـرده و هميشـه همراهـت خواهـد بـود، هـر گـاه چيـزي را          خداوند نيز تو را حفـظ كـرده و هميشـه همراهـت خواهـد بـود، هـر گـاه چيـزي را          
درخواست و يا كمك طلبيدي تنها از خدا بخواه و ياري بجوي، بـدان كـه اگـر همـه     درخواست و يا كمك طلبيدي تنها از خدا بخواه و ياري بجوي، بـدان كـه اگـر همـه     

ياني به تو برسانند نمي توانند در آنچه خدا برايت مقرر نمـوده  ياني به تو برسانند نمي توانند در آنچه خدا برايت مقرر نمـوده  مردم بخواهند سود يا زمردم بخواهند سود يا ز
  ). ). تغييري ايجاد كنند، زيرا قلمها برداشته شده و كاغذها نيز خشك گشته اندتغييري ايجاد كنند، زيرا قلمها برداشته شده و كاغذها نيز خشك گشته اند

تاثير گذار و قدرت فراگير پروردگار، يعني بايد هر مسلماني معتقد تاثير گذار و قدرت فراگير پروردگار، يعني بايد هر مسلماني معتقد ايمان به اراده ايمان به اراده   --33
د در چارچوب خواست و توانـايي  د در چارچوب خواست و توانـايي  هر چه در آسمانها و زمين به وقوع مي پيوندهر چه در آسمانها و زمين به وقوع مي پيوند: : باشدباشد

خداوند متعال جاي گرفته و بدون اجازه او آب از آب تكـان نمـي خـورد، هـدايت و     خداوند متعال جاي گرفته و بدون اجازه او آب از آب تكـان نمـي خـورد، هـدايت و     
گمراهي مردمان نيز تنها بر اساس خواست وي صورت مـي پـذيرد، و در مـورد هـيچ     گمراهي مردمان نيز تنها بر اساس خواست وي صورت مـي پـذيرد، و در مـورد هـيچ     

  ::كاري مورد محاسبه و بازخواست قرار نمي گيردكاري مورد محاسبه و بازخواست قرار نمي گيرد

�m�������������Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½����¼����Æ��Ål ٨٢: يس  
تنها ايـن اسـت كـه خطـاب بـدان      تنها ايـن اسـت كـه خطـاب بـدان      ، كار او ، كار او گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشودگاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود  هرهر((  

      ). ). شودشود  و آن هم ميو آن هم مي  !!بشوبشو: : بگويدبگويد

�mH��G��F��E��D� �C� � �B� �AI� ���N��M��L� � �K� �J

��_��Q��P��Ol نعام�  ١٢٥: ا

                                                                                      
  ..امام احمد و ترمذي روايت كرده اندامام احمد و ترمذي روايت كرده اند  11
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) ) بـاز و بـاز و بـا پرتـو نـور ايمـان     بـا پرتـو نـور ايمـان     ((  اش رااش را  ، سينه، سينهن كس را كه خدا بخواهد هدايت كندن كس را كه خدا بخواهد هدايت كندآآ((  
ه خدا بخواهد گمراه و سرگشـته  ه خدا بخواهد گمراه و سرگشـته  ، و آن كس را ك، و آن كس را كسازدسازد  اسالم مياسالم مي) ) پذيرشپذيرش((  گشاده برايگشاده براي

  ). ). سازدسازد  اش را تنگ مياش را تنگ مي  ، سينه، سينهكندكند
ايمان به آفرينندگي پروردگار، بر اين اساس الزم اسـت انسـان مسـلمان معتقـد     ايمان به آفرينندگي پروردگار، بر اين اساس الزم اسـت انسـان مسـلمان معتقـد       --44
تمـامي حركـات و   تمـامي حركـات و   جز خداوند متعال هـيچ كسـي خـالق و پروردگـار نبـوده و      جز خداوند متعال هـيچ كسـي خـالق و پروردگـار نبـوده و      : : باشدباشد
  ::ت انجام شده در جهان هستي آفريده وي مي باشندت انجام شده در جهان هستي آفريده وي مي باشندسكناسكنا

�m���Ã���Â����Á�����À��¿��¾l ٢: الفرقان  
  ). ). گيري و كامالً برآورد كرده استگيري و كامالً برآورد كرده است  و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازهو همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه((  

�m���J��I��H��G��Fl ٢: الفاتحة  
      ). ). ستايش خداوندي را سزا است كه پروردگار جهانيان استستايش خداوندي را سزا است كه پروردگار جهانيان است((  

�m¦��¨��§©�����³l ١١٧: البقرة  
  ). ). ، او است، او استهستي بخش آسمانها و زمينهستي بخش آسمانها و زمين((  

�m��©��̈ ��§��¦��¥l ٩٦: الصافات  
      ). ). سازيدسازيد  ، و هم بتهائي را كه مي، و هم بتهائي را كه ميخداوند هم شما را آفريده استخداوند هم شما را آفريده است((  

  

  11  آثار ايمان به قدرآثار ايمان به قدر

بدون ترديد ايمان به قضا و قدر آثار و نتايج پرباري به دنبال خواهد داشـت كـه در   بدون ترديد ايمان به قضا و قدر آثار و نتايج پرباري به دنبال خواهد داشـت كـه در   
  ::ينجا پاره اي از آنها را يادآور مي شويمينجا پاره اي از آنها را يادآور مي شويماا

                                                                                      
  ..محمد بن صالح عثيمينمحمد بن صالح عثيمين/ / شرح أصول االيمان شرح أصول االيمان   11
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انسـان  انسـان  كـه  كـه  اعتماد مطلق بر خداوند متعال به هنگام اتخاذ اسـباب؛ بـه گونـه اي    اعتماد مطلق بر خداوند متعال به هنگام اتخاذ اسـباب؛ بـه گونـه اي      --11
موحد در وقت بكارگيري و استفاده از اسباب و ابزارهاي مادي تنها بر خدا توكل مـي  موحد در وقت بكارگيري و استفاده از اسباب و ابزارهاي مادي تنها بر خدا توكل مـي  

  ..نمايدنمايد
ست يابي بـه  ست يابي بـه  به بيماري غرور و خودپسندي در هنگام پيروزي و دبه بيماري غرور و خودپسندي در هنگام پيروزي و د  ننگرفتار نشدگرفتار نشد  --22

اهداف مورد نظر، زيرا رسيدن به اهداف و آروزها بر اساس علل و عواملي اسـت كـه   اهداف مورد نظر، زيرا رسيدن به اهداف و آروزها بر اساس علل و عواملي اسـت كـه   
خداوند مقرر كرده و غرور و تكبر، انسان را از شكرگزاري پروردگار خالق آمر غافـل  خداوند مقرر كرده و غرور و تكبر، انسان را از شكرگزاري پروردگار خالق آمر غافـل  

  ..مي كندمي كند
برخورداري از آرامش رواني، زيرا انسان موحد و مؤمن به قضا و قدر به هنگـام  برخورداري از آرامش رواني، زيرا انسان موحد و مؤمن به قضا و قدر به هنگـام    --33

فتاريها و از دست دادن چيزهاي دوست داشتني دست و پا گم نكرده فتاريها و از دست دادن چيزهاي دوست داشتني دست و پا گم نكرده دچار شدن به گردچار شدن به گر
ناراحتي بيش از حد قرار نخواهد گرفت، چون خوب ناراحتي بيش از حد قرار نخواهد گرفت، چون خوب و در معرض تند باد اضطراب و و در معرض تند باد اضطراب و 

  ::مي داند كهمي داند كه

�m��¯��®��¬�� � �«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢�� � �¡���
°±����À��¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸����� �¶��µ��´��³��²

ÁÂ���Ä���Ã���É��È��Ç������������Æ��Ål ٢٣ – ٢٢: الحديد  
كه كه ، مگر اين ، مگر اين دهددهد  پيوندد، يا به شما دست نميپيوندد، يا به شما دست نمي  دادي در زمين به وقوع نميدادي در زمين به وقوع نميهيچ رخهيچ رخ((  

ثبـت  ثبـت  ، ، به نام لوح محفوظبه نام لوح محفوظ((  ، در كتاب بزرگ و مهمي، در كتاب بزرگ و مهميپيش از آفرينش زمين و خود شماپيش از آفرينش زمين و خود شما
اطر است كـه  اطر است كـه  اين بدان خاين بدان خ  . . ين كار براي خدا ساده و آسان استين كار براي خدا ساده و آسان است، و ا، و ابوده استبوده است) ) و ضبطو ضبط

، و نه شـادمان  ، و نه شـادمان  خوريد كه از دستتان بدر رفته استخوريد كه از دستتان بدر رفته استشما نه بر از دست دادن چيزي غم بشما نه بر از دست دادن چيزي غم ب
خداوند هيچ شخص متكبر فخرفروشي را خداوند هيچ شخص متكبر فخرفروشي را . . ر آنچه خدا به دستتان رسانده استر آنچه خدا به دستتان رسانده استبشويد ببشويد ب

        ). ). دارددارد  دوست نميدوست نمي
  ::باره مي فرمايدباره مي فرمايداين اين   نور و رحمت نيز درنور و رحمت نيز در  پيامبرپيامبر
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 S S )�U �
�I +D ��RB� 
�� ��N� )�U �
�I +D ��RB� 
�� ��N� d� a� )(��&KI +D ;��R&"�� �D �&�� ¿�1 ���   ,@A d� a� )(��&KI +D ;��R&"�� �D �&�� ¿�1 ���   ,@A
 )� �@A +�z5 �K d� a¼ )(��KI +D  ,)� �@A +�z5 ,
z= )� �@A +�z5 �K d� a¼ )(��KI +D  ,)� �@A +�z5 ,
z=VV ; ;}}  

انسان مؤمن زندگي سرسام آوري دارد؛ زيرا اگر به نعمتي نائـل آمـد و شـكرگزار    انسان مؤمن زندگي سرسام آوري دارد؛ زيرا اگر به نعمتي نائـل آمـد و شـكرگزار    ((  
، منزلـت خـوبي   ، منزلـت خـوبي   ––در هر دو صـورت  در هر دو صـورت    --بود و يا دچار باليي شد و بردباري پيشه كرد بود و يا دچار باليي شد و بردباري پيشه كرد 

  ). ). در نظر گرفته مي شوددر نظر گرفته مي شود  برايشبرايش

                                                                                      
  ). ). كتاب الزهدكتاب الزهد((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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  انـــواع تـــوحــيدانـــواع تـــوحــيد  ::ومومــــــــــــــش سش ســــــــــــخخــــــبب
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  تعريف و جايگاه توحيدتعريف و جايگاه توحيد  ::ل اولل اولــــــــــــصصــــــــــــفف
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  ::اين فصل را نيز با بيان نكات زير موشكافي خواهيم كرداين فصل را نيز با بيان نكات زير موشكافي خواهيم كرد

  

  تعريف لغوي و اصطالحي توحيدتعريف لغوي و اصطالحي توحيد

ايمان به يكتايي خدا، و يا تجريـد  ايمان به يكتايي خدا، و يا تجريـد  : : واژه توحيد در لغت مصدر باب تفعيل و به معنيواژه توحيد در لغت مصدر باب تفعيل و به معني
  11. . ذات اقدس الهي از هر آنچه به ذهن و گمان انسانها خطور مي كند، مي باشدذات اقدس الهي از هر آنچه به ذهن و گمان انسانها خطور مي كند، مي باشد

از منظر شرع نيز بر اعتقاد به يكتايي پروردگار در زمينه ربوبيت، اخالص در عبادت از منظر شرع نيز بر اعتقاد به يكتايي پروردگار در زمينه ربوبيت، اخالص در عبادت 
اهـل سـنت و جماعـت بـا     اهـل سـنت و جماعـت بـا     . . و اثبات اسماء و صفات كمال براي وي، اطالق مي گرددو اثبات اسماء و صفات كمال براي وي، اطالق مي گردد

  ..في تشبيه و تعطيل از آن ياد مي كنندفي تشبيه و تعطيل از آن ياد مي كنندتعبير نتعبير ن
  ::مي نويسدمي نويسد» » الحجةالحجة««: : ابو القاسم تميمي در كتابابو القاسم تميمي در كتاب

يعني به يكتايي او در زمينه ذات يعني به يكتايي او در زمينه ذات : : وحد يوحد است، وحدت اهللاوحد يوحد است، وحدت اهللا: : توحيد مصدر صيغهتوحيد مصدر صيغه
  ..يعني وي را يكتا دانستميعني وي را يكتا دانستم: : و صفات اعتقاد دارم، برخي مي گويند وحدتهو صفات اعتقاد دارم، برخي مي گويند وحدته
و در زمينـه ذات و صـفات قابـل انقسـام     و در زمينـه ذات و صـفات قابـل انقسـام     كيفيت و كميت از خداوند سلب شـده و ا كيفيت و كميت از خداوند سلب شـده و ا 

  22. . نظير استنظير است  يينبوده و در الوهيت، ربوبيت و خالقيت نيز يكتا و بنبوده و در الوهيت، ربوبيت و خالقيت نيز يكتا و ب

  

  توحيد از منظر قرآنتوحيد از منظر قرآن

سراسر آيات قرآن كريم زمينه ساز توحيد و دعوت به سوي آن را در برگرفته است، سراسر آيات قرآن كريم زمينه ساز توحيد و دعوت به سوي آن را در برگرفته است، 
زيرا مفهوم و محتواي آيات حيات بخش قرآن حـول محـور ذات، اسـماء، صـفات و     زيرا مفهوم و محتواي آيات حيات بخش قرآن حـول محـور ذات، اسـماء، صـفات و     

  ، دعوت به سـوي عبـادت يكتاپرسـتانه بـراي خـدا     ، دعوت به سـوي عبـادت يكتاپرسـتانه بـراي خـدا     ) ) توحيد اعتقاديتوحيد اعتقادي((  فعال پروردگارفعال پروردگاراا

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
  ابن حجر العسقالني ابن حجر العسقالني / / وحيد، در كتاب فتح الباري وحيد، در كتاب فتح الباري مقدمة كتاب التمقدمة كتاب الت  22
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حقـوق و  حقـوق و  ((  ، توضيح اوامـر و نـواهي پروردگـار و الـزام مـردم بـدانها      ، توضيح اوامـر و نـواهي پروردگـار و الـزام مـردم بـدانها      ) ) توحيد اراديتوحيد ارادي((
) ) پاداش توحيـد پاداش توحيـد ((  ، خبر از جايگاه و منزلت موحدان در دنيا و آخرت، خبر از جايگاه و منزلت موحدان در دنيا و آخرت) ) مكمالت توحيدمكمالت توحيد

، مـي  ، مـي  ) ) حكـم انحـراف از دايـره توحيـد    حكـم انحـراف از دايـره توحيـد    ((  و تبيين سرنوشت مشركان در دنيا و قيامـت و تبيين سرنوشت مشركان در دنيا و قيامـت 
  ..چرخدچرخد

از اين رو تمامي آيات قرآن كريم راجع به توحيد و متعلقات آن و سر انجام شـرك  از اين رو تمامي آيات قرآن كريم راجع به توحيد و متعلقات آن و سر انجام شـرك  
  ..و مشركين بحث به ميان مي آوردو مشركين بحث به ميان مي آورد

  توحيد حق خدا بر بندگان استتوحيد حق خدا بر بندگان است

بي گمان چون خداوند متعال تنها آفريننده همه موجودات بوده و كسي وي را ياري بي گمان چون خداوند متعال تنها آفريننده همه موجودات بوده و كسي وي را ياري 
د تنها او نيز حق قانون گذاري و صادر كردن اوامـر و نـواهي داشـته و    د تنها او نيز حق قانون گذاري و صادر كردن اوامـر و نـواهي داشـته و    نداده است، باينداده است، باي

  ::تنها براي ايشان سر به سجده بسايندتنها براي ايشان سر به سجده بسايندهمه موجودات صاحب اراده همه موجودات صاحب اراده 

�mq���p��o��nr����wl عراف�  ٥٤: ا
  ). ). دهددهد  آفريند و تنها او فرمان ميآفريند و تنها او فرمان مي  آگاه باشيد كه تنها او ميآگاه باشيد كه تنها او مي((  

ي براي قانون گذاري از خـالقيتش  ي براي قانون گذاري از خـالقيتش  روشن فرموده كه شايستگي وروشن فرموده كه شايستگي وآيه آيه خداوند در اين خداوند در اين 
  ..نشأت مي گيرد، كه عقل و عرف سالم نيز چنين چيزي را مي پسنددنشأت مي گيرد، كه عقل و عرف سالم نيز چنين چيزي را مي پسندد

داليل بسيار زيادي راجع به اختصاص عبادت به خدا و فراخواني همـه پيـام آوران   داليل بسيار زيادي راجع به اختصاص عبادت به خدا و فراخواني همـه پيـام آوران   
وجـود دارد كـه بـه    وجـود دارد كـه بـه      ��صلح وآزادي به سوي توحيد، در كتاب و سنت صحيح پيـامبر  صلح وآزادي به سوي توحيد، در كتاب و سنت صحيح پيـامبر  

  ::را يادآور مي شويمرا يادآور مي شويمطور اجمال پاره اي از آنها طور اجمال پاره اي از آنها 

11--  �m��i���h��g��f��e��d���cl ٥٦: الذاريات  
      ). ). امام  من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريدهمن پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده((  
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22--  �mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do��
��bl ٣٦: النحل  

و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   ((  ايمايم  ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستادهما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده((  
دوري دوري ) ) ، و غيـره ، و غيـره شيطان، بتان، سـتمگران شيطان، بتان، سـتمگران ((  كه خدا را بپرستيد و از طاغوتكه خدا را بپرستيد و از طاغوت) ) ه استه استبودبود

  ). ). كنيدكنيد

33--  m��l��k��j��i��h��gm����ªl ٣٦: النساء  
  ). ). هيچ چيزي را شريك او مكنيدهيچ چيزي را شريك او مكنيد) ) و هيچ كس وو هيچ كس و. . بسبس((  خدا را عبادت كنيد وخدا را عبادت كنيد و) ) تنهاتنها((  

44--  m� �¨��§��¦��¥��¤��£����¢©� �®�����¬���«��ª¯��� � �Õl 
  ١٥١ :ا�نعام

. . وردگارتان بر شما حرام نموده استوردگارتان بر شما حرام نموده استبيائيد چيزهائي را برايتان بيان كنم كه پربيائيد چيزهائي را برايتان بيان كنم كه پر: : بگوبگو((  
  ). ). اين كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيداين كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد

احاديث بي شماري نيز در اين خصوص وارد شده است كه تنها دو مورد از آنهـا را  احاديث بي شماري نيز در اين خصوص وارد شده است كه تنها دو مورد از آنهـا را  
  ::ذكر خواهيم كردذكر خواهيم كرد

  ::گفتگفت  ��ابن مسعود ابن مسعود   --11

 S S��K  ��D 
O�8 +I 3�/I ����K  ��D 
O�8 +I 3�/I ��   �"> �">��  ����G )�%	 I
h��5 )P�A �<��� �(������G )�%	 I
h��5 )P�A �<��� �(��::  
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  m��¨��§��¦��¥��¤��£����¢©��®�����¬���«��ª¯�����Õl   ��� ���

)�%	)�%	::  �mn��m��l��k��jo� ���u��t��s���r��q��p

vw����}��|���{��z��y��xl نعام�  11. . »»١٥١- ١٥٣: ا
، ، نـد نـد وزوز  كه خاتميت ايشان بر آن دور ميكه خاتميت ايشان بر آن دور مي  --را را   ��هر كه مي خواهد سفارش پيامبر هر كه مي خواهد سفارش پيامبر ((  

  ::بنگرد اين آيات را بخواندبنگرد اين آيات را بخواند
. . ه استه استبيائيد چيزهائي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام نمودبيائيد چيزهائي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام نمود: : بگوبگو((  

بدي نكنيد و بلكه تـا آنجـا   بدي نكنيد و بلكه تـا آنجـا   ((  ، و به پدر و مادر، و به پدر و مادرن كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيدن كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيداياي
كنوني يا كنوني يا ((  ، و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي، و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستينيكي كنيدنيكي كنيد) ) كه ممكن است بديشانكه ممكن است بديشان

رسـان همگـان   رسـان همگـان     و روزيو روزي((  دهـيم دهـيم   ما به شما و ايشـان روزي مـي  ما به شما و ايشـان روزي مـي  ) ) چرا كهچرا كه((  مكشيدمكشيد) ) آيندهآينده
آنهـا در وقـت   آنهـا در وقـت   ((  ، خواه، خواهنزديك نشويدنزديك نشويد) ) از جمله زنااز جمله زنا((  ، و به گناهان كبيره، و به گناهان كبيره) ) ؛ نه شما؛ نه شما  مائيممائيم

قصـاص و اجـرا   قصـاص و اجـرا   ((  ، و كسي را بـدون حـق  ، و كسي را بـدون حـق  آشكار باشد و خواه پنهانآشكار باشد و خواه پنهان) ) انجام براي مردمانجام براي مردم
اينها اموري هستند كه خدا بـه  اينها اموري هستند كه خدا بـه  . . داوند آن را حرام كرده استداوند آن را حرام كرده استد كه خد كه خمكشيمكشي) ) فرمان الهيفرمان الهي

بـه  بـه        . . را بفهميد و خردمندانه عمل كنيـد را بفهميد و خردمندانه عمل كنيـد   كند تا آنهاكند تا آنها  گونه مؤكّد شما را بدانها توصيه ميگونه مؤكّد شما را بدانها توصيه مي
نزديـك  نزديـك  ) ) و بهترين راهي كه باعث حفظ و ازدياد آن گرددو بهترين راهي كه باعث حفظ و ازدياد آن گردد((  مال يتيم جز به نحو احسنمال يتيم جز به نحو احسن

تا آن گاه كه يتيم بـه رشـد كامـل خـود     تا آن گاه كه يتيم بـه رشـد كامـل خـود     ) ) و بدين شيوه خداپسندانه ادامه دهيدو بدين شيوه خداپسندانه ادامه دهيد((  مشويدمشويد
در ايـن  در ايـن  . . ل خويش تصرّف كنـد ل خويش تصرّف كنـد تواند در ماتواند در ما  و در آن هنگام به گونه شايسته ميو در آن هنگام به گونه شايسته مي((  رسدرسد  ميمي

، و پيمانـه و تـرازو را بـه تمـام و كمـال و      ، و پيمانـه و تـرازو را بـه تمـام و كمـال و      ) ) وقت اموالش را به خودش تسـليم كنيـد  وقت اموالش را به خودش تسـليم كنيـد  
در حـد  در حـد  . . دهيد و نه كم و زياد دريافـت كنيـد  دهيد و نه كم و زياد دريافـت كنيـد  نه كم و زياد بنه كم و زياد ب((  دادگرانه مراعات داريد ودادگرانه مراعات داريد و

                                                                                      
ترمذي در كتاب التفسير روايت كرده و آن را حسن مي داند، ابن المنذر، ابن ابي حاتم و طبراني نيز شبيه اين را روايت ترمذي در كتاب التفسير روايت كرده و آن را حسن مي داند، ابن المنذر، ابن ابي حاتم و طبراني نيز شبيه اين را روايت   11

  ..كرده اندكرده اند
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ما هيچ كسي را به انجـام چيـزي   ما هيچ كسي را به انجـام چيـزي   ) ) باره بكوشيد و بدانيد كهباره بكوشيد و بدانيد كه  توانائي انساني خود در اينتوانائي انساني خود در اين
در كار داوري يـا  در كار داوري يـا  ((  و هنگامي كه سخنيو هنگامي كه سخني. . سازيمسازيم  ازه تاب و توانش موّظف نميازه تاب و توانش موّظف نميجز به اندجز به اند

) ) و از حق منحرف نشـويد و از حق منحرف نشـويد ((  ، دادگري كنيد، دادگري كنيدگفتيدگفتيد) ) گواهي و يا راجع به روايت و خبريگواهي و يا راجع به روايت و خبري
و به و به . . از خويشاوندان باشداز خويشاوندان باشد) ) شودشود  ه نفع يا به زيان او گفته ميه نفع يا به زيان او گفته ميكسي كه سخن بكسي كه سخن ب((  هر چندهر چند

، و عهد و پيمان فيمـابين  ، و عهد و پيمان فيمـابين  ي انجام تكاليف از شما گرفته استي انجام تكاليف از شما گرفته استكه براكه برا((  عهد و پيمان خداعهد و پيمان خدا
ا ا اينها چيزهائي هستند كه خداوند شـم اينها چيزهائي هستند كه خداوند شـم . . وفا كنيدوفا كنيد) ) و مصالح مشروعو مصالح مشروع  مسايلمسايلخود درباره خود درباره 

كـه مـن   كـه مـن   ((  اين راهاين راه  . . كّر شويد و پند گيريدكّر شويد و پند گيريداين كه متذاين كه متذ  ، تا، تاكندكند  را به رعايت آنها توصيه ميرا به رعايت آنها توصيه مي
و منتهـي بـه سـعادت هـر دو     و منتهـي بـه سـعادت هـر دو     ((  راه مستقيم من استراه مستقيم من است) ) آن را برايتان ترسيم و بيان كردمآن را برايتان ترسيم و بيان كردم

بـاطلي كـه شـما را از آن نهـي     بـاطلي كـه شـما را از آن نهـي     ((  از آن پيروي كنيد و از راههاياز آن پيروي كنيد و از راههاي) ) پسپس  . . گرددگردد  جهان ميجهان مي
اينهـا  اينهـا    ..سـازد سـازد   پراكنـده مـي  پراكنـده مـي  ) ) منحـرف و منحـرف و ((  پيروي نكنيد كـه شـما را از راه خـدا   پيروي نكنيد كـه شـما را از راه خـدا   ) ) امام  كردهكرده

و از مخالفت و از مخالفت ((  كند تا پرهيزگار شويدكند تا پرهيزگار شويد  چيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه ميچيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي
    ). ). با آنها بپرهيزيدبا آنها بپرهيزيد

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��معاذ بن جبل معاذ بن جبل   --22

     kt�� kX% j. g/ g¢i3 k/ jwi� jU�  gX� ghg5 q i@ g� j� j) g� jX� ghj8 �/�g k� go g� ��: & g� kt�� l]& g� � g� m k/ i� gG j1� g� j� � g8 go
kt�� go g� k3�g� k� i�� l] g� � g� g  k3�g� k� i��?  jg� i�gI j) j�% j. g/ g  jt�� jwi� j	 gX� g	 ; gX� g	:  i+gI k3�&g� k� i�� go g� kt�� t] g� t+k{ g5

 g� j8 g� i+gI t6 g� g  tY g� kt�� go g� k3�g� k� i�� l] g� g  ��-i� g= k)k� �% jU k i�j8 g� g  gt�� � j�j� i� g8 k)&k� j�& k i�j8 g� i�& g� gF y[
��-i� g= ; jwi�j	 gX� g	:  gX�g	 g��t��� j y�g�jI g�g5gI kt�� gX% j. g/ � g8 : �%j�kzt(g� g5 i j4 i y�g� jG g�V}} 
مي داني حـق  : م، فرموديسوار االغي به نام عفير شده بود �پشت سر پيامبر خدا ( 

خدا و پيامبرش بهتـر مـي داننـد،    : تمگف ؟ خدا بر بندگان و حق ايشان بر خدا چيست
حق پروردگار بر بندگانش اين است كه وي را عبادت كرده و بـرايش شـريك   : فرمود

                                                                                      
  ). ). كتاب الزهدكتاب الزهد((و ابن ماجه و ابن ماجه ) ) كتاب االيمانكتاب االيمان((، مسلم ، مسلم ) ) كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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عـدم ارتكـاب شـرك    قائل نشوند، و حق آنان نيز بر خدا اينكه ايشـان را در صـورت   
ا مبـاد  ،نـه : فرمود ؟ اين نويد را به مردم ابالغ نمايم !اي پيامبر خدا: عذاب ندهد، گفتم

  ). دچار بي تفاوتي شوند

  

  جايگاه توحيدجايگاه توحيد

بي گمان توحيد و يكتاپرستي از جايگاه و منزلتي ويژه برخوردار است كـه خداونـد   بي گمان توحيد و يكتاپرستي از جايگاه و منزلتي ويژه برخوردار است كـه خداونـد   
همه كردارهـا  همه كردارهـا  جهان هستي را بخاطر تحقق بخشيدن بدان آفريده است، توحيد شالوده جهان هستي را بخاطر تحقق بخشيدن بدان آفريده است، توحيد شالوده 

  به شمار مي رود كه كمترين اعمال در صورت وجود آن پـذيرفتني و بيشـترين اعمـال   به شمار مي رود كه كمترين اعمال در صورت وجود آن پـذيرفتني و بيشـترين اعمـال   
زيـرا تنهـا در صـورت تحقـق     زيـرا تنهـا در صـورت تحقـق     عاري از توحيد همچون ذرات غبار پراكنده مي گـردد،  عاري از توحيد همچون ذرات غبار پراكنده مي گـردد،  

انـواع بنـدگي بـراي    انـواع بنـدگي بـراي      تمـامي تمـامي توحيد است كه همه چيز سر جاي خويش قـرار گرفتـه،   توحيد است كه همه چيز سر جاي خويش قـرار گرفتـه،   
پروردگار انجام مي پذيرد، اعتراف مخلوق به خالق نمود پيدا كرده و از روي شـناخت  پروردگار انجام مي پذيرد، اعتراف مخلوق به خالق نمود پيدا كرده و از روي شـناخت  

ام مي شود، و لـذا خداونـد متعـال    ام مي شود، و لـذا خداونـد متعـال    و سرسپردن محض فرمانبرداري از شريعت وي انجو سرسپردن محض فرمانبرداري از شريعت وي انج
توحيد را تنها معيار دست يافتن به بهشت و رضوان خويش را معرفي كـرده اسـت، از   توحيد را تنها معيار دست يافتن به بهشت و رضوان خويش را معرفي كـرده اسـت، از   
اين رو هر كس از اين شاهراه منحرف گشته و به بيراهه پاي نهد گرفتـار دوزخ جـان   اين رو هر كس از اين شاهراه منحرف گشته و به بيراهه پاي نهد گرفتـار دوزخ جـان   

  ::فرسا خواهد شدفرسا خواهد شد

�m��¯��®��¬��«��ª��©��̈ ������§l ٦٥: الزمر     
، و از ، و از شـود شـود   هيچ و نابود ميهيچ و نابود مي) ) گردد وگردد و  پاداش ميپاداش مي  باطل و بيباطل و بي((  ورزي كردارتورزي كردارت  گر شركگر شرك((  

  ). ). زيانكاران خواهي بودزيانكاران خواهي بود
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�m����q��p��o�� �n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c

�����~��}��|��{���z��y��x����� �� � � �� � �w��v��u��t��s��r

��¤��£���¢��¡l ١٠٥ – ١٠٣: الكھف  
آنـان  آنـان        . . ؟؟  ز زيانكـارترين مـردم آگـاه سـازم    ز زيانكـارترين مـردم آگـاه سـازم    آيا شما را اآيا شما را ا: : بگوبگو) ) به كافرانبه كافران  !!اي پيغمبراي پيغمبر((    

در زندگي دنيا هدر در زندگي دنيا هدر ) ) به سبب تباهي عقيده و باورشانبه سبب تباهي عقيده و باورشان((  كسانيند كه تالش و تكاپويشانكسانيند كه تالش و تكاپويشان
و و ((  كنندكنند  برند كه به بهترين وجه كار نيك ميبرند كه به بهترين وجه كار نيك مي  و خود گمان ميو خود گمان مي) ) شودشود  و بيسود ميو بيسود مي((  رودرود  ميمي

انيند كـه بـه   انيند كـه بـه   آنـان كسـ  آنـان كسـ        ). ). شودشود  آلودشان موجب رستگاريشان ميآلودشان موجب رستگاريشان مي  طاعت و عبادت شركطاعت و عبادت شرك
، بـراي  ، بـراي  در جهـان ديگـر  در جهـان ديگـر  ((  پروردگارشـان و مالقـات او  پروردگارشـان و مالقـات او  ) ) قرآني و دالئـل قـدرت  قرآني و دالئـل قـدرت  ((  آياتآيات

، و در ، و در رودرود  تيجه اعمالشـان باطـل و هـدر مـي    تيجه اعمالشـان باطـل و هـدر مـي    ، و در ن، و در نباور و كافرندباور و كافرند  بيبي) ) حساب و كتابحساب و كتاب
و قـدر و منزلتـي در پيشـگاه مـا     و قـدر و منزلتـي در پيشـگاه مـا     ((  شـويم شـويم   روز رستاخيز ارزشي براي ايشان قائـل نمـي  روز رستاخيز ارزشي براي ايشان قائـل نمـي  

  ). ). نخواهند داشتنخواهند داشت
  آيه زير است كـه آيه زير است كـه آياتي كه جايگاه توحيد را به خوبي نمايان مي سازد آياتي كه جايگاه توحيد را به خوبي نمايان مي سازد   يكي ديگر ازيكي ديگر از

  ::مي فرمايدمي فرمايد

�m��L��K��J�����I��H��G��F����E��D��C��B��Al 
       ٨٢: ا�نعام

) ) پرسـتش چيـزي بـا خـدا    پرسـتش چيـزي بـا خـدا    ((  كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرككساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك((  
) ) راه حق و حقيقـت راه حق و حقيقـت ((  يافتگانيافتگان  ن راهن راه، و آنا، و آناد، امن و امان ايشان را سزا استد، امن و امان ايشان را سزا استنياميخته باشننياميخته باشن

      ). ). هستندهستند
  ::حافظ ابن كثير در تفسير اين مي فرمايدحافظ ابن كثير در تفسير اين مي فرمايد
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كساني كه بندگي بي شائبه را بـراي پروردگـار انجـام داده و مرتكـب شـرك ورزي      كساني كه بندگي بي شائبه را بـراي پروردگـار انجـام داده و مرتكـب شـرك ورزي      
    11. . در امان مانده و در هر دو دنيا نيز هدايت يافته خواهد بوددر امان مانده و در هر دو دنيا نيز هدايت يافته خواهد بودنگشته اند، روز آخرت نگشته اند، روز آخرت 

چنانچه ابـن كثيـر معتقـد    چنانچه ابـن كثيـر معتقـد      ––ت يافتن به روز آخرت ت يافتن به روز آخرت امنيامني  اختصاص دادناختصاص دادنبه باور من به باور من 
است، ولي مساله از اين فراتر بوده و موحـدان در دنيـا   است، ولي مساله از اين فراتر بوده و موحـدان در دنيـا     و دلپذيرو دلپذير  گر چه خوبگر چه خوب  --است است 

امنيت و آرامش درونـي كامـل خواهنـد داشـت، زيـرا ايشـان       امنيت و آرامش درونـي كامـل خواهنـد داشـت، زيـرا ايشـان         ––پيش از قيامت پيش از قيامت   ––نيز نيز 
ولي بـدون  ولي بـدون  و هيچ گونه تغيير و تحو هيچ گونه تغيير و تحاست است سود و زيان در دست پروردگار توانا سود و زيان در دست پروردگار توانا : : معتقدندمعتقدند

اجازه وي صورت نخواهد گرفت، از اين رو چيزي به نام تـرس و بـيم در ادبياتشـان    اجازه وي صورت نخواهد گرفت، از اين رو چيزي به نام تـرس و بـيم در ادبياتشـان    
وجود نداشته و با قلبي آكنده از ايمان و آرامش در برابر دشمنان و تجاوزكـاران بسـان   وجود نداشته و با قلبي آكنده از ايمان و آرامش در برابر دشمنان و تجاوزكـاران بسـان   
كوه هاي سر به فلك كشيده ايستادگي كرده و خم به ابرو نمي آوردند، و يقـين دارنـد   كوه هاي سر به فلك كشيده ايستادگي كرده و خم به ابرو نمي آوردند، و يقـين دارنـد   

فرموده چيزي رخ نمي دهد و به تمام مقدرات تعيـين شـده از   فرموده چيزي رخ نمي دهد و به تمام مقدرات تعيـين شـده از   جز آنچه خداوند مقرر جز آنچه خداوند مقرر 
سوي پروردگار خشنود و گردن مي نهند، و لذا خداوند مهروز نيز ايشان را در آخرت سوي پروردگار خشنود و گردن مي نهند، و لذا خداوند مهروز نيز ايشان را در آخرت 

مـي  مـي  بـر  بـر  هم از آرامش كامل بهره مند كرده و اضطراب و افسردگي از زندگيشان رخت هم از آرامش كامل بهره مند كرده و اضطراب و افسردگي از زندگيشان رخت 
  ..بنددبندد

ز اين حالت درونـي تعبيـر   ز اين حالت درونـي تعبيـر   چه زيبا اچه زيبا ا  ��ابر مرد تاريخ و بت شكن سرافراز ابراهيم ابر مرد تاريخ و بت شكن سرافراز ابراهيم 
  ::كرده و در پاسخ مشركان مي فرمايدكرده و در پاسخ مشركان مي فرمايد

�m��Ã��������³��²��±��°��¯l نعام�  ٨٠: ا
  ). ). ترسمترسم  كنيد نميكنيد نمي  من از آن چيزهائي كه انباز خدا ميمن از آن چيزهائي كه انباز خدا مي((  

  ::و يا در كمال تعجب مي فرمايدو يا در كمال تعجب مي فرمايد

�m���Ü��Ç��Æ��Å��Äl نعام�  ٨١: ا

                                                                                      
  ..سوره انعامسوره انعام/ / كثير كثير تفسير ابن تفسير ابن   11
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  آن را انبازآن را انباز) ) و از روي نادانيو از روي ناداني  جان است و بت نام داردجان است و بت نام دارد  بيبي((  چگونه من از چيزي كهچگونه من از چيزي كه((  
  ). ). ؟؟  ترسمترسم  سازيد ميسازيد مي  ميمي) ) خداخدا((

موحدان در طول تاريخ چنين برخورد كـرده و از چنـان حالـت روانـي ارزشـمند و      موحدان در طول تاريخ چنين برخورد كـرده و از چنـان حالـت روانـي ارزشـمند و      
ستودني بهره مند بوده اند، و لذا هود نيز در پاسخ قومش كه وي را تهديد مي كردنـد،  ستودني بهره مند بوده اند، و لذا هود نيز در پاسخ قومش كه وي را تهديد مي كردنـد،  

  ::با اعتماد و توكل كامل بر پروردگار فرمودبا اعتماد و توكل كامل بر پروردگار فرمود

�mK����J��I��T��S��R��Q��P��O��N��M���LU����W����V

��[��Z��Y��Xl ٥٥ – ٥٤: ھود  
كـه مـن از   كـه مـن از   ) ) بـر گفتـارم  بـر گفتـارم  ((  گيرم و شما هم گواهي دهيـد گيرم و شما هم گواهي دهيـد   من خدا را گواه ميمن خدا را گواه مي: : گفتگفت((  

بجز بجز     ..و بركنارمو بركنارم) ) و از بيماري شرك شما سالمو از بيماري شرك شما سالم((  پرستيد بيزارپرستيد بيزار  ميمي) ) بجز خدابجز خدا((  چيزهائي كهچيزهائي كه
حال كه چنين است هرچه از دستتان ساخته حال كه چنين است هرچه از دستتان ساخته   ..پرستيد گريزان و بيزارمپرستيد گريزان و بيزارم  هرچه ميهرچه مي  ازاز((  خداخدا

مـن  مـن  ((  ..ره جوئيم بپردازيد و مهلتم مدهيدره جوئيم بپردازيد و مهلتم مدهيدهمگي به نيرنگ و چاهمگي به نيرنگ و چا) ) است كوتاهي مكنيد واست كوتاهي مكنيد و
  ). ). انداند  بريد بالئي بر سرم آوردهبريد بالئي بر سرم آورده  ترسم كه گمان ميترسم كه گمان مي  نه از شما و نه از معبودهائي مينه از شما و نه از معبودهائي مي

دايت يافتـه  دايت يافتـه  ايشان هايشان ه««: : سوره انعام راجع به موحدان فرمودسوره انعام راجع به موحدان فرمود  8282آيه آيه   ،،چنانچه اشاره شدچنانچه اشاره شد
، يعني خداوند آنان را در دنيا براي هر چه خـودش بـدان راضـي باشـد، رهنمـون      ، يعني خداوند آنان را در دنيا براي هر چه خـودش بـدان راضـي باشـد، رهنمـون      »»انداند

در در . . گشته و توفيق انجام عبادت و هر چه به خدا نزديكشان سازد، بديشـان مـي دهـد   گشته و توفيق انجام عبادت و هر چه به خدا نزديكشان سازد، بديشـان مـي دهـد   
روز رستاخيز نيز هدايت يافته بوده و به محض سـر بـر آوردن از قبرهايشـان جايگـاه     روز رستاخيز نيز هدايت يافته بوده و به محض سـر بـر آوردن از قبرهايشـان جايگـاه     

مالشان را مي بينند، با سـرعت بسـيار زيـاد از روي صـراط     مالشان را مي بينند، با سـرعت بسـيار زيـاد از روي صـراط     خود را دانسته، كارنامه اعخود را دانسته، كارنامه اع
از حوض كوثر مي نوشـند و بـاالخره پروردگـار    از حوض كوثر مي نوشـند و بـاالخره پروردگـار      ��عبور كرده، با دست مبارك پيامبر عبور كرده، با دست مبارك پيامبر 

  ..آنان را به سوي اقامتگاهشان در بهشت جهت مي دهدآنان را به سوي اقامتگاهشان در بهشت جهت مي دهد
احاديث زيادي هم پيرامون ارزش و منزلت توحيد روايت شده كه به طور اختصـار  احاديث زيادي هم پيرامون ارزش و منزلت توحيد روايت شده كه به طور اختصـار  

  ::را پيش روي خوانندگان عزيز قرار خواهيم دادرا پيش روي خوانندگان عزيز قرار خواهيم داد  پاره اي از آنهاپاره اي از آنها
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  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��عبادة بن صامت عبادة بن صامت   --11
 S t+gI g  j) j�% j. g/ g  j� j�i� g� � �� t"g j> t+gI g  j)g� gn8 k g0 g� j� g� i� g  jt�� t�kD g) g�kD g� i+gI j� g< i=gI gX�g	 i� g� x& g�� k�

 gU g  k)k( g�gI j�i�� g  kt�� j�i� g� jt�� j)&g� gAi3gI ¥] g� g/�t��� t+gI g  ¥] g� g�t�g i�� t+gI g  j)i� k� qM j/ g  gg8 i
 g� gukD � g4� ghi� gI j)j( g"k�
 gd� g= k�g�k� g:tT�� k�t�g i�� kF� g%i�gI ymgI i� k�V ; ;}}  

هر كه به يكتايي خدا و بندگي و رسالت محمد، بندگي عيسي و حق بودن بهشت و هر كه به يكتايي خدا و بندگي و رسالت محمد، بندگي عيسي و حق بودن بهشت و 
  ). ). بهشت خواهد كردبهشت خواهد كردوارد وارد داده و معتقد باشد، خداوند وي را داده و معتقد باشد، خداوند وي را   دوزخ گواهيدوزخ گواهي

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��عتبان عتبان   --22

 S SX%h8 ����h�� C%8 ��� �5�%8 ��X%h8 ����h�� C%8 ��� �5�%8 �� : :&�  �&� �&'(�8 �� �� )&�� �&�  �&� �&'(�8 �� �� )&�� � )&��� �� C a
&� �D �� ) )&��� �� C a
&� �D �� )
/����/����VV��  
هر كس به يكتايي پروردگار معتقـد باشـد، خداونـد دوزخ را بـر وي حـرام مـي       هر كس به يكتايي پروردگار معتقـد باشـد، خداونـد دوزخ را بـر وي حـرام مـي       ((  

  ). ). نمايدنمايد
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر بزرگوار از پيامبر بزرگوار   ��انس بن مالك انس بن مالك   --33

 S S����G �� X�	����G �� X�	 : :C3L ��I �8C3L ��I �8!!   �-�= �� ¿�G � ��(�h� H �8�|A ¬/�� F�
h� ��(�GI %� �-�= �� ¿�G � ��(�h� H �8�|A ¬/�� F�
h� ��(�GI %�
 �
�'� ���
h� ?(�G� �
�'� ���
h� ?(�G�VV ; ;®®  

مين گناه انجام دهيد و سپس مين گناه انجام دهيد و سپس اگر به اندازه وسعت زاگر به اندازه وسعت ز  !!اي انساناي انسان: : خداوند مي فرمايدخداوند مي فرمايد((  
ارتكاب شرك پيش من بيايي، درياي بخشش خويش را بر تو فرو مي ارتكاب شرك پيش من بيايي، درياي بخشش خويش را بر تو فرو مي در صورت عدم در صورت عدم 

  ). ). ريزمريزم

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و ترمذي و ترمذي ) ) كتاب االيمانكتاب االيمان((، مسلم ، مسلم ) ) كتاب االنبياءكتاب االنبياء((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
  ..ترمذي، دارمي، احمد و طبراني روايت كرده و الباني نيز آن را جزو احاديث حسن دانسته استترمذي، دارمي، احمد و طبراني روايت كرده و الباني نيز آن را جزو احاديث حسن دانسته است  33
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  ��از پيـامبر  از پيـامبر    ––رضـي اهللا عنهمـا   رضـي اهللا عنهمـا     ––ابو طارق بن اشيم اشجعي پـدر ابـو مالـك    ابو طارق بن اشيم اشجعي پـدر ابـو مالـك      --44
  ::روايت مي كندروايت مي كند

 S SX�	 ��X�	 �� : : �� �&�� )��&��   ,)&�3   )��� C
� �� + 3 �� ���8 :� 
�U   ,�� �� )�� � �� �&�� )��&��   ,)&�3   )��� C
� �� + 3 �� ���8 :� 
�U   ,�� �� )�� �
 a6�   Y� a6�   Y�VV;;}}  

به يكتايي پروردگار معتقد بوده و به غيـر آن كفـر ورزد، جـان و مـالش در     به يكتايي پروردگار معتقد بوده و به غيـر آن كفـر ورزد، جـان و مـالش در       هر كههر كه((  
  ). ). امان بوده و سرنوشتش در آخرت نيز به عهده خدا استامان بوده و سرنوشتش در آخرت نيز به عهده خدا است

                                                                                      
  ..و مسند امام احمدو مسند امام احمد) ) انانكتاب االيمكتاب االيم((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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  تــوحــيـد ربوبيتتــوحــيـد ربوبيت  ::ـل دومـل دومـــصــــصـــــــــــفـفـ

  ) ) اعتقادياعتقادي((  
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  ::توحيد در يك تقسيم بندي كلي به سه نوع تقسيم مي شودتوحيد در يك تقسيم بندي كلي به سه نوع تقسيم مي شود
  ). ). اعتقادياعتقادي((  توحيد ربوبيتتوحيد ربوبيت  --11
  ). ). عمليعملي((  توحيد الوهيتتوحيد الوهيت  --22
  ..توحيد اسماء و صفاتتوحيد اسماء و صفات  --33

  ::در اين فصل به شرح و وارسي توحيد ربوبيت خواهيم پرداختدر اين فصل به شرح و وارسي توحيد ربوبيت خواهيم پرداخت

  

  ) ) اعتقادياعتقادي((  توحيد ربوبيتتوحيد ربوبيت

يعني اعتقاد به يكتايي خداوند در زمينه افعال و اثبات همه صفات كمال براي ايشان، يعني اعتقاد به يكتايي خداوند در زمينه افعال و اثبات همه صفات كمال براي ايشان، 
ده، پديد آورنده، باز گرداننـده، اول،  ده، پديد آورنده، باز گرداننـده، اول،  زنده كننده، ميراننزنده كننده، ميرانن، ، آفريننده، روزي دهنده،آفريننده، روزي دهنده،: : از قبيلاز قبيل

  ......آخر، فرود آوردنده باران، محرك ابرها وآخر، فرود آوردنده باران، محرك ابرها و
اعتقاد به اين نوع توحيد مسلمان محسوب نشده اعتقاد به اين نوع توحيد مسلمان محسوب نشده   با وجودبا وجود  ��فار دوران پيامبر خدا فار دوران پيامبر خدا كك

و پيامبر با آنان به مبارزه برخاست، قرآن كريم راجـع بـه اعتـراف كـافران بـه توحيـد       و پيامبر با آنان به مبارزه برخاست، قرآن كريم راجـع بـه اعتـراف كـافران بـه توحيـد       
  ::ربوبيت مي فرمايدربوبيت مي فرمايد

�m��¬��«��ª������¹��¸����¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®
Á�����À��¿��¾��½��¼��»��ºÂ���Ä��ÃÅ����É��È��Ç��Æl  

     ٣١: يونس
بـه وسـيله فعـل و    بـه وسـيله فعـل و    ((  و از زمـين و از زمـين ) ) به وسيله اشعه و بارانبه وسيله اشعه و باران((  چه كسي از آسمانچه كسي از آسمان: : بگوبگو((  

يـا  يـا    ؟ ؟ رسـاند رسـاند   به شما روزي مـي به شما روزي مـي ) ) انفعاالت خاك و رويش گياهان و درختان و ميوه آنهاانفعاالت خاك و رويش گياهان و درختان و ميوه آنها
آفريند و بدانها نيروي شـنوائي و  آفريند و بدانها نيروي شـنوائي و    و آنها را ميو آنها را مي((  بر گوش و چشمها توانا استبر گوش و چشمها توانا است  چه كسيچه كسي
و و ((  آوردآورد  ، و مـرده را از زنـده بيـرون مـي    ، و مـرده را از زنـده بيـرون مـي    يا چه كسي زنده را از مردهيا چه كسي زنده را از مرده  ؟ ؟ ) ) دددهده  بينائي ميبينائي مي

را را ) ) هـان و جهانيـان  هـان و جهانيـان  جج((  يـا چـه كسـي امـور    يـا چـه كسـي امـور      ؟ ؟ ) ) حيات و ممـات در دسـت او اسـت   حيات و ممـات در دسـت او اسـت   
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چـرا كـه آفريـدگار    چـرا كـه آفريـدگار    ((  ،،آن خـدا اسـت  آن خـدا اسـت  : : تتخواهند گفخواهند گف) ) پاسخ خواهند داد وپاسخ خواهند داد و((  ؟؟گرداندگرداند  ميمي
، خداونـد  ، خداونـد  اقرار وجـدان بيـدار  اقرار وجـدان بيـدار  ، به ، به ن مردمان و مدبر كار و بار هستين مردمان و مدبر كار و بار هستيرسارسا  جهان و روزيجهان و روزي

  ). ). ؟؟شويدشويد  ترسيد و پرهيزگار نميترسيد و پرهيزگار نمي  آيا نميآيا نمي: : پس بگوپس بگو  ). ). دادار استدادار است

�m¬��«��ª��©��¨�����§��¦��¥����¤��£��¢®����°��¯
��¼� � � �»� �º� �¹� �¸� �¶� �µ� �´� �³� �²� � �±

¾��½¿����Ê��É��È��Ç���� � � �Æ��Å��Ä��Ã�� � �Â��Á��À
Ô��Ó�Ò��Ñ������ �� � �Ð�����Ï��Î��Í��Ì��ËÕ����Ø��×��Ö

���Ùl ٨٩ -  ٨٤: المؤمنون       
بـر  بـر  ((        !!؟؟ايـد ايـد   ، اگر دانا و فرزانه، اگر دانا و فرزانهي كه در زمين هستند از آن كيستندي كه در زمين هستند از آن كيستندزمين و كسانزمين و كسان: : بگوبگو((  

از جملـه زمـين و   از جملـه زمـين و     ، و، وهمه كائناتهمه كائنات((  ::خواهند گفتخواهند گفت) ) ، و بداهت عقل، و بداهت عقلاساس نداي فطرتاساس نداي فطرت
كـه تنهـا   كـه تنهـا   ((  گرديـد گرديـد   انديشيد و يـادآور نمـي  انديشيد و يـادآور نمـي    پس چرا نميپس چرا نمي: : بگوبگو. . از آن خداينداز آن خدايند) ) ساكنان آنساكنان آن

  ). ). ؟؟  مالك كائنات شايسته پرستش است و بسمالك كائنات شايسته پرستش است و بس

  

  اثبات ربوبيت خداونداثبات ربوبيت خداوند

  ::استاد حافظ الحكمي در دو بيت شعر اين مساله را چنين توضيح مي دهداستاد حافظ الحكمي در دو بيت شعر اين مساله را چنين توضيح مي دهد

              
&�U�� 6���� F
�� )�I                
&�U�� 6���� F
�� )�I                  /%�B�   Ï/���� ]��«�/%�B�   Ï/���� ]��«�  
]&��. X�T� �� <����                    ]_�«� ³f�� �8���� 2/��]&��. X�T� �� <����                    ]_�«� ³f�� �8���� 2/��  

: : يعني اثبات ربوبيت خداوند بدين صورت تحقق مي يابـد كـه انسـان معتقـد باشـد     يعني اثبات ربوبيت خداوند بدين صورت تحقق مي يابـد كـه انسـان معتقـد باشـد     
خداوند متعال پروردگار همه چيز، پيشينيان و آينـدگان، مشـرق و مغـرب، آسـمانها و     خداوند متعال پروردگار همه چيز، پيشينيان و آينـدگان، مشـرق و مغـرب، آسـمانها و     

و همچنين الزم و همچنين الزم . . در آنها است و پروردگار تمامي موجودات مي باشددر آنها است و پروردگار تمامي موجودات مي باشدزمين و هر آنچه زمين و هر آنچه 
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است ايمان داشته باشد كه خداوند فرمانرواي بال منازع بوده وعزت و ذلت، هـدايت و  است ايمان داشته باشد كه خداوند فرمانرواي بال منازع بوده وعزت و ذلت، هـدايت و  
نازا بودن زنان، تغييـر  نازا بودن زنان، تغييـر  گمراهي، فقر و بي نيازي، آفرينش، تبديل جنين به پسر و دختر، گمراهي، فقر و بي نيازي، آفرينش، تبديل جنين به پسر و دختر، 

ه از زنده، حيات بخشيدن زمين، گـردش  ه از زنده، حيات بخشيدن زمين، گـردش  شب و روز، بيرون آوردن زنده از مرده و مردشب و روز، بيرون آوردن زنده از مرده و مرد
ماه و خورشيد و ستارگان در اختيار و كنترل كامل ايشان مي باشد، و هم او اسـت كـه   ماه و خورشيد و ستارگان در اختيار و كنترل كامل ايشان مي باشد، و هم او اسـت كـه   

رش كارها در روزي به طول هزار سـال  رش كارها در روزي به طول هزار سـال  اابراي كل جهان هستي برنامه ريزي كرده و گزبراي كل جهان هستي برنامه ريزي كرده و گز
بير بير تنها خداوند است كه همه را الهام و آموزش داده، تـدا تنها خداوند است كه همه را الهام و آموزش داده، تـدا . . پيش وي آورده خواهند شدپيش وي آورده خواهند شد

و برنامه ريزيهايش كامال بجا، هيچ كس نمي تواند عليه او قد علم نمايد، بدون شريك و برنامه ريزيهايش كامال بجا، هيچ كس نمي تواند عليه او قد علم نمايد، بدون شريك 
  11. . و دستيار بوده و هيچ تغيير و تحولي بدون خواست و اراده وي پديد نمي آيدو دستيار بوده و هيچ تغيير و تحولي بدون خواست و اراده وي پديد نمي آيد

  

  از منظر قرآن و سنتاز منظر قرآن و سنت  »»ربرب««  كلمهكلمهمفهوم مفهوم 

ي از حالتي ي از حالتي تغيير چيزتغيير چيز: : و به معنيو به معني» » رب يربرب يرب««: : واژه رب  در زبان عربي مصدر صيغهواژه رب  در زبان عربي مصدر صيغه
  ..به حالتي ديگر آمده استبه حالتي ديگر آمده است

آفريننده، پديد آورنده و سرپرست امور موجـودات  آفريننده، پديد آورنده و سرپرست امور موجـودات  : : از نظر قرآن وسنت نيز به معنياز نظر قرآن وسنت نيز به معني
  ..استاست

تنها بر خداوند متعال اطالق مي گردد، ولي اگر به تنها بر خداوند متعال اطالق مي گردد، ولي اگر به   واژه رب هر گاه با الف و الم آمدواژه رب هر گاه با الف و الم آمد
اطالق اطالق   صورت مضاف به سوي چيزي بكار برده شد درست است بر خدا و غير او نيزصورت مضاف به سوي چيزي بكار برده شد درست است بر خدا و غير او نيز

  ::شودشود

�m���J��I��H��G��Fl ٢: الفاتحة  
  ::ددو يا مي فرمايو يا مي فرماي

                                                                                      
  ..حافظ الحكميحافظ الحكمي) / ) / 131131--130130//11((معارج القبول شرح سلم الوصول معارج القبول شرح سلم الوصول   11
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�m��¡��|��{��z��y��x��w��v�����ul ٧٤: الفرقان  
و و   كـه بـه سـبب انجـام طاعـات     كـه بـه سـبب انجـام طاعـات     ((  همسران و فرزنداني به ما عطاء فرماهمسران و فرزنداني به ما عطاء فرما  !!پروردگاراپروردگارا((  

  ). ). باعث روشني چشمانمان گردندباعث روشني چشمانمان گردند) ) ، مايه سرور ما و، مايه سرور ما وعبادات و ديگر كارهاي پسنديدهعبادات و ديگر كارهاي پسنديده
سرپرسـت زن و  سرپرسـت زن و  ((  ، رب العائلـه ، رب العائلـه ) ) سرپرسـت خـانواده  سرپرسـت خـانواده  ((  زبان عربي رب االسـرة زبان عربي رب االسـرة   و درو در
آمده اسـت، در قـرآن هـم از ايـن     آمده اسـت، در قـرآن هـم از ايـن     و امثال آنها و امثال آنها ) ) سرپرست اسبسرپرست اسب((  ، رب الفرس، رب الفرس) ) فرزندفرزند

  ::برد استفاده شده و مي فرمايدبرد استفاده شده و مي فرمايدكاركار

�mr��q��p���o��ns����¢l ٤١: يوسف  
، آزاد ، آزاد فشـارد فشـارد   شـراب مـي  شـراب مـي    است كه انگور براياست كه انگور برايكه در خواب ديده كه در خواب ديده ((  اما يكي از شمااما يكي از شما((  
  ). ). دهددهد  به سرور خود شراب ميبه سرور خود شراب مي) ) شود وشود و  گردد و دوباره ساقي مجلس ميگردد و دوباره ساقي مجلس مي  ميمي

  ::هم راجع به شتر گمشده فرمودهم راجع به شتر گمشده فرمود  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

 S S� a�/ �4�¹ �(�� a�/ �4�¹ �(�  «« . .11  

  ). ). تا زمانيكه صاحبش آن را بيابدتا زمانيكه صاحبش آن را بيابد((  
  ::در اين زمينه مي نويسددر اين زمينه مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––عالمه ابن القيم عالمه ابن القيم 

مي شود براي بندگان قوانين وضـع كـرده و نيكوكـاران و    مي شود براي بندگان قوانين وضـع كـرده و نيكوكـاران و      ربوبيت پروردگار موجبربوبيت پروردگار موجب
  22. . بدكاران را پاداش دهدبدكاران را پاداش دهد

  ::بنابراين، همه موجودات بنده و فرمانبردار اوامر پروردگار هستندبنابراين، همه موجودات بنده و فرمانبردار اوامر پروردگار هستند

�m��Ë��Ê���É��È������Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Ál ٩٣: مريم  
بردار بردار و فرمـان و فرمـان ((  ، بنـده خداونـد مهربـان   ، بنـده خداونـد مهربـان   ساني كه در آسمانها و زمين هسـتند ساني كه در آسمانها و زمين هسـتند تمام كتمام ك((  

    ). ). باشندباشند  ميمي) ) يزدانيزدان
                                                                                      

  ). ). كتاب اللقطةكتاب اللقطة((و مسلم و مسلم ) ) كتاب اللقطةكتاب اللقطة((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..ابن القيمابن القيم) / ) / 6868//11((مدارج السالكين مدارج السالكين   22
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  رابطه ربوبيت و فطرت در جهان آفرينشرابطه ربوبيت و فطرت در جهان آفرينش

بدون شك اعتراف به ربوبيت پروردگار از فطرت و سرشـت پـاك و سـالم انسـانها     بدون شك اعتراف به ربوبيت پروردگار از فطرت و سرشـت پـاك و سـالم انسـانها     
نشأت مي گيرد، از اين رو انسان در صورت آلوده نشدن فطرتش با تحـت تـاثير قـرار    نشأت مي گيرد، از اين رو انسان در صورت آلوده نشدن فطرتش با تحـت تـاثير قـرار    

خته و توحيـد مـورد   خته و توحيـد مـورد   گرفتن عوامل مخرب و محيط پيرامون، مسير درست خود را شناگرفتن عوامل مخرب و محيط پيرامون، مسير درست خود را شنا
  ::نظر پيامهاي آسماني را با جان و دل مي پذيردنظر پيامهاي آسماني را با جان و دل مي پذيرد

�m§�������¦��¥��¤¨��¯��®��¬���«��ª��©°����¿l ٣٠: الروم  
اين سرشتي است كه اين سرشتي است كه . . كنكن) ) ، اسالم، اسالمحقيقي خداحقيقي خدا((  روي خود را خالصانه متوجه آئينروي خود را خالصانه متوجه آئين((  

  ). ). خداوند مردمان را بر آن سرشته استخداوند مردمان را بر آن سرشته است
  ::ره مي فرمايدره مي فرمايدپيامبر نور و رحمت نيز در اين باپيامبر نور و رحمت نيز در اين با

 S S )��� aN"8  I )�� a��8  I )��3%9 ��%��5 ,�
|��� ��� ��%8 3%�%� 6U )��� aN"8  I )�� a��8  I )��3%9 ��%��5 ,�
|��� ��� ��%8 3%�%� 6UVV ; ;}}  
هر نوزادي بر اساس فطرت پاكش به دنيا مي آيد، كه پـس از آن والـدينش زمينـه    هر نوزادي بر اساس فطرت پاكش به دنيا مي آيد، كه پـس از آن والـدينش زمينـه    ((  

  ). ). ساز جهت گيري وي به سمت يهوديت، مسيحيت و زرتشتي مي گردندساز جهت گيري وي به سمت يهوديت، مسيحيت و زرتشتي مي گردند
ها، زمـين، سـيارگان و سـتارگان،    ها، زمـين، سـيارگان و سـتارگان،    آسـمان آسـمان : : بر اين اساس همـه جهـان هسـتي اعـم از    بر اين اساس همـه جهـان هسـتي اعـم از    

، جمادات، انسانها، فرشتگان، پريها و ساير موجودات آشكار و نهان ، جمادات، انسانها، فرشتگان، پريها و ساير موجودات آشكار و نهان جنبندگان، درختانجنبندگان، درختان
  ::پروردگار مي باشندپروردگار مي باشند) ) كونيكوني((  بنده و فرمانبردار اوامر تسخيريبنده و فرمانبردار اوامر تسخيري

�m���É��Æ��Å��Ä�������Ã��Â��Á��À��¿l رانJJJJJJآل عم :

٨٣  
ختيـار يـا از روي اجبـار در برابـر او     ختيـار يـا از روي اجبـار در برابـر او     ولي آنان كه در آسـمانها و زميننـد از روي ا  ولي آنان كه در آسـمانها و زميننـد از روي ا  ((  

  ). ). تسليمندتسليمند

                                                                                      
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الجنائزكتاب الجنائز((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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�m��k����i���h��g��f���e��d��c��b��a�����`��_l 
  ١٥: الرعد

و در و در ((  بـرد بـرد   خـداي را سـجده مـي   خـداي را سـجده مـي     --    خواه ناخواهخواه ناخواه  --آنچه در آسمانها و زمين است آنچه در آسمانها و زمين است ((  
كـه  كـه  ((  هـاي آنهـا  هـاي آنهـا    ، همچنـين سـايه  ، همچنـين سـايه  ) ) آوردآورد  برابر عظمت او سر تسليم و تكريم فـرود مـي  برابر عظمت او سر تسليم و تكريم فـرود مـي  

بامـدادان و  بامـدادان و  ) ) آنها از نظم و نظام دقيق و فرمانبرداري شگفت برخوردارندآنها از نظم و نظام دقيق و فرمانبرداري شگفت برخوردارندهمچون خود همچون خود 
  ). ). برندبرند  و پيوسته در برابر اراده باري كرنش ميو پيوسته در برابر اراده باري كرنش مي((  افتندافتند  شامگاهان در مقابلش به سجده ميشامگاهان در مقابلش به سجده مي

    
دات بر اساس خواست و اراده پروردگار حركت كرده، وظايف دات بر اساس خواست و اراده پروردگار حركت كرده، وظايف يعني همه اين موجويعني همه اين موجو

نقـص، عيـب و نـاتواني را از او دور مـي     نقـص، عيـب و نـاتواني را از او دور مـي       خويش را انجام داده و با زبان حال صفاتخويش را انجام داده و با زبان حال صفات
  ::كنندكنند

�mh��g��f��e����d���c��bi����q� � �p��o��n��m��l��k��j
s��rt����yl ٤٤: ا0سراء  

، تسـبيح خـدا   ، تسـبيح خـدا   ن و كسـاني كـه در آنهـا هسـتند همگـي     ن و كسـاني كـه در آنهـا هسـتند همگـي     آسمانهاي هفتگانه و زمـي آسمانهاي هفتگانه و زمـي ((  
هفتگانـه  هفتگانـه    اصالً نه تنها آسمانهاياصالً نه تنها آسمانهاي. . جويندجويند  زيه و تقديسش، رضاي او ميزيه و تقديسش، رضاي او ميبا تنبا تن((  گويند وگويند و  ميمي

د و ثناي وي د و ثناي وي حمحم) ) به زبان حال يا قالبه زبان حال يا قال((  بلكه هيچ موجودي نيست مگر اين كهبلكه هيچ موجودي نيست مگر اين كه) ) و زمينو زمين
  ). ). فهميدفهميد  ، ولي شما تسبيح آنها را نمي، ولي شما تسبيح آنها را نميگويندگويند  ميمي

همـه آنهـا   همـه آنهـا   : : بنابراين، هر كه در جهان آفرينش بينديشد اطمينان پيدا خواهد كـرد كـه  بنابراين، هر كه در جهان آفرينش بينديشد اطمينان پيدا خواهد كـرد كـه  
عرصـه وجـود نهـاده و نمـي     عرصـه وجـود نهـاده و نمـي       درست و بجا و بر پايه برنامه ريزي دقيق پروردگار پا بهدرست و بجا و بر پايه برنامه ريزي دقيق پروردگار پا به

  11. . ي كنندي كنندچچتوانند از چارچوب خواست و اراده حكيمانه وي سرپيتوانند از چارچوب خواست و اراده حكيمانه وي سرپي
  ::آل عمران، مي فرمايدآل عمران، مي فرمايد/ /   8383در تفسير آيه در تفسير آيه   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ االسالم ابن تيميه شيخ االسالم ابن تيميه 

                                                                                      
  ..دكتر صالح فوزاندكتر صالح فوزان) / ) / 3333--3232((كتاب التوحيد كتاب التوحيد   11
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از روي اختيار يا اجبار از روي اختيار يا اجبار   ––اين آيه دال بر آن است كه تمامي موجودات جهان هستي اين آيه دال بر آن است كه تمامي موجودات جهان هستي 
اوامر و خط مشـي تعيـين شـده از سـوي پروردگـار      اوامر و خط مشـي تعيـين شـده از سـوي پروردگـار        بنده و مطيع بي چون و چرايبنده و مطيع بي چون و چراي  ––

  11. . حكيم و توانا مي باشندحكيم و توانا مي باشند

  

  روش قرآن در اثبات ربوبيتروش قرآن در اثبات ربوبيت

قرآن كريم در زمينه اثبات ربوبيت پروردگار روش بسيار استوار و منحصر به فردي قرآن كريم در زمينه اثبات ربوبيت پروردگار روش بسيار استوار و منحصر به فردي 
دارد كه فطرتهاي سالم، انديشه هاي ناب و حالتهاي رواني معتدل و ميانه رو را متقاعد دارد كه فطرتهاي سالم، انديشه هاي ناب و حالتهاي رواني معتدل و ميانه رو را متقاعد 

زيرا از چنان داليل و مستندات روشن و درخشاني برخوردار است كه پـرده  زيرا از چنان داليل و مستندات روشن و درخشاني برخوردار است كه پـرده  مي سازد، مي سازد، 
از روي توحيد خداوند بدون هيچ گونه ترديد و ابهامي بر مي دارد، بـه قـول شـاعري    از روي توحيد خداوند بدون هيچ گونه ترديد و ابهامي بر مي دارد، بـه قـول شـاعري    

  ::خدا شناسخدا شناس

5  5  &&&&U �U �&&&&= 6= 6&&&&� ³� ³&&&&8L )8L )&&&&G                �G                �&&&&&&&&�� X��� X�&&&&�I ��I �&&&&&&&&��  )��  )&&&&��  
  ..نهفته استنهفته است  در همه چيز دليلي بر يكتايي پروردگاردر همه چيز دليلي بر يكتايي پروردگار

يكي از روشهاي قرآن كريم در اثبات اين قضيه بررسي موضوع آفرينش موجـودات  يكي از روشهاي قرآن كريم در اثبات اين قضيه بررسي موضوع آفرينش موجـودات  
از جمله انسان است، كه آيا امكان دارد و عقل سالم مي پذيرد انساني زنده، شنوا، بينـا  از جمله انسان است، كه آيا امكان دارد و عقل سالم مي پذيرد انساني زنده، شنوا، بينـا  

؛ اگر خطاب به انساني ؛ اگر خطاب به انساني !!؟؟و انديشه ورز بدون وجود و تاثير آفريننده اي پديد آمده باشدو انديشه ورز بدون وجود و تاثير آفريننده اي پديد آمده باشد
ماشين با تمام دستگاه هاي مجهز و پيشرفته اش خود به خـود و بـدون   ماشين با تمام دستگاه هاي مجهز و پيشرفته اش خود به خـود و بـدون   اين اين : : گفته شودگفته شود

واقعيـت ايـن اسـت كـه شـخص      واقعيـت ايـن اسـت كـه شـخص        ؟ ؟ سازنده به وجود آمده است، چه پاسخي مي دهدسازنده به وجود آمده است، چه پاسخي مي دهد
مي نمايد، بنابراين، وقتـي درسـت شـدن    مي نمايد، بنابراين، وقتـي درسـت شـدن    متهم متهم   ييرا به ديوانگي و يا دروغ پردازرا به ديوانگي و يا دروغ پرداز  مزبورمزبور

كـن و قابـل تصـور    كـن و قابـل تصـور    بدون سـازنده غيـر مم  بدون سـازنده غيـر مم    ––نسبت به جهان آفرينش نسبت به جهان آفرينش   ––ماشيني ساده ماشيني ساده 
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كه به عنوان يكي از نشـانه  كه به عنوان يكي از نشـانه    ––باشد، پس چطور ممكن است انسان با اين همه شگفتي باشد، پس چطور ممكن است انسان با اين همه شگفتي نن
، بـدون خـالق پـا بـه عرصـه      ، بـدون خـالق پـا بـه عرصـه      --هاي عظمت و توانمندي پروردگار محسوب مي گردد هاي عظمت و توانمندي پروردگار محسوب مي گردد 

آيا در صورت اعتراف به وجود آفريننده اي مـي تـوان الـه بـودن     آيا در صورت اعتراف به وجود آفريننده اي مـي تـوان الـه بـودن     ! ! !!؟؟وجود نهاده باشدوجود نهاده باشد
كس خالف آن را ادعـا نمايـد بايـد جهـت اثبـات مـدعاي       كس خالف آن را ادعـا نمايـد بايـد جهـت اثبـات مـدعاي       هر هر   ؟ ؟ خداوند را انكار كردخداوند را انكار كرد

  ..خويش اقامه دليل كند و گر نه دروغ پرداز به شمار مي رودخويش اقامه دليل كند و گر نه دروغ پرداز به شمار مي رود
خداوند سبحان اين موضوع حياتي و سرنوشت ساز را با روشي نوين و اعجـاز آور  خداوند سبحان اين موضوع حياتي و سرنوشت ساز را با روشي نوين و اعجـاز آور  

  ::مات و مبهوت كرده استمات و مبهوت كرده استروشن كرده و همه كافران و منافقان را روشن كرده و همه كافران و منافقان را 

�m�a��`��_��^��]����\��[��Z���bl ٣٥: الطور  
بدون هيچ گونه خالقي آفريـده  بدون هيچ گونه خالقي آفريـده  ) ) اند واند و  همين جوري از عدم سر بر آوردههمين جوري از عدم سر بر آورده((  آيا ايشانآيا ايشان((  

  ). ).     ؟ ؟ خودشان آفريدگارندخودشان آفريدگارند) ) اند واند و  خودشان خويشتن را آفريدهخودشان خويشتن را آفريده((  و يا اين كهو يا اين كه  ؟ ؟ انداند  شدهشده

�mÃ��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»Ä�����Êl ١١: لقمان  
، شما به من نشان دهيد آناني كه ، شما به من نشان دهيد آناني كه هاي خدايندهاي خدايند  ههآفريدآفريد) ) بينيدبينيد  نگريد و مينگريد و مي  كه ميكه مي((  اينهااينها((  

  ). ). ؟؟انداند  جز خدايند چه چيز را آفريدهجز خدايند چه چيز را آفريده

�mW��V�����������U��T��SX����[��Z��Yl ١٧: النحل  
ايـن همـه چيزهـاي عجيـب و     ايـن همـه چيزهـاي عجيـب و     ((  كسي كـه كسي كـه ) ) از نظر عقلاز نظر عقل  !!اي وجدانهاي بيداراي وجدانهاي بيدار((  پسپس((  

) ) ييچيـز چيـز ((  ، همچـون كسـي اسـت كـه    ، همچـون كسـي اسـت كـه    آفريندآفريند  ميمي) ) غريب و نعمتهاي بزرگ و سترگ راغريب و نعمتهاي بزرگ و سترگ را
آيـا يـادآور   آيـا يـادآور   ) ) ؟؟ان فقير را شريك خداي جليل كردان فقير را شريك خداي جليل كردآيا بايد بت حقير و انسآيا بايد بت حقير و انس((  ؟؟آفريندآفريند  نمينمي
تا به اشتباه خود پي ببريد و از پرستش بتها و انسانها دست برداريد و تنها تا به اشتباه خود پي ببريد و از پرستش بتها و انسانها دست برداريد و تنها ((  ؟؟شويدشويد  نمينمي

      ). ). و تنها خداي يگانه را بپرستيد و سپاسگزاري كنيدو تنها خداي يگانه را بپرستيد و سپاسگزاري كنيد
قرآن كريم، استدالل بـه نشـانه هـاي    قرآن كريم، استدالل بـه نشـانه هـاي    يكي ديگر از شيوه هاي اثبات ربوبيت از منظر يكي ديگر از شيوه هاي اثبات ربوبيت از منظر 

شگف آور در جهان هستي است كه با دقت هر چه تمامتر و بـدون لحظـه اي توقـف    شگف آور در جهان هستي است كه با دقت هر چه تمامتر و بـدون لحظـه اي توقـف    
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ستارگان و سيارگان با چنان دقتي در مـدار خـود   ستارگان و سيارگان با چنان دقتي در مـدار خـود   . . مسير مشخص خويش را مي پيمايدمسير مشخص خويش را مي پيمايد
اتفاق افتادن كمترين اختالل و برخورد اتفاق افتادن كمترين اختالل و برخورد   ––از نظر كارشناسان از نظر كارشناسان   --حركت خواهند كرد كه حركت خواهند كرد كه 

  : : ، خداوند چه زيبا مي فرمايد، خداوند چه زيبا مي فرمايدكندكند  نابود مينابود ميرا را ر كره زمين ر كره زمين با يكديگبا يكديگ

�mÐ��Ï�� � � �Î� �Í� � � � �Ì� � �Ë� �Ê� �É� � � �È� � �Ç��ÆÑ� ���Ô� �Ó� �Ò
���Ö��Õl ٤٠: يس         

، و نـه شـب   ، و نـه شـب   ماه رسدماه رسد) ) مدارمدار((  بهبه) ) در مدار خود سريعتر شود ودر مدار خود سريعتر شود و((  نه خورشيد را سزدنه خورشيد را سزد((  
  ر يك در مـداري شـناورند  ر يك در مـداري شـناورند  هه  ). ). و مانع پيدايش آن شودو مانع پيدايش آن شود((  را سزد كه بر روز پيشي گيردرا سزد كه بر روز پيشي گيرد

    ). ). دهنددهند  و مسير خود را بدون كمترين تغيير ادامه ميو مسير خود را بدون كمترين تغيير ادامه مي((
و لذا هيچ گاه نديده و نشنيده ايم خورشيد يا ماه از چارچوب تعيين شـده برايشـان   و لذا هيچ گاه نديده و نشنيده ايم خورشيد يا ماه از چارچوب تعيين شـده برايشـان   

مثال خورشيد طلوع نكند و يا حتي براي يك بار هم از جنوب يـا مغـرب   مثال خورشيد طلوع نكند و يا حتي براي يك بار هم از جنوب يـا مغـرب   ((  خارج شدهخارج شده
و يا سستي و تنبلي نشـان داده باشـند،   و يا سستي و تنبلي نشـان داده باشـند،   ) ) ه باشده باشدسر بر آورده و يا ماه در روز طلوع كردسر بر آورده و يا ماه در روز طلوع كرد

؛ چون پروردگاري بسـيار  ؛ چون پروردگاري بسـيار  خواهد دادخواهد دادهيچ گاه چنين تخلفي رخ نداده و هر گز هم رخ نهيچ گاه چنين تخلفي رخ نداده و هر گز هم رخ ن
نيرومند و توانا بر آن تسلط دارد كه احدي نمـي توانـد از چـارچوب اوامـر و برنامـه      نيرومند و توانا بر آن تسلط دارد كه احدي نمـي توانـد از چـارچوب اوامـر و برنامـه      

  ..ريزيهايش بيرون روندريزيهايش بيرون روند
ان هستي داراي تنها يك پروردگـار  ان هستي داراي تنها يك پروردگـار  با توجه به بررسيهاي گذشته در مي يابيم كه جهبا توجه به بررسيهاي گذشته در مي يابيم كه جه

و فرمانروا است و اگر دو فرمانروا آن را اداره مي كردند هر يك از آنها طـوري برنامـه   و فرمانروا است و اگر دو فرمانروا آن را اداره مي كردند هر يك از آنها طـوري برنامـه   
يكـي طلـوع خورشـيد، بـي     يكـي طلـوع خورشـيد، بـي     : : ريزي كرده و در نهايت كل نظام هستي به هم مي خوردريزي كرده و در نهايت كل نظام هستي به هم مي خورد

نيازي شخصي و يا باريدن باران را مي خواست و ديگري خـالف آنهـا را طلـب مـي     نيازي شخصي و يا باريدن باران را مي خواست و ديگري خـالف آنهـا را طلـب مـي     
صه الزم است براي اداره امور جهان آفرينش يـك مجموعـه سـنن و قـوانين     صه الزم است براي اداره امور جهان آفرينش يـك مجموعـه سـنن و قـوانين     كرد، خالكرد، خال

كنـوني  كنـوني  منظم آن را به حركت در آورد كه مشاهده نظم و هماهنگي بدون تخلف جهان منظم آن را به حركت در آورد كه مشاهده نظم و هماهنگي بدون تخلف جهان 
  ..آنها استآنها است  يكتايي پروردگار و سرپرستيكتايي پروردگار و سرپرستاثبات اثبات بهترين دليل بهترين دليل 



        
  

      357357                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

يع و دلپسند يع و دلپسند خداوند متعال پايه هاي اين حقيقت انكار ناپذير را با شيوه اي بسيار بدخداوند متعال پايه هاي اين حقيقت انكار ناپذير را با شيوه اي بسيار بد
  ::تحكيم بخشيده و مي فرمايدتحكيم بخشيده و مي فرمايد

�m� �� � � �K��J��I��� �H��GP��O��N��M��LQ��� �T��S��R����X��W��V��U
[��Z��Y\����a��̀ ��_��^��]l ٩١: المؤمنون  

بـوده اسـت،   بـوده اسـت،   ) ) انبازانباز((  خداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدائي با اوخداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدائي با او((  
و در نتيجـه  و در نتيجـه  ((  پرداختپرداخت  ه آفريدگان خود ميه آفريدگان خود مي، هر خدائي ب، هر خدائي ببودبود  چرا كه اگر خدائي با او ميچرا كه اگر خدائي با او مي

نظـامي كـه بـر    نظـامي كـه بـر    ، و ايـن بـا وحـدت    ، و ايـن بـا وحـدت    گرديدگرديد  ميميهر بخشي از جهان با نظام خاصي اداره هر بخشي از جهان با نظام خاصي اداره 
براي توسعه قلمـرو  براي توسعه قلمـرو  ((  و هر يك از خدايانو هر يك از خدايان) ) بودبود  ، سازگار نمي، سازگار نميسراسر هستي حاكم استسراسر هستي حاكم است

و نظـام عـالم از هـم گسـيخته     و نظـام عـالم از هـم گسـيخته     ((  جستجست  بر ديگري برتري و چيرگي ميبر ديگري برتري و چيرگي مي) ) حكومت خودحكومت خود
و و ((  خـدا واالتـر و بـاالتر از آن چيزهـا    خـدا واالتـر و بـاالتر از آن چيزهـا      ). ). كشـيد كشـيد   جهان هستي بـه تبـاهي مـي   جهان هستي بـه تبـاهي مـي     شد وشد و  ميمي

    ). ). گويندگويند  ميمي) ) خداي را بدانها وصف و درباره اوخداي را بدانها وصف و درباره او((  است كه ايشاناست كه ايشان) ) سرائيهائيسرائيهائي  ياوهياوه

�m��é��è���ç��æ��å���ä���ã��â��á��àl ٥٠: طه     
پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده اسـت و  پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده اسـت و  : : گفتگفت) ) موسيموسي  ((  

      ). ). رهنمودش كرده استرهنمودش كرده است) ) در راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده استدر راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده است((  سپسسپس
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  ـوحيـد الـوهيـتـوحيـد الـوهيـتتت  ::ـومـومــــــل سـل ســــــــصــصـــــــفف
  ) ) عمـلـيعمـلـي((
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  ::در اين فصل نيز نكات زير را مورد تحقيق و كنكاش قرار خواهيم داددر اين فصل نيز نكات زير را مورد تحقيق و كنكاش قرار خواهيم داد

  

  »»الهاله««معني لغوي و اصطالحي معني لغوي و اصطالحي 

  ::مي گويدمي گويد» » اهللاهللا««باره اصل نام مبارك باره اصل نام مبارك   دردر  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن القيم الجوزيه ابن القيم الجوزيه 
گرفته شده گرفته شده » » الهاله««از ريشه از ريشه » » اهللاهللا««لفظ مبارك لفظ مبارك چنانچه سيبويه و جمهور صحابه معتقدند، چنانچه سيبويه و جمهور صحابه معتقدند، 

ابو جعفر بـن جريـر نيـز    ابو جعفر بـن جريـر نيـز    ]. ]. كه همزه آن حذف و المها در يكديگر دغم شده اندكه همزه آن حذف و المها در يكديگر دغم شده اند[[است، است، 
  11. . چنين معتقد بوده استچنين معتقد بوده است

  

  تتععييتوحيد الوهيت از ديدگاه شرتوحيد الوهيت از ديدگاه شر

دعا، دعا، : : انجام همه عبادتها از قبيلانجام همه عبادتها از قبيل: : منظر قرآن و سنت صحيح به معنيمنظر قرآن و سنت صحيح به معنيتوحيد الوهي از توحيد الوهي از 
تنها بخاطر جلب رضـاي پروردگـار و تقـرب    تنها بخاطر جلب رضـاي پروردگـار و تقـرب    ... ... نذر، قرباني، بيم و اميد، توكل، توبه ونذر، قرباني، بيم و اميد، توكل، توبه و

  ..جستن به وي، استجستن به وي، است
اين نـوع  اين نـوع    ––عليهم الصالة و السالم عليهم الصالة و السالم   ––محور دعوت تمامي پيام آوران صلح و آزادي محور دعوت تمامي پيام آوران صلح و آزادي 

  ::ر اين باره مي فرمايدر اين باره مي فرمايدتوحيد بوده است، قرآن كريم دتوحيد بوده است، قرآن كريم د

�mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do����bl 
  ٣٦: النحل

و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   ((  ايمايم  ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستادهما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده((  
دوري دوري ) ) ، و غيـره ، و غيـره شيطان، بتان، سـتمگران شيطان، بتان، سـتمگران ((  كه خدا را بپرستيد و از طاغوتكه خدا را بپرستيد و از طاغوت) ) بوده استبوده است

  ). ). كنيدكنيد

                                                                                      
  ). ). تيسير العزير الحميد شرح كتاب التوحيدتيسير العزير الحميد شرح كتاب التوحيد((و و ) ) فتح المجيدفتح المجيد: (: (مقدمه كتابمقدمه كتاب  11



        
  

      360360                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

�m�G��F��E��D��C��B��A���O���N��M��������L���K���J���I��H

��Pl نبياء�  ٢٥: ا
: : ايـم كـه  ايـم كـه    گر اين كه به او وحي كـرده گر اين كه به او وحي كـرده ، م، مايمايم  تو هيچ پيغمبري را نفرستادهتو هيچ پيغمبري را نفرستاده  ما پيش ازما پيش از((  

      ). ). ، پس فقط مرا پرستش كنيد، پس فقط مرا پرستش كنيدمعبودي جز من نيستمعبودي جز من نيست
  ::در اين زمينه مي نويسددر اين زمينه مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ االسالم ابن تيميه شيخ االسالم ابن تيميه 
  ردم را بدان فرا مي خواندند، در بـر گيرنـده توحيـد الوهيـت    ردم را بدان فرا مي خواندند، در بـر گيرنـده توحيـد الوهيـت    توحيدي كه پيامبران متوحيدي كه پيامبران م

اعتقاد به يكتايي پروردگار و انجام عبادت، توكل، دوستي، دشمني و ساير امـور تنهـا   اعتقاد به يكتايي پروردگار و انجام عبادت، توكل، دوستي، دشمني و ساير امـور تنهـا   ((
بود، كه اين امر شامل اثبات اسماء و صفات مورد نظر براي خداوند نيـز مـي   بود، كه اين امر شامل اثبات اسماء و صفات مورد نظر براي خداوند نيـز مـي   ) ) براي اوبراي او

  ::گرددگردد

�mÑ�����������Ð��ÏÒ������Õ�������Ô������Ó�������Ù����Ø��×����Öl ١٦٣: البقرة     
، خداوند يكتا و يگانه است و هيچ خدائي جز او كه رحمان و رحـيم  ، خداوند يكتا و يگانه است و هيچ خدائي جز او كه رحمان و رحـيم  خداوند شماخداوند شما((  

      ). ). است وجود ندارداست وجود ندارد
اعتقـاد بـه آفـرينش جهـان هسـتي از      اعتقـاد بـه آفـرينش جهـان هسـتي از        ––بنابراين، مراد از توحيد تنها توحيد ربوبيت بنابراين، مراد از توحيد تنها توحيد ربوبيت 

هر كـه توحيـد   هر كـه توحيـد   : : تقدندتقدندنيست، چنانچه برخي از متكلمان و متصوفه معنيست، چنانچه برخي از متكلمان و متصوفه مع  ––سوي خداوند سوي خداوند 
ربوبيت را به خوبي شناخته و بتواند بـر آن اسـتدالل نمايـد، بـه اوج خـدا شناسـي و       ربوبيت را به خوبي شناخته و بتواند بـر آن اسـتدالل نمايـد، بـه اوج خـدا شناسـي و       

ولي واقعيت اين است ولي واقعيت اين است   ..ربوده استربوده استاز همگان از همگان يكتاپرستي دست يافته و گوي سبقت را يكتاپرستي دست يافته و گوي سبقت را 
با وجود اعتقاد به يكتايي خدا در زمينه آفرينش و اثبـات همـه صـفات    با وجود اعتقاد به يكتايي خدا در زمينه آفرينش و اثبـات همـه صـفات      ––هر كس هر كس   كهكه

در زمينه الوهيت و انجام عبادتهـا تنهـا بـراي وي نيـز     در زمينه الوهيت و انجام عبادتهـا تنهـا بـراي وي نيـز       كتايي ايشانكتايي ايشانييبه به   ––كمال برايش كمال برايش 
      11. . باور نداشته و مرتكب شرك و بت پرستي شود، موحد به شمار نمي رودباور نداشته و مرتكب شرك و بت پرستي شود، موحد به شمار نمي رود

                                                                                      
  ..فتح المجيدفتح المجيد  11
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خداوند متعال جهان هستي را بخاطر تحقق بخشيدن به اين نوع توحيد خلق كـرده،  خداوند متعال جهان هستي را بخاطر تحقق بخشيدن به اين نوع توحيد خلق كـرده،  
بر بر نيز نيز مردم را در قيامت مردم را در قيامت وده و وده و ممجهاد و مبارزه را به منظور تحكيم پايه هاي آن مقرر فرجهاد و مبارزه را به منظور تحكيم پايه هاي آن مقرر فر

؛ از اين رو توحيد الوهيت آغـاز و  ؛ از اين رو توحيد الوهيت آغـاز و  اساس اعتقاد و يا فروگذاشتن آن پاداش خواهد داداساس اعتقاد و يا فروگذاشتن آن پاداش خواهد داد
انجام دين و هسته اصلي دعوت پيامبران محسوب مـي گـردد كـه در شـعار بـزرگ و      انجام دين و هسته اصلي دعوت پيامبران محسوب مـي گـردد كـه در شـعار بـزرگ و      

  ..خالصه مي شودخالصه مي شود) ) ال اله اال اهللاال اله اال اهللا((  ارزشمندارزشمند
يمان را در ايـن امـر خالصـه    يمان را در ايـن امـر خالصـه    و لذا خداوند حكيم تنها معيار جدايي صفوف كفر و او لذا خداوند حكيم تنها معيار جدايي صفوف كفر و ا

كرده كه هر كس بدان معتقد باشد وارد سرزمين مبارك بهشت گشته و مخالفان نيز در كرده كه هر كس بدان معتقد باشد وارد سرزمين مبارك بهشت گشته و مخالفان نيز در 
در قطعـه شـعري زيبـا مـي     در قطعـه شـعري زيبـا مـي       ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––جوزيه جوزيه ابن قيم ابن قيم . . دوزخ جاي مي گيرنددوزخ جاي مي گيرند  قعرقعر

  ::فرمايدفرمايد
G ���%(�� ��%� ¯�H  �[4&  %         �
�� n�� �3�&���� ���&� 

@'� +%zG � +I�� �&    �  ��         +�&&"8�� ��80 @'� ���G 
 &��  +:8��  C�.��� C%h(5           �D �  a� � +���D&+� ;} 

قسم دوم توحيد، انجام عبادتها تنها براي خدا، پيروي نكـردن از شـريعت غيـر او و    
  .تحقق بخشيدن به محتواي ايمان و اسالم در نهان و آشكار است

  

  توحيد الوهيتتوحيد الوهيتاركان اركان 

توحيد الوهيت داراي دو ركن اساسي است كه تحقق نيافتن آنها عـدم مقبـوليتش را   توحيد الوهيت داراي دو ركن اساسي است كه تحقق نيافتن آنها عـدم مقبـوليتش را   
  . . به دنبال داردبه دنبال دارد

  ::ابن القيم در اين زمينه مي نويسدابن القيم در اين زمينه مي نويسد

                                                                                      
  ..نونية ابن القيم الجوزيةنونية ابن القيم الجوزية  11
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 &(�� n�1 ��U/ p�A��  �����            ��%&&��U
��U �&����� �&&+� 
�%G p�A�� �h�h� &&�&B� �&&    �
         5 3&&8 �&� )"&&��Y&H 3�
&+� 

4  �3�/�� ���%G ����� &&� %& [             � �<�� X +�%(� �  ��U ;} 
صدق و اخالص دو ركن اساسي توحيد به شمار مي روند، اخالص عبارت از انجام 

است، به طوري كه انگيزه مقام دوستي و يـا  هر كاري تنها به منظور جلب رضاي خدا 
را  انسـان وي را وادار به انجام آنها نكند، زيرا پروردگاري كـه   ساير آرزوهاي نفساني 

آفريده، نيروي شنوايي و بينايي و ساير نعمتهاي الزم را به وي ارزاني داده و هيچ كس 
را در بخشش آنها شريك و هميار خود نكرده است، پس بايد عبادتها را نيز تنها بخاطر 

  .دجلب رضاي او انجام داده و مرتكب شرك نگرد
صدق نيز تالش خستگي ناپذير در راستاي هماهنگ نمودن جهت گيريها به سـمت  

و همچنين بايد از سـنت و راه و روش پيـامبر بـدون ايجـاد تغييـر و       .پروردگار است
  2.دو، پيروي نم-كه عبارت از راه حق و ايمان است  –دگرگوني 

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ..دكتر محمد خليل هراسدكتر محمد خليل هراس) / ) / 134134--133133//22((شرح قصيدة النونية شرح قصيدة النونية   22
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  عبادتعبادت  

  

  تعريف لغوي و اصطالحي عبادتتعريف لغوي و اصطالحي عبادت

  ::تعريف لغويتعريف لغوي) ) الفالف

  ..در زبان عربي به انسان آزاده يا برده گفته مي شوددر زبان عربي به انسان آزاده يا برده گفته مي شودعبد عبد ه ه واژواژ
  ..و فرمانبردار خداوند شدو فرمانبردار خداوند شد  ععمطيمطي: : عبد اهللا عبادة و عبوديةعبد اهللا عبادة و عبودية: : عرب مي گويندعرب مي گويند

  ..وي را رام و مسخر كردوي را رام و مسخر كرد: : عبدهعبده
  ..فالني را بنده خويش قرار دادفالني را بنده خويش قرار داد: : عبد فالناعبد فالنا

  11. . سر به راه فالني شدسر به راه فالني شدفالني رام و فالني رام و : : تعبد فالن لفالنتعبد فالن لفالن
از كسي عبادت به شـمار مـي   از كسي عبادت به شـمار مـي     ––خواه از روي عالقه باشد يا نه خواه از روي عالقه باشد يا نه   ––برداري برداري اوج فرماناوج فرمان

  22. . رودرود
  ::تعريف اصطالحيتعريف اصطالحي) ) بب

  33::شيخ االسالم ابن تيميه در تعريف اصطالحي عبادت مي گويدشيخ االسالم ابن تيميه در تعريف اصطالحي عبادت مي گويد
واژه عبادت همه گفتارها و كردارهاي آشكار و نهـان را كـه از روي ميـل و عالقـه     واژه عبادت همه گفتارها و كردارهاي آشكار و نهـان را كـه از روي ميـل و عالقـه     

د؛ از ايـن رو نمـاز، زكـات، روزه، حـج،     د؛ از ايـن رو نمـاز، زكـات، روزه، حـج،     نجام شود، در بر مي گيـر نجام شود، در بر مي گيـر ااقلبي به پروردگار قلبي به پروردگار 
راستگويي، امانت داري، نيكي با پدر و مادر، ايجاد روابط خويشاوندي، وفا بـه عهـد،   راستگويي، امانت داري، نيكي با پدر و مادر، ايجاد روابط خويشاوندي، وفا بـه عهـد،   
فرمان دادن به كارهاي پسنديده، جلوگيري از منكـرات، جهـاد و مبـارزه بـا كـافران و      فرمان دادن به كارهاي پسنديده، جلوگيري از منكـرات، جهـاد و مبـارزه بـا كـافران و      

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
  ..مفردات راغب اصفهانيمفردات راغب اصفهاني  22
  ابن تيميهابن تيميه) / ) / 454454//22((حيد حيد مجموعة التومجموعة التو  33
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، ، نيـايش نيـايش عـا و  عـا و  ، د، د، بردگان و حيوانات، بردگان و حيواناتانان، مسافر، مسافررارا، فق، فقانان، يتيم، يتيمگانگانمنافقان، نيكي با همسايمنافقان، نيكي با همساي
، دوسـت داشـتن خـدا و پيـامبر، بزرگداشـت خـدا، توبـه،        ، دوسـت داشـتن خـدا و پيـامبر، بزرگداشـت خـدا، توبـه،        ذكر وياد خدا، قرائت قرآنذكر وياد خدا، قرائت قرآن

اخالص در دين، بردباري، شكرگزاري، تسليم مطلق مقدرات الهي، توكل بر خدا، اميد اخالص در دين، بردباري، شكرگزاري، تسليم مطلق مقدرات الهي، توكل بر خدا، اميد 
و امثال اين گونه كارها جزو عبـادت محسـوب   و امثال اين گونه كارها جزو عبـادت محسـوب   دوزخ دوزخ   به رحمت خدا، ترس از عذاببه رحمت خدا، ترس از عذاب

  ..بندگي جاي مي گيرندبندگي جاي مي گيرند  شده و در دايره وسيع و فراخنايشده و در دايره وسيع و فراخناي

  

  هدف از آفرينش انسان و پريهدف از آفرينش انسان و پري

  ::بدون ترديد هدف از آفرينش انسان و پري خدا شناسي و بندگي براي ايشان استبدون ترديد هدف از آفرينش انسان و پري خدا شناسي و بندگي براي ايشان است

�m��i���h��g��f��e��d���cl ٥٦: الذاريات  
  ). ). امام  من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريدهمن پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده((  

ي آسماني را در راستاي تحقـق بخشـيدن   ي آسماني را در راستاي تحقـق بخشـيدن   و لذا خداوند متعال همه پيامبران و پيامهاو لذا خداوند متعال همه پيامبران و پيامها
به اين مهم فرستاده و بهشت و دوزخ را نيز آفريده است، تمـامي پيـام آوران صـلح و    به اين مهم فرستاده و بهشت و دوزخ را نيز آفريده است، تمـامي پيـام آوران صـلح و    

  ::آزادي بانگ توحيد و پرهيز از شرك ورزي را سر داده اندآزادي بانگ توحيد و پرهيز از شرك ورزي را سر داده اند

�mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do����bl 
 ٣٦: النحل

و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   و محتواي دعوت همه پيغمبـران ايـن   ((  يميماا  ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستادهما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده((  
دوري دوري ) ) ، و غيـره ، و غيـره شيطان، بتان، سـتمگران شيطان، بتان، سـتمگران ((  كه خدا را بپرستيد و از طاغوتكه خدا را بپرستيد و از طاغوت) ) بوده استبوده است

  ). ). كنيدكنيد

�m��O���N��M��� � � � � �L�� �K�� �J���I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Pl نبياء�  ٢٥: ا
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: : ايـم كـه  ايـم كـه    ي كـرده ي كـرده گر اين كه به او وحگر اين كه به او وح، م، مايمايم  تو هيچ پيغمبري را نفرستادهتو هيچ پيغمبري را نفرستاده  ما پيش ازما پيش از((  
  ). ). ، پس فقط مرا پرستش كنيد، پس فقط مرا پرستش كنيدمعبودي جز من نيستمعبودي جز من نيست

عبادت مطلوب و ارزشمند براي خداوند متعال به معني بندگي آميخته با اوج محبت عبادت مطلوب و ارزشمند براي خداوند متعال به معني بندگي آميخته با اوج محبت 
و تسليم مطلق و بدون چون چراي شريعت او است، يعنـي اگـر انسـاني فرمـانبرداري     و تسليم مطلق و بدون چون چراي شريعت او است، يعنـي اگـر انسـاني فرمـانبرداري     

و مخلصانه نبـوده و يـا   و مخلصانه نبـوده و يـا     ظاهري و قشري از خدا داشته ولي از روي ميل و عالقه قلبيظاهري و قشري از خدا داشته ولي از روي ميل و عالقه قلبي
بلكه الزم بلكه الزم . . بنده راستين محسوب نمي گرددبنده راستين محسوب نمي گردد  د، د، نماينماي  ادعاي محبت بدون تسليم و اطاعتادعاي محبت بدون تسليم و اطاعت

است پروردگار را بيش از همه چيز دوست داشـته و ذره اي از چـارچوب شـريعت و    است پروردگار را بيش از همه چيز دوست داشـته و ذره اي از چـارچوب شـريعت و    
  11. . قوانين حيات بخش بيرون نرودقوانين حيات بخش بيرون نرود

  ::در اين باره چنين سروده استدر اين باره چنين سروده است  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––جوزيه جوزيه ابن قيم ابن قيم 
�� �� �3�&&  )�� �8�� ��
         �&¾ ����� X1 �&�|	 �&&&+� 

�5 :<��� && 
_�3 �3����� n        	 x(� /�3 ��&|h�� w��&&+�� 
���� �/��� & )�%./ 
�I 
        +�|�f��  �����  m%Z�� � ;� 

اگر بندگي راستين و مخلصانه حول محور اوج محبت و تسليم مطلق مي چرخد كه 
دو ركن ركين وجود داشته عبادت نيز پايدار خواهد ماند و بايد در طي اين مسـير  اين 

  .دنباله روي كرد نه شيطان و آرزوهاي نفساني �از اوامر پيامبر 

  

  شرايط پذيرش عبادتشرايط پذيرش عبادت

  ::عبادت پروردگار بدون تحقق دو شرط زير پذيرفتني نخواهد بودعبادت پروردگار بدون تحقق دو شرط زير پذيرفتني نخواهد بود

                                                                                      
  ..ابن تيميهابن تيميه) / ) / 458458--457457//22((مجموعة التوحيد مجموعة التوحيد   11
  ..نونية ابن القيم الجوزيةنونية ابن القيم الجوزية  22
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  تواي شعار بزرگ توحيـد تواي شعار بزرگ توحيـد پاك بودن از شرك بزرگ و كوچك، زيرا بر اساس محپاك بودن از شرك بزرگ و كوچك، زيرا بر اساس مح  --11
بايد عبادتها تنها براي كسب رضاي پروردگار صورت گرفته و عـاري از  بايد عبادتها تنها براي كسب رضاي پروردگار صورت گرفته و عـاري از  ) ) ال اله اال اهللاال اله اال اهللا((

  ..ددننهر گونه شركي باشهر گونه شركي باش
، چون به مقتضاي اعتراف به رسالت محمد بايد ، چون به مقتضاي اعتراف به رسالت محمد بايد ��پيروي از سنت و سيره پيامبر پيروي از سنت و سيره پيامبر   --22

  ::وگذاشتوگذاشتاز راه و روش وي دنباله روي نموده و هر گونه بدعت و خرافات را فراز راه و روش وي دنباله روي نموده و هر گونه بدعت و خرافات را فر

�m��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

��Þ��Ý��Ü���ßl ١١٢: البقرة  
پاداش او در پيش خـدايش  پاداش او در پيش خـدايش  ، ، انه روبه خدا كند و نيكوكار باشدانه روبه خدا كند و نيكوكار باشدهركس خالصهركس خالص  !!آريآري((  

و بهشـت و  و بهشـت و  ((  ، و نه بيمي بر آنان است و نه انـدوهگين خواهنـد گرديـد   ، و نه بيمي بر آنان است و نه انـدوهگين خواهنـد گرديـد   محفوظ استمحفوظ است
  ). ). ژاد خاصي نيستژاد خاصي نيستسعادت اخروي در انحصار هيچ طائفه و نسعادت اخروي در انحصار هيچ طائفه و ن

  ::ابن تيميه در اين باره مي نويسدابن تيميه در اين باره مي نويسد
اسـتوار اسـت،   اسـتوار اسـت،     ��اخالص و پيروي از سنت پيامبر اخالص و پيروي از سنت پيامبر : : ساختمان محكم دين بر دو پايهساختمان محكم دين بر دو پايه

  ::يعني بايد به طور كلي از بدعت و نوآوري در دين خدا پرهيز نموديعني بايد به طور كلي از بدعت و نوآوري در دين خدا پرهيز نمود

�m���ï��î��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������������ã��âl 
  ١١٠: الكھف

، و در س كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كندپس هرك( 
  ). پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد

در گرو ) ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا( زيرا تحقق بخشيدن به شعار سترگ توحيد
و اصـل  است، يعني اصل اول ما را به بندگي براي پروردگار نهفته اين دو اصل اساسي 

فرا مي خواند، پيامبر هـم روش عبـادت    �دوم نيز ما را به تصديق و اطاعت از پيامبر 
درست و بي شائبه را برايمان ترسيم كـرده و پيـروانش را از بـدعت گـذاري در ديـن      
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بيم و اميـد، توكـل، يـاري جـويي و سـاير بنـدگي       ، از اين رو بايد برحذر داشته است
ن بوده و در راستاي تحقق بخشيدن بـدان نيـز تنهـا از    هايمان تنها براي خداوند سبحا

  1. دنباله روي نماييم �پيامبر نور و رحمت 
همـه كردارهـايم را   ! بـار الهـا  : در يكي از دعاهايش مي فرمـود  �عمر بن خطاب 

  .نيكوكارانه و مخلصانه قرار ده
  :در تفسير آيه –رحمه اهللا  –فضيل بن عياض 

 �mR����Q���P���OS�����Wl ٢:لملكا  

 ؟ ايـن يعنـي چـه   : پرسـيدند . يعني اينكه درست ترين و خالصانه ترين باشـد : فرمود
 – چون هر كرداري فاقد يكي از دو ويژگي اخالص و دنبالـه روي از شـريعت  : فرمود

بود، مردود بـه   - اشدانسان گرفتار شرك و يا بر اساس سنت پيامبر نب: به عبارتي ديگر
  2.شمار مي رود

  

  ه يكتايي پروردگار و رسالت پيامبره يكتايي پروردگار و رسالت پيامبراعتراف باعتراف ب  --33

  

  معني اعتراف به يكتايي خداوندمعني اعتراف به يكتايي خداوند

نبايد براي هـيچ كـس   نبايد براي هـيچ كـس   : : اعتراف به يكتاپرستي بدين معني است كه انسان معتقد باشداعتراف به يكتاپرستي بدين معني است كه انسان معتقد باشد
كه تحقق اين امر نيز بر دو اصـل  كه تحقق اين امر نيز بر دو اصـل  . . جز خداوند سر به سجده ساييد و وي را بندگي كردجز خداوند سر به سجده ساييد و وي را بندگي كرد

  ::استوار استاستوار است

                                                                                      
  ..ابن تيميهابن تيميه) / ) / 533533--532532//22((مجموعة التوحيد مجموعة التوحيد   11
  ). ). ۴٧۶۴٧۶//٢٢((ھمان ھمان   22
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نفـي تمـامي   نفـي تمـامي   : : ق نفي قرار گرفتـه اسـت، بـه معنـي    ق نفي قرار گرفتـه اسـت، بـه معنـي    كه نكره در سياكه نكره در سيا) ) ال الهال اله((  تعبيرتعبير  --11
  ..صورتهاي عبادت براي هر كسي جز خدا بوده و بايد تنها وي را فرمانروا دانستصورتهاي عبادت براي هر كسي جز خدا بوده و بايد تنها وي را فرمانروا دانست

  ––بر اساس كتاب و سنت بر اساس كتاب و سنت   --كه كه ) ) اال اهللاال اهللا((  جملهجملهاثبات بندگي تنها براي پروردگار، اثبات بندگي تنها براي پروردگار،   --22
گي به گي به بندبند  اختصاصاختصاص  اعتقاد بهاعتقاد به: : محذوف مي باشد، به معنيمحذوف مي باشد، به معني) ) استاست  حقحقكه واژه كه واژه ((  خبرشخبرش

آفرينش، روزي دادن، زنده كردن، آفرينش، روزي دادن، زنده كردن، : : پروردگار خالق آمر است، يعني همچنانچه در زمينهپروردگار خالق آمر است، يعني همچنانچه در زمينه
ميراندن، پديد آوردن، نابود كـردن، سـود آوري، آسـيب رسـاندن و سـاير افعـال تنهـا        ميراندن، پديد آوردن، نابود كـردن، سـود آوري، آسـيب رسـاندن و سـاير افعـال تنهـا        
خداوند متعال صاحب امر و فرمانروا بوده و هيچ كس هميار و دستيار وي نيسـت، در  خداوند متعال صاحب امر و فرمانروا بوده و هيچ كس هميار و دستيار وي نيسـت، در  

  ::ون شريك استون شريك استزمينه الوهيت نيز يكتا و بدزمينه الوهيت نيز يكتا و بد

�m��j������ � � �i��h��g��f��e��d���c����b��a��`�� �� � � � �_��^��]��� ��\��[

��kl ٣٠: لقمان  

دليل بر آن است كه خداوند حـق  دليل بر آن است كه خداوند حـق  ) ) بينيدبينيد  هاي عجيب و غريبي را كه ميهاي عجيب و غريبي را كه مي  آفريدهآفريده((  ايناين((  
، و ، و نمائيـد باطـل اسـت   نمائيـد باطـل اسـت     انيـد و عبـادت مـي   انيـد و عبـادت مـي   خوخو  ، و آنچه را كه بجز او به فرياد مي، و آنچه را كه بجز او به فرياد مياستاست

  ). ). كه به توصيف درآيدكه به توصيف درآيد((  استاست) ) و باالتر و برتر از آنو باالتر و برتر از آن((   مقام و بزرگوار مقام و بزرگوارخداوند واالخداوند واال

  

  ��������معني گواهي دادن به رسالت محمد معني گواهي دادن به رسالت محمد 

محمد بـن  محمد بـن  : : چنين ايجاب مي كند كه انسان معتقد باشدچنين ايجاب مي كند كه انسان معتقد باشد  ��اعتراف به پيامبري محمد اعتراف به پيامبري محمد 
اوامـر وي را اجـرا و از   اوامـر وي را اجـرا و از   پيام آور پروردگـار بـه سـوي مـردم بـوده و بايـد       پيام آور پروردگـار بـه سـوي مـردم بـوده و بايـد         ��عبد اهللا عبد اهللا 

  ::ه مردم را از آن باز داشته، دست كشيده مردم را از آن باز داشته، دست كشيدچيزهايي كچيزهايي ك

�mo��w��v����u���t��s��r��q��px�����¡l ٧: الحشر   
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، و از ، و از آورده اسـت اجـراء كنيـد   آورده اسـت اجـراء كنيـد   ) ) از احكام الهـي از احكام الهـي ((  چيزهائي را كه پيغمبر براي شماچيزهائي را كه پيغمبر براي شما((  
  ). ). ، دست بكشيد، دست بكشيدئي كه شما را از آن بازداشته استئي كه شما را از آن بازداشته استچيزهاچيزها

هدايت گر مردم بوده و مـا نيـز روش   هدايت گر مردم بوده و مـا نيـز روش     رابط ميان ما و پروردگار ورابط ميان ما و پروردگار و  ��بنابراين، پيامبر بنابراين، پيامبر 
  ..بندگي و زندگي را بي كم و كاست از او تلقي خواهيم كردبندگي و زندگي را بي كم و كاست از او تلقي خواهيم كرد

  

  ) ) ال اله اال اهللاال اله اال اهللا((  شرايطشرايط

اعتراف به يكتايي پروردگار داراي هفت شرط مي اعتراف به يكتايي پروردگار داراي هفت شرط مي   ��بر اساس كتاب و سنت پيامبر بر اساس كتاب و سنت پيامبر 
باشد كه جهت ورود به دايره وسيع اسالم، دست يـابي بـه بهشـت و رهـايي از دوزخ     باشد كه جهت ورود به دايره وسيع اسالم، دست يـابي بـه بهشـت و رهـايي از دوزخ     

قق بدون قيد وشرط آنها الزم و گريز ناپذير است، استاد حافظ الحكمي اشعاري را قق بدون قيد وشرط آنها الزم و گريز ناپذير است، استاد حافظ الحكمي اشعاري را تحتح
  ::در اين رابطه سروده و مي گويددر اين رابطه سروده و مي گويد

��. Ê 0 & ,�&&&&�	 �	 �               ,3/  �h� ��%�� p%�� �  
8 &� )&�{&&5&�&�<&&&�_�	 �&�(                �<&&�"z(�8 �&&�&� �D ]|���� 

h(&���  &����X%�&&h��  �&&�               h&��� &&&X%&&&&	� �&� /3�&5 3�&� 
             )�*B�  p�A��  �����   (&h&&5 &&"&&� �� n&(&�&&�� �&)} 

علـم،  : هفت شـرط جهت تحقق بخشيدن به مفهوم ال اله اال اهللا در نصوص شريعت 
در غيـر  رفته شـده كـه   يقين، پذيرش، فرمانبرداري، صدق، اخالص و محبت در نظر گ

  .به شعار توحيد سودي در بر ندارد اين صورت ايمان و تلفظ ظاهري
  :و اينك نگاهي اجمالي به شرايط مزبور

  :علم و آگاهي -1

                                                                                      
  ..شيخ حافظ الحكميشيخ حافظ الحكمي) / ) / 419419--418418//22((معارج القبول شرح سلم الوصول معارج القبول شرح سلم الوصول   11
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نخستين شرط تحقق بخشيدن بـه واقعيـت شـعار توحيـد، علـم و اطـالع كـافي از        
  :مستلزمات آن است، قرآن كريم در اين باره مي فرمايد

�m����Ý��Ü����ë��á���à���ß�����Þl ١٩: محمد  

  ). بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد( 

�m��À��¿��¾��½����¼������»��Ál ٨٦: الزخرف  

و خـدا را بـه يگـانگي    ( مگر كساني كه آگاهانه بـر حـق شـهادت و گـواهي داده    ( 
  ). همچون عيسي و عزَير و فرشتگان( باشند) پرستيده

  :روايت مي كند �نيز در اين زمينه از پيامبر  �عثمان بن عفان 

 S ���� 6A3 �� �� )�� � )�I ��8 %4   ,�� ��V ;} 
با اطالع كافي از مفهوم ال اله اال اهللا دار فاني را وداع گويـد، وارد بهشـت   با اطالع كافي از مفهوم ال اله اال اهللا دار فاني را وداع گويـد، وارد بهشـت     كسكس  هرهر((  

  ). ). مي گرددمي گردد
  ::يقين داشتنيقين داشتن  --22

بدور از هر گونه ترديـد و  بدور از هر گونه ترديـد و  بر اين اساس بايد در حين تلفظ بدان يقين كامل داشته و بر اين اساس بايد در حين تلفظ بدان يقين كامل داشته و 
گماني باشد، و گر نه ايمانش ناقص و فاقد ارزش و اعتبار واقعي است، و لذا خداوند گماني باشد، و گر نه ايمانش ناقص و فاقد ارزش و اعتبار واقعي است، و لذا خداوند 

  ::سبحان در توصيف مؤمنان راستين چنين مي فرمايدسبحان در توصيف مؤمنان راستين چنين مي فرمايد

�m��±���¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|l ١٥: الحجرات 

    
، سـپس هرگـز   ، سـپس هرگـز   انداند  دهدهه خدا و پيغمبرش ايمان آوره خدا و پيغمبرش ايمان آورتنها كسانيند كه بتنها كسانيند كه ب) ) واقعيواقعي((  مؤمنانمؤمنان((  

  ). ). انداند  شك و ترديدي به خود راه ندادهشك و ترديدي به خود راه نداده

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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بر اساس اين آيه يقين حاصل كردن جزو صفات مؤمنان و ترديد داشتن نيز آدمي را بر اساس اين آيه يقين حاصل كردن جزو صفات مؤمنان و ترديد داشتن نيز آدمي را 
وارد زمره منافقان خواهد كرد، و لذا قرآن كريم در زمينه متردد بودن آنـان و سـر بـاز    وارد زمره منافقان خواهد كرد، و لذا قرآن كريم در زمينه متردد بودن آنـان و سـر بـاز    

، ، --دن نهال ايمان در دلهايشـان  دن نهال ايمان در دلهايشـان  بر اثر ريشه كن شبر اثر ريشه كن ش  ––زدن از جهاد و مبارزه در راه خدا زدن از جهاد و مبارزه در راه خدا 
  ::مي فرمايدمي فرمايد

�m��r��q��p��o��n� �m��l� � �k� �j��i

��w��v��u��t���sl ٤٥: التوبة  

در جهـاد شـركت نكننـد كـه مـدعيان      در جهـاد شـركت نكننـد كـه مـدعيان      ((  خواهنـد كـه  خواهنـد كـه    تنها كساني از تو اجـازه مـي  تنها كساني از تو اجـازه مـي  ((  
به خدا و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان دچار شك و ترديـد اسـت و   به خدا و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان دچار شك و ترديـد اسـت و   ) ) دروغينند ودروغينند و
      ). ). برندبرند  سرگرداني خود بسر ميسرگرداني خود بسر مي  در حيرت ودر حيرت و

نيز به اين اصل اشاره شده و ايشـان خـاطر نشـان    نيز به اين اصل اشاره شده و ايشـان خـاطر نشـان      ��در احاديث گهربار پيامبر اكرم در احاديث گهربار پيامبر اكرم 
بايد ايمان و يقين قرين يكديگر بوده و شك و ترديـد آب زالل توحيـد را   بايد ايمان و يقين قرين يكديگر بوده و شك و ترديـد آب زالل توحيـد را   : : ساخته اندساخته اند

  ::در اين زمينه از پيامبر روايت مي كنددر اين زمينه از پيامبر روايت مي كند  ��نكند، ابو هريره نكند، ابو هريره   آلودهآلوده

 S S� +I �<= ��� +I �<= ��   6&A3 �D �&<�5 ¿�&= @� ��� �� �� �h�8 � �� X%./ ��I   �� �� )�� 6&A3 �D �&<�5 ¿�&= @� ��� �� �� �h�8 � �� X%./ ��I   �� �� )��
 ���� ����VV ; ;}}  

هر كس به يكتايي خدا و رسالت من گواهي داده و با چنين حالتي و بدون ترديـد  هر كس به يكتايي خدا و رسالت من گواهي داده و با چنين حالتي و بدون ترديـد  ((  
  ). ). برگردد، وارد بهشت خواهد شدبرگردد، وارد بهشت خواهد شدپروردگار پروردگار به سوي به سوي 

  ::از ايشان نقل مي نمايداز ايشان نقل مي نمايد  ��باز ابو هريره باز ابو هريره 

 S S/  �� w�h� ��/  �� w�h� �� ����� ���5 )��	 �� ��h�(�� �� �� )�� � +I �<f8 §_�#� �[4 d� ����� ���5 )��	 �� ��h�(�� �� �� )�� � +I �<f8 §_�#� �[4 d�VV ; ;��  

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ..همانهمان  22
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به يكتايي پروردگار معتقـد  به يكتايي پروردگار معتقـد    از روي علم و يقيناز روي علم و يقينهر كه را پشت اين ديوار ديدي و هر كه را پشت اين ديوار ديدي و ((  
  ). ). بود، نويد بهشت را به وي بدهبود، نويد بهشت را به وي بده

  ::ننپذيرفتپذيرفت  --33

بنـدگي  بنـدگي  يكي ديگر از اين شرايط پذيرش مستلزمات شعار توحيد و رو بـر تـافتن از   يكي ديگر از اين شرايط پذيرش مستلزمات شعار توحيد و رو بـر تـافتن از   
غير خدا است، و گرنه به زمره كساني مي پيوندد كـه قـرآن كـريم راجـع بـدانها مـي       غير خدا است، و گرنه به زمره كساني مي پيوندد كـه قـرآن كـريم راجـع بـدانها مـي       

  ::فرمايدفرمايد

�m���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d���������c��b

��s����r����ql ٣٦ – ٣٥: الصافات  

 نمودنـد  ، بزرگي مـي جز خدا معبودي نيست: شد وقتي كه بدانان گفته مي) چرا كه ( 
آيـا مـا   : گفتنـد  و مـي    ). ديدند كه يكتاپرستي را بپذيرند ن را باالتر از آن ميو خويشت(

  ). !؟ ، معبودهاي خويش را رها سازيماي سراي ديوانه چكامه) سخن( براي
  :چنين نقل مي كند �هم در راستا از پيامبر نور و رحمت  �ابو موسي اشعري 

   S  6T"U ����  m�Z� �� )� �� ��T�� �� 6T� ��h� �<�� +�z5 ��/I F�KI @Tz�� ��'��
 �&� �� �&��5 d�&B� wz&��I F3�&�I �<�� w��U  @Tz�� vf���  ¸z�� w(���5 d�B� w��	
 w��G �  d�� n�P � +���	 :�D m
AI ��_�W �<�� w��KI  �%�/�  �%h.  �%��5 �����

5 )� �� ��T�� �� )���  �� �83 � )h5 �� 6T� n�[5 ¸U n�[&� �5
8 � �� 6T�  ��  ��
)� w�./I �[�� �� ��4 6�h8 �  �.I/V ;} 

پيام ابالغ شده به من بسان باران فراواني است كه بر سرزميني باريده باشد؛ بخشي ( 
نـد، بخشـي   اگياهان و علفهاي زيـادي مـي روي  از آن حاصل خيز و بر اثر باران مزبور 

                                                                                      
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((و مسلم و مسلم ) ) كتاب العلمكتاب العلم((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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رده و سپس مردم از آن بهره مي برند و بـاالخره  ديگر تنها آب را در دل خود ذخيره ك
. بخشي ديگر نيز كويري است كه نه گياه را مي روياند و نه آب را پس انداز مي نمايد

برخي از آنان علم و اطالع كـافي پيـدا كـرده و    : مردم نيز در قبال دعوت من چنين اند
افـت نكـرده و از آن   ديگران را نيز آموزش مي دهند، ولي عده اي هدايت الهـي را دري 

  ). مي برندبهره اي ن
   :فرمانبرداري -4

فرمانبرداري يعنـي تسـليم مطلـق و بـدون چـون و چـراي همـه احكـام و قـوانين          
  :پروردگار، چنانكه خداوند مي فرمايد

�m��r����h��g��f��e��d��c��b��a���̀l ١٢٥: النساء  

، در ، در تسـليم خـدا كنـد   تسـليم خـدا كنـد     كه خالصانه خود راكه خالصانه خود راآئين چه كسي بهتر از آئين كسي است آئين چه كسي بهتر از آئين كسي است ((  
  ). ). حالي كه نيكوكار باشدحالي كه نيكوكار باشد

�mc��b��a�� �̀�_��~��}��|��{����z��yd�����il 
  ٢٢: لقمان

، ، در حالي كه نيكوكـار باشـد  مطيعانه رو به خدا كند) دل به خدا دهد و( كسي كه( 
  ). به دستاويز بسيار محكمي چنگ زده است

ريسـمان  پروردگـار باشـد، بـه     بر اساس اين آيه، هر كس موحد و فرمانبردار اوامـر 
را فرونهاده  استوار ال اله اال اهللا چنگ زده و هر كه نيز چنان نباشد، اين دستاويزمحكم 

  .است
  :صداقت -5

يعني بايد دل و زبان با هم سازگار و گفتار و كردار در يك مسـير حركـت نماينـد،    
رار خواهد داد، از ايـن  زيرا اسالم دين نهان و آشكار بوده و درون و برون را مد نظر ق

رو هر كس شعار توحيد را بر زبان جاري ساخته و خـالف آن را در دل پنهـان كـرده    
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چون تنها بـا زبـان اعتقـاد داشـته و در دل      –باشد، منافق به شمار مي رود كه خداوند 
  :، پرده از روي پليدشان برداشته و مي فرمايد-مؤمن نيستند 

�m�c��b��a��`��_��^����� �]��\������i��h���g��f��e��d

��r��k��jl ٩ – ٨: البقرة  

. . به خدا و روز رستاخيز بـاور داريـم  به خدا و روز رستاخيز بـاور داريـم  ما ما : : گويندگويند  اي هستند كه مياي هستند كه مي  مردم دستهمردم دسته  در مياندر ميان((  
خـدا و  خـدا و  ) ) اينان به نظرشـان اينان به نظرشـان ((    . . آيندآيند  رند و جزو مؤمنان بشمار نميرند و جزو مؤمنان بشمار نميدر صورتي كه باور ندادر صورتي كه باور ندا

  ). ). كه ايمان آورده اندكه ايمان آورده اند  زنندزنند  كساني را گول ميكساني را گول مي
نيز به كرات از اين امر ياد شده و بـه عنـوان يكـي از شـرايط     نيز به كرات از اين امر ياد شده و بـه عنـوان يكـي از شـرايط       ��ث پيامبر ث پيامبر در احاديدر احادي

  ::در اين باره از پيامبر نقل مي كنددر اين باره از پيامبر نقل مي كند  ��ايمان به شمار رفته است، معاذ بن جبل ايمان به شمار رفته است، معاذ بن جبل 

 S S �&�� �� )&� a
� �D )��	 �� �	�K )�%./ ��"> +I   �� �� )�� � +I �<f8 ��I �� �� �&�� �� )&� a
� �D )��	 �� �	�K )�%./ ��"> +I   �� �� )�� � +I �<f8 ��I �� ��
 /���� /����VV ; ;}}  
خداونـد  خداونـد  ايي پروردگار و رسالت محمد اعتقاد داشته باشد، ايي پروردگار و رسالت محمد اعتقاد داشته باشد، هر كس صادقانه به يكتهر كس صادقانه به يكت((  

  ). ). وي را از دوزخ دور نگه مي داردوي را از دوزخ دور نگه مي دارد
ضـمن گـزارش مـاجراي    ضـمن گـزارش مـاجراي      ––رضي اهللا عنهمـا  رضي اهللا عنهمـا    ––انس بن مالك و طلحة بن عبيد اهللا انس بن مالك و طلحة بن عبيد اهللا 

  ::آمدن هيئتي از سوي قبيله بني سعد، مي گويندآمدن هيئتي از سوي قبيله بني سعد، مي گويند

 S S �� X%./ X�. �B �� X%./ X�. �B��  X�	 ,��A�5 C�.�� �_�0 ��X�	 ,��A�5 C�.�� �_�0 �� : :� ��� 64� ��� 64�&4@�&4@ ? ?  X�&	X�&	 : : �D � �D �
°%|G +I°%|G +I ; ;X�	X�	 : :�<�� Qh�I �   �<��� �8�I � ��  �<�� Qh�I �   �<��� �8�I � ��   ; ;�� X%./ X�h5�� X%./ X�h5 : : ��K +D `�5I ��K +D `�5IVV;;��  

                                                                                      
  ). ). كتاب العلمكتاب العلم((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب العلمكتاب العلم((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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سؤال كـرد و وي نيـز   سؤال كـرد و وي نيـز     ��پيرامون احكام اسالم از پيامبر پيرامون احكام اسالم از پيامبر   ––ضمام بن ثعلبه ضمام بن ثعلبه   ––وقتي وقتي ((  
  نه مگر اينكه بخواهيـد نه مگر اينكه بخواهيـد : : فرمودفرمود  ؟ ؟ آيا تكليف ديگري نيز بر عهده دارمآيا تكليف ديگري نيز بر عهده دارم: : پاسخ داد، پرسيدپاسخ داد، پرسيد
: : پيامبر فرمودپيامبر فرمود. . به خدا قسم نه بيشتر و نه كمتر انجام نمي دهمبه خدا قسم نه بيشتر و نه كمتر انجام نمي دهم: : گفتگفت. . سنت انجام دهيدسنت انجام دهيد

  ). ). اگر راست بگويد رستگار استاگر راست بگويد رستگار است
  ::در برخي روايات آمده استدر برخي روايات آمده است

 S S ���� )��A��� ��K +D ���� )��A��� ��K +DVV ; ;}}  
  ). ). اگر راستگو باشد وي را وارد بهشت مي گردانداگر راستگو باشد وي را وارد بهشت مي گرداند((  

از آتش دوزخ و نيل بـه بهشـت و   از آتش دوزخ و نيل بـه بهشـت و   معيار رهايي معيار رهايي   ��چنانچه مي بينيم، پيامبر بزرگوار چنانچه مي بينيم، پيامبر بزرگوار 
  ..رضوان پروردگار را صدق و راستي برشمرده استرضوان پروردگار را صدق و راستي برشمرده است

  ::اخالصاخالص  --66

پااليش كردارها از هر گونه شائبه شرك، ريا، جاه طلبي و سـاير  پااليش كردارها از هر گونه شائبه شرك، ريا، جاه طلبي و سـاير  : : اخالص عبارت ازاخالص عبارت از
، مي ، مي --  كه نتايج اعمال را در معرض نابودي قرار خواهد دادكه نتايج اعمال را در معرض نابودي قرار خواهد داد  --اهداف و اغراض دنيايي اهداف و اغراض دنيايي 

  ::باشدباشد

�my��x��w���vz���y�l ٣: الزمر  

  ). ). تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بستنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس  !!هانهان((  

�m��o��n���m��l��k��j��i��h��yl ٥: البينة  

در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده اسـت كـه مخلصـانه و حقگرايانـه     در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده اسـت كـه مخلصـانه و حقگرايانـه     ((  
  ). ). بدانندبدانند) ) خودخود((  خداي را بپرستند و تنها شريعت او را آئينخداي را بپرستند و تنها شريعت او را آئين

�ma�� �̀��_��^��]��\��[��l ١٤: الزمر  

                                                                                      
  ..همانهمان  11
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  كـنم و كـنم و   ، و عبـادت و طـاعتم را خـاص او مـي    ، و عبـادت و طـاعتم را خـاص او مـي    پرسـتم و بـس  پرسـتم و بـس    تنها خدا را ميتنها خدا را مي: : بگوبگو((  
      ). ). پااليمپااليم  ميمي) ) زدايم وزدايم و  پرستش او را از هر گونه كفر و شركي ميپرستش او را از هر گونه كفر و شركي مي((

  ::هم در بيان اين شرط احاديث فراواني دارد، از جملههم در بيان اين شرط احاديث فراواني دارد، از جمله  ��پيامبر بزگوار پيامبر بزگوار 
  ::از ايشان نقل مي كنداز ايشان نقل مي كند  ��ابو هريره ابو هريره 

 S S����� ��.I����� ��.I  X�	 �� �(���f�X�	 �� �(���f� : : )���  I )��	 �� ����A �� �� )�� � )���  I )��	 �� ����A �� �� )�� �VV ; ;}}  
كسي كه خالصانه به يكتايي پروردگار اعتقاد داشته باشد، بيش از همه در قيامت از كسي كه خالصانه به يكتايي پروردگار اعتقاد داشته باشد، بيش از همه در قيامت از ((  

  ). ). شفاعت من برخوردار خواهد گشتشفاعت من برخوردار خواهد گشت
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��عتبان بن مالك عتبان بن مالك 

 S SX�	 �� /���� ��� C a
� �	 �� +DX�	 �� /���� ��� C a
� �	 �� +D : :�� ��� � a6�   aY� �� )�  ?��[� �'(�8 �� �� ) a6�   aY� �� )�  ?��[� �'(�8 �� �� )VV ; ;��  
بي گمان خداوند كسي را كه خالصانه به يكتايي پروردگار گواهي دهـد، از دوزخ  بي گمان خداوند كسي را كه خالصانه به يكتايي پروردگار گواهي دهـد، از دوزخ  ((  

  ). ). دور نگه مي دارددور نگه مي دارد
  ::محبتمحبت  --77

س س أأبر هر كسي كه به يكتايي خداوند اعتراف كرده الزم اسـت همـه مؤمنـان و در ر   بر هر كسي كه به يكتايي خداوند اعتراف كرده الزم اسـت همـه مؤمنـان و در ر   
ه باشد، كه محبت پيامبر جزو اصول و پايـه  ه باشد، كه محبت پيامبر جزو اصول و پايـه  را دوست داشترا دوست داشت  ��ايشان محمد بن عبد اهللا ايشان محمد بن عبد اهللا 

هاي دين به شمار رفته و بايد هر مسلماني وي را بيشتر از خود، امـوال دنيـايي، زن و   هاي دين به شمار رفته و بايد هر مسلماني وي را بيشتر از خود، امـوال دنيـايي، زن و   
  ..دوست داشته و در راه اعتالي پيام و سنتش از هيچ كوششي دريغ نورزددوست داشته و در راه اعتالي پيام و سنتش از هيچ كوششي دريغ نورزد......اوالد واوالد و

توحيـد  توحيـد  را كه مستلزمات شعار واالي را كه مستلزمات شعار واالي و همچنين بايد تمامي بندگان مؤمن و مخلص و همچنين بايد تمامي بندگان مؤمن و مخلص 
خداوند كسـاني را  خداوند كسـاني را  . . را عملي كرده اند، دوست داشته و دلسوز و خير خواه ايشان باشدرا عملي كرده اند، دوست داشته و دلسوز و خير خواه ايشان باشد

                                                                                      
  ). ). كتاب العلمكتاب العلم((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب الصالةكتاب الصالة((همان همان   22
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كه ميان محبت وي و ديگران تفاوت قائل نيستند، مشرك قلمداد نموده و در عين حال كه ميان محبت وي و ديگران تفاوت قائل نيستند، مشرك قلمداد نموده و در عين حال 
  ::نموده و مي فرمايدنموده و مي فرمايدمؤمنان راستين كه پروردگار را بيش از همه دوست دارند، ستايش مؤمنان راستين كه پروردگار را بيش از همه دوست دارند، ستايش 

�ms��r��q��p��o��n���m��w�������v��u��tx�����z��y

}��|��{~�����nl ١٦٥: البقرة  
آنان را همچون آنان را همچون گزينند و گزينند و   هائي برميهائي برمي  ، خدا گونه، خدا گونهرخي از مردم هستند كه غير از خدارخي از مردم هستند كه غير از خدابب((  

و و ((  دارنـد دارنـد   اند خدا را سخت دوست مـي اند خدا را سخت دوست مـي   ، و كساني كه ايمان آورده، و كساني كه ايمان آوردهدارنددارند  خدا دوست ميخدا دوست مي
  ). ). ورزندورزند  باالتر از هر چيز بدو عشق ميباالتر از هر چيز بدو عشق مي

  ::در اوج عزت و ابراز بي نيازي از مردم مي فرمايددر اوج عزت و ابراز بي نيازي از مردم مي فرمايد  در جايي ديگردر جايي ديگر

�m��µ������x��w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��m���ll 
  ٥٤: المائدة

، ، و از ايمـان بـه كفـر گرايـد    و از ايمـان بـه كفـر گرايـد    ((  هركس از شـما از آئـين خـود بـازگردد    هركس از شـما از آئـين خـود بـازگردد      !!اي مؤمناناي مؤمنان((  
ن بر ن بر به جاي ايشابه جاي ايشا((  خداوند جمعيتي راخداوند جمعيتي را) ) رساند و در آيندهرساند و در آينده  كوچكترين زياني به خدا نميكوچكترين زياني به خدا نمي

دارد و آنـان هـم خـدا را دوسـت     دارد و آنـان هـم خـدا را دوسـت       خواهد آورد كه خداوند دوستشان مـي خواهد آورد كه خداوند دوستشان مـي ) ) روي زمينروي زمين
  ). ). دارنددارند  ميمي

هم ارزش اين گونه محبت و دوسـتي را روشـن و خـاطر نشـان     هم ارزش اين گونه محبت و دوسـتي را روشـن و خـاطر نشـان       ��پيامبر بزرگوار پيامبر بزرگوار 
وجود چنـين محبتـي شـرط اساسـي رسـتگاري و رهـايي از عـذاب آخـرت         وجود چنـين محبتـي شـرط اساسـي رسـتگاري و رهـايي از عـذاب آخـرت         : : ساختهساخته

  ::از ايشان روايت مي نمايداز ايشان روايت مي نمايد  در اين زمينهدر اين زمينه  ��محسوب مي گردد، انس بن مالك محسوب مي گردد، انس بن مالك 
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 S S+:8�� � �� ��  )�5 a�U �� ��H+:8�� � �� ��  )�5 a�U �� ��H : :   ,�¾�%&. �&� )��D av�I )�%./   �� +%z8 +I   ,�¾�%&. �&� )��D av�I )�%./   �� +%z8 +I
 +I �
&z8 :&U )&�� �� �[h�I +I ��� 
�z�� �5 3%�8 +I �
z8 +I   ,� �D )a�¦ � d
B� av¦ +I +I �
&z8 :&U )&�� �� �[h�I +I ��� 
�z�� �5 3%�8 +I �
z8 +I   ,� �D )a�¦ � d
B� av¦ +I

 /���� �5 ¢[h8 /���� �5 ¢[h8VV ; ;}}    
: : د شيريني و لذت ايمان را چشـيده اسـت  د شيريني و لذت ايمان را چشـيده اسـت  هر كه از اين سه خصلت برخوردار باشهر كه از اين سه خصلت برخوردار باش((  

خدا و پيامبرش را بيش از همه دوست داشته باشد، با هيچ انساني جـز بخـاطر جلـب    خدا و پيامبرش را بيش از همه دوست داشته باشد، با هيچ انساني جـز بخـاطر جلـب    
رضاي پروردگار رابطه دوستي بـر قـرار نكنـد و همچنانچـه دوسـت نـدارد در آتـش        رضاي پروردگار رابطه دوستي بـر قـرار نكنـد و همچنانچـه دوسـت نـدارد در آتـش        

  ). ). بسوزد، از بازگشت به سوي كفر نيز بيزار و متنفر باشدبسوزد، از بازگشت به سوي كفر نيز بيزار و متنفر باشد
  ::منزلت يكتاپرستيمنزلت يكتاپرستي

جمله اي كه انسان بـر زبـان جـاري مـي     جمله اي كه انسان بـر زبـان جـاري مـي     بزرگ ترين و ارزشمند ترين بزرگ ترين و ارزشمند ترين   بدون ترديدبدون ترديد
سازد، شعار واالي توحيد و اعتراف به بندگي است كه پروردگار وي را بخاطر تحقـق  سازد، شعار واالي توحيد و اعتراف به بندگي است كه پروردگار وي را بخاطر تحقـق  
بخشيدن بدان آفريده و سعادت و سرافرازيش در دنيا و آخـرت نيـز در گـرو آن مـي     بخشيدن بدان آفريده و سعادت و سرافرازيش در دنيا و آخـرت نيـز در گـرو آن مـي     

قيامـت را سـنگين و در   قيامـت را سـنگين و در     باشد، تنها اقرار به بندگي است كه ميـزان حسـنات آدمـي در   باشد، تنها اقرار به بندگي است كه ميـزان حسـنات آدمـي در   
روزي كه هيچ چيز به داد انسان نمي رسد، وي را در زمره سرافرازان قـرار داده، نامـه   روزي كه هيچ چيز به داد انسان نمي رسد، وي را در زمره سرافرازان قـرار داده، نامـه   

  ::كردارها را در دست راست گرفته و با بدكاران فاصله خواهد گرفتكردارها را در دست راست گرفته و با بدكاران فاصله خواهد گرفت

�m��M��L�����������K��J��I��H���G��Fl ٩٣ – ٩٢: الحجر  

يز از آنچه در دنيا مردمـان انجـام   يز از آنچه در دنيا مردمـان انجـام   در روز رستاخدر روز رستاخ((  كه حتماًكه حتماً  !!به پروردگارت سوگندبه پروردگارت سوگند((  
از از ) ) كنـيم كنـيم   سؤال و بازخواست مـي سؤال و بازخواست مـي ((      . . وجو خواهيم كردوجو خواهيم كرد    جملگي ايشان پرسجملگي ايشان پرساز از ) ) دهنددهند  ميمي

  ). ). انداند  كردهكرده  ميمي) ) در جهاندر جهان((  كارهائي كهكارهائي كه

�m��_��~���}��|��{��z��yl عراف�       ٦: ا

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و صحيح مسلم و صحيح مسلم ) ) كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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انـد  انـد    به طور قطع از كساني كه پيغمبران به سوي آنـان روانـه شـده   به طور قطع از كساني كه پيغمبران به سوي آنـان روانـه شـده   ) ) در روز قيامتدر روز قيامت((    
كه آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يا خير و چگونـه بـدان پاسـخ    كه آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يا خير و چگونـه بـدان پاسـخ    ((  پرسيمپرسيم  ميمي
ايـد و از  ايـد و از    كه آيـا پيـام آسـماني را رسـانده    كه آيـا پيـام آسـماني را رسـانده    ((  پرسيمپرسيم  و حتماً از پيغمبران هم ميو حتماً از پيغمبران هم مي) ) ؟؟ايدايد  دادهداده

  ). ). ؟؟ايدايد  مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و چه ديدهمردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و چه ديده
اساس هر كاري به شمار مـي  اساس هر كاري به شمار مـي  ن دين و ن دين و بنابراين، شعار توحيد كليد سعادت، ركن ركيبنابراين، شعار توحيد كليد سعادت، ركن ركي

، بهتـرين كـردار،   ، بهتـرين كـردار،   رود كه ساير اركان و واجبات از آن منشعب شده و دسـتاويز محكـم  رود كه ساير اركان و واجبات از آن منشعب شده و دسـتاويز محكـم  
  ::محسوب مي گرددمحسوب مي گرددروح ايمان و پرهيزگاري، گفتار استوار و سخن خوب روح ايمان و پرهيزگاري، گفتار استوار و سخن خوب 

�m��å� �ä� �ã� �â�� �á��à� �ß��Þ��Ý��Ü
ç��æè����ë��ê��é���ìl ٢٥٦: البقرة       

شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه ((  طاغوتطاغوت  بنابراين كسي كه ازبنابراين كسي كه از((  
، بـه  ، بـه  رماني كند و به خدا ايمـان بيـاورد  رماني كند و به خدا ايمـان بيـاورد  نافناف) ) بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كندبر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند

اصـالً  اصـالً  ) ) رهانـد و رهانـد و   و او را از سقوط و هالكت مـي و او را از سقوط و هالكت مـي ((  ترين دستاويز درآويخته استترين دستاويز درآويخته است  محكممحكم
ن و آشـكار مردمـان را   ن و آشـكار مردمـان را   و سـخنان پنهـا  و سـخنان پنهـا  ((  و خداوند شـنوا و دانـا اسـت   و خداوند شـنوا و دانـا اسـت   . . گسستن نداردگسستن ندارد

  ). ). شنود و از كردار كوچك و بزرگ همگان آگاهي داردشنود و از كردار كوچك و بزرگ همگان آگاهي دارد  ميمي

�m��¢��¡������~����}��|��{��z��y��x��wl ٧ – ٥: الليل  

، و پرهيزگـاري پيشـه   ، و پرهيزگـاري پيشـه   بـذل و بخشـش كنـد   بـذل و بخشـش كنـد   ) ) در راه خدا دارائي خود رادر راه خدا دارائي خود را((  كسي كهكسي كه((  
، و خـوبتر  ، و خـوبتر  ااخدا در ايـن سـر  خدا در ايـن سـر  ((  و به پاداش خوبو به پاداش خوب  ) ) و از آفريدگار خويش بهراسدو از آفريدگار خويش بهراسد((  سازدسازد

مشـكالت و موانـع را بـراي او آسـان     مشـكالت و موانـع را بـراي او آسـان     ((        ..ايمـان و بـاور داشـته باشـد    ايمـان و بـاور داشـته باشـد    ) ) خدا در آن سراخدا در آن سرا
      ). ). نمائيمنمائيم  او را آماده رفاه و آسايش مياو را آماده رفاه و آسايش مي) ) دهيم ودهيم و  سازيم و در كار خير توفيقش ميسازيم و در كار خير توفيقش مي  ميمي

�mx���w��v��u���t��s��ry������l ٢٦: الفتح  
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بـه حقيقـت از هـر كـس     بـه حقيقـت از هـر كـس     ((  همچنين خدا ايشان را بر روح ايمـان مانـدگار كـرد و   همچنين خدا ايشان را بر روح ايمـان مانـدگار كـرد و   ((  
  ). ). سزاوارتر براي روح ايمان و برازنده آن بودندسزاوارتر براي روح ايمان و برازنده آن بودند) ) ديگريديگري

�mg��f��e���d��c��b��a��`��_��^��]h����

��ql ٢٧: إبراھيم  
  هـم در ايـن جهـان   هـم در ايـن جهـان   ) ) و عقيده پايدارشانو عقيده پايدارشان((  خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوارخداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار((  

و و ) ) نمايـد نمايـد   و مصون مـي و مصون مـي   در برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكالت محفوظدر برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكالت محفوظ((
مانـدگار  مانـدگار  ) ) ، جاويدان و، جاويدان وپايانپايان  عمتهاي فراوان و عطاياي بيعمتهاي فراوان و عطاياي بيايشان را در نايشان را در ن((  هم در آن جهانهم در آن جهان

  ). ). دارددارد  ميمي

�m��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç

���Ó��Òl ٢٤: إبراھيم  

در در ((  مانـد كـه تنـه آن   مانـد كـه تنـه آن     سخن خوب به درخت خـوبي مـي  سخن خوب به درخت خـوبي مـي  : : زندزند  خدا چگونه مثل ميخدا چگونه مثل مي((  
  ). ). باشدباشد) ) پراكندهپراكنده((  هايش در فضاهايش در فضا  خهخهاستوار و شااستوار و شا) ) زمينزمين

  ::نيز در اين رابطه روايت مي كندنيز در اين رابطه روايت مي كند  ��انس بن مالك انس بن مالك 

 S SX%h8 ��1R� �". ����� +IX%h8 ��1R� �". ����� +I : :X�h5 ,�� �� )�� � +I �<=IX�h5 ,�� �� )�� � +I �<=I : : /���� �� w�
A /���� �� w�
AVV ; ;}}  
از آتش دوزخ از آتش دوزخ : : خطاب به مؤذني كه اشهد ان ال اله اال اهللا را گفت، فرمودخطاب به مؤذني كه اشهد ان ال اله اال اهللا را گفت، فرمود  ��پيامبر پيامبر ((  

  ). ). نجات يافتينجات يافتي
  ::شنيدم مي فرمودشنيدم مي فرمود  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا : : مي گويدمي گويد  ��صامت صامت   عبادة بنعبادة بن

 S S /���� )��� �� C a
� �� X%./ ��"> +I   �� �� )�� � +I �<= �� /���� )��� �� C a
� �� X%./ ��"> +I   �� �� )�� � +I �<= ��VV ; ;��  

                                                                                      
  ). ). كتاب الصالةكتاب الصالة((م م صحيح مسلصحيح مسل  11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((همان همان   22
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هر كه به يكتايي پروردگار و رسالت محمد اعتراف نمايـد، خداونـد دوزخ را بـر    هر كه به يكتايي پروردگار و رسالت محمد اعتراف نمايـد، خداونـد دوزخ را بـر    ((  
  ). ). وي حرام مي كندوي حرام مي كند

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��باز عبادة بن صامت باز عبادة بن صامت 

 S t+gI g  j)j�% j. g/ g  j� j�i� g� � �� t"g j> t+gI g  j) g� gn8 k g0 g� j� g� i� g  jt�� t�kD g)g�kD g� i+gI j� g< i=gI gX�g	 i� g� x g�� k�
� t+gI g  ¥] g� g�t�g i�� t+gI g  j)i� k� qM j/ g  gg8 i
 g� gukD � g4� gh i� gI j)j( g"k� gU g  k)k( g�gI j�i�� g  kt�� j�i� g� jt�� j)g� gAi3gI ¥] g� g/�t��

 gd� g= k�g�k� g:tT�� k�t�g i�� kF� g%i�gI ymgI i� k�V ;} 
هر كس به يكتايي خدا، بندگي و رسالت محمد، بنده بودن عيسي و زائيده شدنش ( 

از مريم و حق بودن بهشـت و دوزخ گـواهي دهـد، خداونـد وي را از هـر دري كـه       
  ). مي كنددوست داشته باشد وارد بهشت 

  :در روايتي ديگر مي فرمايد
 S 6"� �� +�U �� ��� ���� �� )�A3IV ;� 
  ). خداوند وي را بر اساس كرداري كه داشته، وارد بهشت مي نمايد( 

  :روايت مي كند �از پيامبر بزرگوار  �عبد اهللا بن عمر 

 S ��%� +D� )&G%� �&�� )��� X�	 :%"&��� +{&5 ;�� �� )&�� �&� ¿
&�L   ��&��� ,�
 �� )&�� � �� w*�
� ��U �5 �� �� )�� � w��    ��U �5 w��  %� ����� E�/��

 �h�� a�U ����� E�/��   ����� ,�%"��� +I %�   ,�� �� �� )�� � �<("�h�V ;®  
گفـتن و عمـل بـه     –تـو را بـه   : در بستر مرگ خطاب به پسرش گفـت  �نوح ( 

كفـه  ال اهللا دستور مي دهم، زيـرا اگـر هفـت آسـمان و زمـين در      ال اله ا –مستلزمات 

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب االنبياءكتاب االنبياء((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..همانهمان  22
  ..امام احمد در مسند خويش با سندي روايت كرده استامام احمد در مسند خويش با سندي روايت كرده است  33
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ترازويي گذاشته شده و ال اله اال اهللا نيز در كفه ديگر، شعار مزبـور سـنگين تـر و اگـر     
  ). آسمانها و زمينها زنجير باشند، آنها را خرد مي كند

  :نقل مي كند �از پيامبر  �ابو هريره 

  S +%��.   �7� +:8�I–   �7�  �  +%(.– X%&	 �<�&75�5 ,���&= :   ,�� �� )&�� �
�4��3I : ]8
|�� �� 21�� �W��DV ;} 

شاخه اسـت، برتـرين آنهـا شـعار      –چنديا شصت و  – چندايمان داراي هفتاد و ( 
  ). توحيد و پايين ترينشان نيز برداشتن مزاحمتها از سر راه مردم است

  :مي كند روايت �نيز از پيامبر اكرم  �ابو ذر غفاري 
 SX�	 ��� �� �� : ���� 6A3 �D ?��1 ��� ,�� H �� �� )�� �V ;� 
هر بنده اي به يكتايي پروردگار اعتراف كرده و سپس از دنيـا بـرود، وارد بهشـت    ( 

  ). خواهد گشت

  

  شرايط اعتراف به رسالت پيامبرشرايط اعتراف به رسالت پيامبر

د شرايطي د شرايطي چنانچه جهت سودمند واقع شدن اعتراف و گواهي دادن به يكتايي خداونچنانچه جهت سودمند واقع شدن اعتراف و گواهي دادن به يكتايي خداون
الزم بود، براي تحقق بخشيدن به واقعيت اذعان و اعتراف به رسالت محمد بن عبد اهللا الزم بود، براي تحقق بخشيدن به واقعيت اذعان و اعتراف به رسالت محمد بن عبد اهللا 

نيز شرايطي در نظر گرفته شده تا مورد استفاده قرار گرفته و انسان بتواند از آن بهره نيز شرايطي در نظر گرفته شده تا مورد استفاده قرار گرفته و انسان بتواند از آن بهره   ��
  ::ببرد، و اينك نگاهي اجمالي بدانهاببرد، و اينك نگاهي اجمالي بدانها

  ..اذعان و اعتقاد دروني به رسالت پيامبراذعان و اعتقاد دروني به رسالت پيامبر  --11
  ..اهري و تلفظ بداناهري و تلفظ بداناعتراف ظاعتراف ظ  --22

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب اللباسكتاب اللباس((همان همان   22
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  ..در همه اوامر و فروگذاشتن باطلهادر همه اوامر و فروگذاشتن باطلها  ��پيروي از پيامبر پيروي از پيامبر   --33
  ..تاييد ايشان در گزارش اخبار گذشته و آيندهتاييد ايشان در گزارش اخبار گذشته و آينده  --44
  ..بيش از جان، مال، فرزند و ساير تعلقات دنياييبيش از جان، مال، فرزند و ساير تعلقات دنيايي  ��دوست داشتن پيامبر دوست داشتن پيامبر   --55
  ..بر ساير آراء و نظرات و اجرا كردن سنتهايشبر ساير آراء و نظرات و اجرا كردن سنتهايش  ��ترجيح گفته هاي پيامبر ترجيح گفته هاي پيامبر   --66

  

  وحيد در عبادتوحيد در عبادتتت

مـه گفتارهـا و   مـه گفتارهـا و   واژه عبادت دايره بسيار وسـيعي اسـت كـه ه   واژه عبادت دايره بسيار وسـيعي اسـت كـه ه   : : چنانچه پيشتر دانستيمچنانچه پيشتر دانستيم
كه از طريق قلـب انجـام مـي    كه از طريق قلـب انجـام مـي      ––.. .. . . بيم و اميد، توكل، وبيم و اميد، توكل، و: : كردارهاي روز مره را از قبيلكردارهاي روز مره را از قبيل

كه كه   ––.. .. . . ، سبحان اهللا، ال اله اال اهللا، و اهللا اكبر گفتن، سپاسگزاري، شكرگزاري و، سبحان اهللا، ال اله اال اهللا، و اهللا اكبر گفتن، سپاسگزاري، شكرگزاري و--شوند شوند 
كه به وسيله كه به وسيله   ––.. .. . . و نماز، روزه، زكات، حج، جهاد وو نماز، روزه، زكات، حج، جهاد و  ––ان و قلب انجام مي شوند ان و قلب انجام مي شوند با زببا زب

  ..، تحت پوشش خود قرار مي دهد، تحت پوشش خود قرار مي دهد--بدن و قلب صورت مي پذيرند بدن و قلب صورت مي پذيرند 
از اين رو، بايد هر نوع عبادتي تنها براي پروردگار خالق آمر صورت گرفتـه و هـيچ   از اين رو، بايد هر نوع عبادتي تنها براي پروردگار خالق آمر صورت گرفتـه و هـيچ   

ـ   د موسـوم بـه توحيـد    د موسـوم بـه توحيـد    كس شريك و همتاي ايشان قرار نگيرد كه اين امر هسـته توحيـ  كس شريك و همتاي ايشان قرار نگيرد كه اين امر هسـته توحي
  ..الوهيت مي باشدالوهيت مي باشد

نذر و قربـاني،  نذر و قربـاني،  : : همچونهمچون  ––ولي با كمال تاسف برخي از مردم پاره اي از اين عبادتها ولي با كمال تاسف برخي از مردم پاره اي از اين عبادتها 
را بخاطر غير خدا انجام و بدين وسيله مرتكب شرك را بخاطر غير خدا انجام و بدين وسيله مرتكب شرك   --..... . وو  به فرياد طلبيدنبه فرياد طلبيدناستمداد و استمداد و 
ر انجـام  ر انجـام  و همه زحمات و تالشهايشان بي نتيجه و ناكام خواهد مانـد، يـا د  و همه زحمات و تالشهايشان بي نتيجه و ناكام خواهد مانـد، يـا د  اكبر گشته اكبر گشته 

اگر خدا و تو اگر خدا و تو : : قسم خوردن به غير خدا و بكار بردن تعابيري مانندقسم خوردن به غير خدا و بكار بردن تعابيري مانند: : كردارهايي همچونكردارهايي همچون
، دچـار شـرك كوچـك گشـته و تنهـا همـين       ، دچـار شـرك كوچـك گشـته و تنهـا همـين       ..... . بخواهيد و يا اگر خدا و تو نمي بـود بخواهيد و يا اگر خدا و تو نمي بـود 

  ..اعمالشان به باد فنا مي روداعمالشان به باد فنا مي رود
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روي روي برخي از اين مردمان اعمـال مزبـور را يـا از    برخي از اين مردمان اعمـال مزبـور را يـا از    : : نكته حائز اهميت در اينجا اينكهنكته حائز اهميت در اينجا اينكه
عرف و عادت، يا بخاطر پيروي از نياكان و گذشتگان و يا از روي جهل و ناداني انجام عرف و عادت، يا بخاطر پيروي از نياكان و گذشتگان و يا از روي جهل و ناداني انجام 
مي دهند، و حتي عده اي از ايشان گمان مي برند انجام آنها براي غير خدا كار خـوبي  مي دهند، و حتي عده اي از ايشان گمان مي برند انجام آنها براي غير خدا كار خـوبي  

  ::بوده و نشانه تقرب جستن به پروردگار محسوب مي گرددبوده و نشانه تقرب جستن به پروردگار محسوب مي گردد

�mq��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c����

� �¤� �|��{�� �z��y��x�w��v� �u� �t� �s� �rl 
       ١٠٥ -  ١٠٣: الكھف

آنـان  آنـان      . . ؟؟  آيا شما را از زيانكـارترين مـردم آگـاه سـازم    آيا شما را از زيانكـارترين مـردم آگـاه سـازم    : : بگوبگو) ) به كافرانبه كافران  !!اي پيغمبراي پيغمبر((    
در زندگي دنيا هدر در زندگي دنيا هدر ) ) به سبب تباهي عقيده و باورشانبه سبب تباهي عقيده و باورشان((  كسانيند كه تالش و تكاپويشانكسانيند كه تالش و تكاپويشان

و و ((  كنندكنند  برند كه به بهترين وجه كار نيك ميبرند كه به بهترين وجه كار نيك مي  ييو خود گمان مو خود گمان م) ) شودشود  و بيسود ميو بيسود مي((  رودرود  ميمي
آنـان كسـانيند كـه بـه     آنـان كسـانيند كـه بـه       ). ). شودشود  آلودشان موجب رستگاريشان ميآلودشان موجب رستگاريشان مي  طاعت و عبادت شركطاعت و عبادت شرك

، بـراي  ، بـراي  در جهـان ديگـر  در جهـان ديگـر  ((  پروردگارشـان و مالقـات او  پروردگارشـان و مالقـات او  ) ) قرآني و دالئـل قـدرت  قرآني و دالئـل قـدرت  ((  آياتآيات
  ). ).     رودرود  ، و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر مي، و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر ميباور و كافرندباور و كافرند  بيبي) ) حساب و كتابحساب و كتاب

  

  ااضرورت دعوت به سوي خدضرورت دعوت به سوي خد

پيش از آنكه مردم را به باد انتقاد گرفته و ايشان را در معـرض تنـد بـاد سـرزنش و     پيش از آنكه مردم را به باد انتقاد گرفته و ايشان را در معـرض تنـد بـاد سـرزنش و     
مالمت قرار دهيم، الزم است اين نكته اساسي را تذكر دهيم كه ايشان بر گردن ما حق مالمت قرار دهيم، الزم است اين نكته اساسي را تذكر دهيم كه ايشان بر گردن ما حق 
داشته و شايد در روز آخرت عليه ما اقامه حجت نمايند؛ زيرا مـا در انجـام مسـؤليت    داشته و شايد در روز آخرت عليه ما اقامه حجت نمايند؛ زيرا مـا در انجـام مسـؤليت    

كوتاهي ورزيده و فراخواني به سوي دين خدا را مورد اهتمام جدي قرار نداده كوتاهي ورزيده و فراخواني به سوي دين خدا را مورد اهتمام جدي قرار نداده خويش خويش 
بـيش از  بـيش از    ��ايم، آيا فراموش كرده و يا عمدا از ياد برده ايم كه پيـامبر نـور و رحمـت    ايم، آيا فراموش كرده و يا عمدا از ياد برده ايم كه پيـامبر نـور و رحمـت    
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مكه و در راستاي دعوت و تصـحيح  مكه و در راستاي دعوت و تصـحيح    نيمي از عمر مبارك و گرانبهايشان را در سرزميننيمي از عمر مبارك و گرانبهايشان را در سرزمين
  !!؟؟ش توحيد به مردم سپري نموده اندش توحيد به مردم سپري نموده اندانحرافات اعتقادي، گسترش دين، و آموزانحرافات اعتقادي، گسترش دين، و آموز

نه تنها به هدر نرفت كه نسلي فرهيخته و آگاه نيـز  نه تنها به هدر نرفت كه نسلي فرهيخته و آگاه نيـز    ��البته تالش ارزنده پيامبر خدا البته تالش ارزنده پيامبر خدا 
، تربيـت شـدند و   ، تربيـت شـدند و   --كه به مثابه شالوده آئين انسان ساز اسالم محسوب مـي گردنـد   كه به مثابه شالوده آئين انسان ساز اسالم محسوب مـي گردنـد     --

  كه در مدت زماني سرسام آور و كمتر از نـيم قـرن بخـش   كه در مدت زماني سرسام آور و كمتر از نـيم قـرن بخـش     ––بعدها بناي با شكوه دين بعدها بناي با شكوه دين 
  ..، بر شانه هاي ايشان استوار گرديد، بر شانه هاي ايشان استوار گرديد--اعظم دنيا را در نورديد اعظم دنيا را در نورديد 

آيا در راسـتاي ابـالغ   آيا در راسـتاي ابـالغ   ؟، ؟، به خود بينديشيم كه ما در كجاي كار هستيمبه خود بينديشيم كه ما در كجاي كار هستيماست است ولي الزم ولي الزم 
دين خدا به جهانيان تنها پخش نوشته و مجالت و يا برگزاري محافـل و كنفرانسـهاي   دين خدا به جهانيان تنها پخش نوشته و مجالت و يا برگزاري محافـل و كنفرانسـهاي   

  !!!!!!؟؟متفرق و پراكنده در طول سال كافي استمتفرق و پراكنده در طول سال كافي است
چطور ممكن است بناي با شكوه دين با حركتي بسيار خزنده و چطور ممكن است بناي با شكوه دين با حركتي بسيار خزنده و : : خود بپرسيمخود بپرسيمبايد از بايد از 

در تالش و تكاپو بوده و بـا  در تالش و تكاپو بوده و بـا  برق آسا برق آسا دين دين الك پشتي به پايان برسد، حال آنكه دشمنان الك پشتي به پايان برسد، حال آنكه دشمنان 
تهاجمي تمام عيار انديشه ها و فرهنگهاي مخرب و گمراه سـاز خـويش را در جـاي    تهاجمي تمام عيار انديشه ها و فرهنگهاي مخرب و گمراه سـاز خـويش را در جـاي    

ي خـواب مسـلمانان منتشـر مـي     ي خـواب مسـلمانان منتشـر مـي     جاي جوامع اسالمي و حتـي درون منـازل و اتاقهـا   جاي جوامع اسالمي و حتـي درون منـازل و اتاقهـا   
مي بينيم عده اي از افراد به ظاهر مسـلمان جـز در صـورت تماشـاي     مي بينيم عده اي از افراد به ظاهر مسـلمان جـز در صـورت تماشـاي       ، و لذا، و لذا!!!!!!؟؟سازندسازند

! ! !!؟؟فيلمهاي مزخرف و گوش دادن به موسيقي هاي شيطاني نمي توانند به خواب بروندفيلمهاي مزخرف و گوش دادن به موسيقي هاي شيطاني نمي توانند به خواب بروند
چـرا از حمـل و ابـالغ شـريعت الهـي      چـرا از حمـل و ابـالغ شـريعت الهـي      ؟، ؟، پس دعوت و دعوتگران كجا استتار كرده اندپس دعوت و دعوتگران كجا استتار كرده اند

و چـرا بـا مقـدار انـدكي از     و چـرا بـا مقـدار انـدكي از       ؟ ؟ ي ورزيده و زير بار آن شانه خالي كرده ايمي ورزيده و زير بار آن شانه خالي كرده ايماسالم كوتاهاسالم كوتاه
كنفـرانس بسـان آزاد   كنفـرانس بسـان آزاد     يـك يـك منتشر ساختن دين اكتفا نموده و گمان مي بـريم برگـزاري   منتشر ساختن دين اكتفا نموده و گمان مي بـريم برگـزاري   

  ؟ ؟ سازي سرزميني به شمار مي رودسازي سرزميني به شمار مي رود
آيا هواداران خرافـات و اباطيـل برنامـه هـاي گمـراه كننـده ي       آيا هواداران خرافـات و اباطيـل برنامـه هـاي گمـراه كننـده ي       : : بايد از خود بپرسيمبايد از خود بپرسيم

تهديـدهاي  تهديـدهاي    آيـا آيـا ؟، ؟، ما پروردگار و دين و پيامبرمـان را ما پروردگار و دين و پيامبرمـان را دوست دارند يا دوست دارند يا   خويش را بيشترخويش را بيشتر
؟، ؟، وارده پيرامون كتمان و شانه خالي كردن زير بار ابالغ دين و دانش را از ياد برده ايـم وارده پيرامون كتمان و شانه خالي كردن زير بار ابالغ دين و دانش را از ياد برده ايـم 
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يا در اقع حال و وضع اسالم و مسلمانان به نقطه آرام بخشي رسيده و پرچم ديـن بـر   يا در اقع حال و وضع اسالم و مسلمانان به نقطه آرام بخشي رسيده و پرچم ديـن بـر   
و يـا  و يـا    ؟ ؟ باقي نمانده استباقي نمانده استدر آمده و جاي نگراني در آمده و جاي نگراني فراز نقاط مختلف كره زمين به اهتزاز فراز نقاط مختلف كره زمين به اهتزاز 

واقعيت اين است كه حيات زود گذر دنيا را بر آخرت ترجيح داده و علـم و دانشـمان   واقعيت اين است كه حيات زود گذر دنيا را بر آخرت ترجيح داده و علـم و دانشـمان   
اي واي بر ما اگر هر چه زودتـر از خـواب   اي واي بر ما اگر هر چه زودتـر از خـواب     ؟ ؟ مايه بدبختي و سيه روزيمان گشته استمايه بدبختي و سيه روزيمان گشته است

  سنگين غفلت بيـدار نشـده و در فكـر آينـده بسـيار مهـم و سرنوشـت سـاز خـويش         سنگين غفلت بيـدار نشـده و در فكـر آينـده بسـيار مهـم و سرنوشـت سـاز خـويش         
  !!.!!.!!؟؟نباشيمنباشيم

  

  دشواري هاي دعوتگريدشواري هاي دعوتگري

مسؤليت دين و دعوتگري كار آساني مسؤليت دين و دعوتگري كار آساني : : الزم مي دانيم اين نكته را نيز متذكر شويم كهالزم مي دانيم اين نكته را نيز متذكر شويم كه
ست، بلكه گرفتاريها و دشواري هاي ست، بلكه گرفتاريها و دشواري هاي نشده انشده ا  چيدهچيدهنبوده و مسير حركت با گل و ريحان نبوده و مسير حركت با گل و ريحان 

كـه هـر   كـه هـر     --آنچنان سخت و جان فرسايي در پيش است كه جز راد مردان بلنـد همـت   آنچنان سخت و جان فرسايي در پيش است كه جز راد مردان بلنـد همـت   
زحمت و مشكالت را با جان خريـده، تمـام سـرمايه زندگيشـان را فـداي ديـن       زحمت و مشكالت را با جان خريـده، تمـام سـرمايه زندگيشـان را فـداي ديـن         گونهگونه

نموده، آخرت را بر دنياي فاني ترجيح داده و برخوردار از عزمي پـوالدين و بردبـاري   نموده، آخرت را بر دنياي فاني ترجيح داده و برخوردار از عزمي پـوالدين و بردبـاري   
  . . ، هيچ كسي تاب مقاومت نداشته و از ادامه راه باز مي ماند، هيچ كسي تاب مقاومت نداشته و از ادامه راه باز مي ماند--فراوان هستندفراوان هستند

بر مي آيند، چنانكه بنـده نيكوكـار   بر مي آيند، چنانكه بنـده نيكوكـار   آري چنان افراد شايسته و سرافرازي از عهده آن آري چنان افراد شايسته و سرافرازي از عهده آن 
پس از فرمان دادن پسرش به حمـل بـار امانـت الهـي و     پس از فرمان دادن پسرش به حمـل بـار امانـت الهـي و       --عليه السالم عليه السالم   --  »»لقمانلقمان««خدا خدا 

پذيرش مسؤليت امر به معروف و نهي از منكر، وي را به داشتن صبر و شكيبايي بر آن پذيرش مسؤليت امر به معروف و نهي از منكر، وي را به داشتن صبر و شكيبايي بر آن 
  ::رهنمود كرد و فرمودرهنمود كرد و فرمود

�mÁ��À��¿��¾����� �½��¼��»��º���¹��¸����¶��µÂ�����Ã
���Ä��È����Ç��Æ�����Ål ١٧: لقمان  
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، و به كار نيك دستور بده و از كار بد ، و به كار نيك دستور بده و از كار بد نماز را چنان كه شايد بخواننماز را چنان كه شايد بخوان  !!اي پسر عزيزماي پسر عزيزم((  
اساسـي و  اساسـي و  ((  اينها از كارهـاي اينها از كارهـاي . . رسد شكيبا باشرسد شكيبا باش  صائبي كه به تو ميصائبي كه به تو مينهي كن، و در برابر منهي كن، و در برابر م

  ). ). است كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيداست كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيد) ) مهميمهمي
زمينـه هـدايت ايـن امـت را فـراهم سـازد كـه        زمينـه هـدايت ايـن امـت را فـراهم سـازد كـه        : : منان مي خـواهيم منان مي خـواهيم   از خداوند حناناز خداوند حنان

فرمانبرداران پيروز و گناهكاران نيز رسوا و سرافكنده شوند، مسؤليت خطير و حساس فرمانبرداران پيروز و گناهكاران نيز رسوا و سرافكنده شوند، مسؤليت خطير و حساس 
فرمان به نيكيها و جلوگيري از منكرات به نحو احسن صورت پذيرفته و انحرافـات و  فرمان به نيكيها و جلوگيري از منكرات به نحو احسن صورت پذيرفته و انحرافـات و  

  ..آمينآمين  ––كژيها اصالح شوند كژيها اصالح شوند 
  ::از دايره وسيع و فرخناي عبادتاز دايره وسيع و فرخناي عبادت  ديديو اينك نگاهي گذرا به موارو اينك نگاهي گذرا به موار
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  نذر كردننذر كردن  

  

  تعريف لغوي و اصطالحي نذرتعريف لغوي و اصطالحي نذر

واژه نذر در لغت به معني صدقه، عبادت و يا هر نوع كردار ديگري است كه انسـان  واژه نذر در لغت به معني صدقه، عبادت و يا هر نوع كردار ديگري است كه انسـان  
  ..بخاطر پروردگار بر خود الزم مي گرداندبخاطر پروردگار بر خود الزم مي گرداند

  ..آن چيز را بر خود واجب كردآن چيز را بر خود واجب كرد: : نذر الشئ نذرا و نذورانذر الشئ نذرا و نذورا: : عرب مي گويندعرب مي گويند
  ..اموالش را وقف خدا كرداموالش را وقف خدا كرد  ::نذر ماله هللانذر ماله هللا

  11. . فالن كار را بر خود واجب نمودفالن كار را بر خود واجب نمود: : نذر علي نفسه ان يفعل كذانذر علي نفسه ان يفعل كذا
انسان چيز غير واجبـي را بخـاطر تقـرب    انسان چيز غير واجبـي را بخـاطر تقـرب    : : از ديدگاه شرع نيز عبارت از آن است كهاز ديدگاه شرع نيز عبارت از آن است كه

  ..جستن به خدا بر خود واجب گرداندجستن به خدا بر خود واجب گرداند

  

  حكم نذرحكم نذر

نـايي تحقـق   نـايي تحقـق   نذر كردن به دليل اينكه انسان را دچار سـختي كـرده و گـاهي نيـز توا    نذر كردن به دليل اينكه انسان را دچار سـختي كـرده و گـاهي نيـز توا    
بخشيدن بدان را ندارد و شريعت اسالم نيز بر پايه ريشه كن كـردن دشـواريها اسـتوار    بخشيدن بدان را ندارد و شريعت اسالم نيز بر پايه ريشه كن كـردن دشـواريها اسـتوار    

چـون گـاهي انسـان    چـون گـاهي انسـان    . . است، مكروه و حتي برخي از دانشمندان آن را حرام مـي داننـد  است، مكروه و حتي برخي از دانشمندان آن را حرام مـي داننـد  
كه اكنون توانايي انجام دادنش را دارد ولي در وقـت  كه اكنون توانايي انجام دادنش را دارد ولي در وقـت    گرداندگرداندچيزي را بر خود الزم مي چيزي را بر خود الزم مي 

ش عاجز است، و يا برخي اوقات نذر را به صورت هميشگي ش عاجز است، و يا برخي اوقات نذر را به صورت هميشگي مقرر خود از عملي كردنمقرر خود از عملي كردن
هر گاه خداوند فرزندي را به مـن ارزانـي   هر گاه خداوند فرزندي را به مـن ارزانـي   : : بر خود واجب مي كند مثل اينكه مي گويدبر خود واجب مي كند مثل اينكه مي گويد

                                                                                      
  ..م الوسيطم الوسيطالمعجالمعج  11
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نمـايم كـه شـايد عملـي كـردنش در      نمـايم كـه شـايد عملـي كـردنش در      مي مي كرد، هر ساله پنج نفر شتر را در راه وي ذبح كرد، هر ساله پنج نفر شتر را در راه وي ذبح 
  ..شرايطي دشوار و يا محال باشدشرايطي دشوار و يا محال باشد

از نذر كردن جلوگيري به عمـل آورد  از نذر كردن جلوگيري به عمـل آورد    ��پيامبر پيامبر : : دددر اين زمينه مي گويدر اين زمينه مي گوي  ��ابن عمر ابن عمر 
  : : و فرمودو فرمود

 S S 6�¡��� �� )� �
¡(�j8 )�z�   �-�= a3
8 � )�D 6�¡��� �� )� �
¡(�j8 )�z�   �-�= a3
8 � )�DVV ; ;}}  
وادار كـردن  وادار كـردن  بي گمان نذر تغييري در تقديرات خدا حاصل نمي كند و تنها وسـيله  بي گمان نذر تغييري در تقديرات خدا حاصل نمي كند و تنها وسـيله  ((  

  ). ). افراد خسيس به بخشش اموال استافراد خسيس به بخشش اموال است
اه خواست عبادتي را انجام دهـد،  اه خواست عبادتي را انجام دهـد،  از اين رو، براي مسلمان متعهد بهتر آن است هر گاز اين رو، براي مسلمان متعهد بهتر آن است هر گ

در صورت توان از آن كوتاهي نورزيده و از واجب كردن چيـزي كـه شـايد در آينـده     در صورت توان از آن كوتاهي نورزيده و از واجب كردن چيـزي كـه شـايد در آينـده     
  ..قدرت عملي كردنش را نداشته باشد، خودداري ورزدقدرت عملي كردنش را نداشته باشد، خودداري ورزد

  

  حكم پايبندي به نذرحكم پايبندي به نذر

بـر اسـاس   بـر اسـاس     ––چنانچه روشن شد، نذر كردن مكروه يا حرام به شمار مـي رود، ولـي   چنانچه روشن شد، نذر كردن مكروه يا حرام به شمار مـي رود، ولـي   
، هرگاه نذري انجـام داد واجـب اسـت آن را عملـي     ، هرگاه نذري انجـام داد واجـب اسـت آن را عملـي     --شينيان شينيان كتاب، سنت و اجماع پيكتاب، سنت و اجماع پي

و گر نه گناهكار محسوب شده و عمل نذري نيز بر گردنش باقي خواهـد مانـد،   و گر نه گناهكار محسوب شده و عمل نذري نيز بر گردنش باقي خواهـد مانـد،     سازدسازد
  ::خداوند متعال در توصيف مؤمنان راستين مي فرمايدخداوند متعال در توصيف مؤمنان راستين مي فرمايد

�mP��O��N��������M��L���K�������J��I��l ٧: ا0نسان  

به نذر خود به نذر خود ) ) ::گرفتندگرفتند  ي اين چنين، در پيش ميي اين چنين، در پيش ميدر جهان اعمال و اوصافدر جهان اعمال و اوصافبندگاني كه بندگاني كه ((    
  ). ). هراسيدند كه شر و بالي آن گسترده و فراگير استهراسيدند كه شر و بالي آن گسترده و فراگير است  ، و از روزي مي، و از روزي ميكردندكردند  وفا ميوفا مي

                                                                                      
  ). ). كتاب النذركتاب النذر((و مسلم و مسلم ) ) كتاب القدركتاب القدر((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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يعنـي از طريـق انجـام فـرايض     يعنـي از طريـق انجـام فـرايض     : : در تفسير اين آيه مي گويددر تفسير اين آيه مي گويد  --رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن كثير ابن كثير 
ا را بندگي ا را بندگي تعيين شده از سوي پروردگار و كردارهايي كه بر خود واجب كرده اند، خدتعيين شده از سوي پروردگار و كردارهايي كه بر خود واجب كرده اند، خد

  ). ). مي كنندمي كنند
  ::قرآن كريم در حين برشمردن وظايف زائرين بيت اهللا الحرام مي فرمايدقرآن كريم در حين برشمردن وظايف زائرين بيت اهللا الحرام مي فرمايد

�m��¥�¡������~��}��|l ٢٩: الحج  

را از را از ) ) ، و زوائد بدن همچون مو و ناخن، و زوائد بدن همچون مو و ناخنو چرك و كثافتو چرك و كثافت((  بعد از آن بايد آلودگيهابعد از آن بايد آلودگيها((  
  ). ). وفا كنندوفا كنند) ) انداند  اگر نذر كردهاگر نذر كرده((  ، و به نذرهاي خويش، و به نذرهاي خويشخود برطرف سازندخود برطرف سازند

  ::در جايي ديگر چنين مي فرمايددر جايي ديگر چنين مي فرمايد

�mK���J��I��H��G��F���E��D��C��B��AL����Ql   

  ٢٧٠: البقرة
در در ((  ، يا هر نذري را كـه ، يا هر نذري را كـه شويدشويد  متحمل ميمتحمل مي) ) در راه خير يا شردر راه خير يا شر((  اي را كهاي را كه  و هر هزينهو هر هزينه((  

  ). ). داندداند  ، بيگمان خداوند آن را مي، بيگمان خداوند آن را ميگيريدگيريد  به گردن ميبه گردن مي) ) راه طاعت يا معصيتراه طاعت يا معصيت
خداوند از اطـالع و آگـاهيش پيرامـون تمـام     خداوند از اطـالع و آگـاهيش پيرامـون تمـام     : : فوق مي گويدفوق مي گويد  ابن كثير در تحليل آيهابن كثير در تحليل آيه

اعمال بندگان اعم از كارهاي نيك، بخششها و نذرها خبر مي دهد كـه شـامل بهتـرين    اعمال بندگان اعم از كارهاي نيك، بخششها و نذرها خبر مي دهد كـه شـامل بهتـرين    
  11. . پاداش به مخلصان نيز مي شودپاداش به مخلصان نيز مي شود

سـؤال كـرد، در   سـؤال كـرد، در     ��در باره حكم اعتكاف نذري از پيـامبر خـدا   در باره حكم اعتكاف نذري از پيـامبر خـدا     ��عمر بن خطاب عمر بن خطاب 
  ::پاسخ فرمودپاسخ فرمود

 S S ¿/[�� ¢ I ¿/[�� ¢ IVV ; ;��  
  ). ). ا عملي كنا عملي كنت رت رنذرنذر((  

                                                                                      
  ..سوره بقرهسوره بقره/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ). ). كتاب االيمان و النذوركتاب االيمان و النذور((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��از پيامبر از پيامبر   ––رضي اهللا عنها رضي اهللا عنها   ––عائشه عائشه 

 S S )��8 �5 �� ���8 +I /[� ��   ,)�|��5 �� ��|8 +I /[� �� )��8 �5 �� ���8 +I /[� ��   ,)�|��5 �� ��|8 +I /[� ��VV ; ;}}    
هر كه عبادتي را بر خود واجب كند بايد بدان وفا كند، ولي اگر انجـام گنـاهي را   هر كه عبادتي را بر خود واجب كند بايد بدان وفا كند، ولي اگر انجـام گنـاهي را   ((  

  ). ). نذر كرد نبايد آن را عملي سازدنذر كرد نبايد آن را عملي سازد
را بكار برده كه دال بر واجب بودن نـذر اسـت، و   را بكار برده كه دال بر واجب بودن نـذر اسـت، و   ) ) فليطعهفليطعه((  صيغه امرصيغه امر  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

  ..لذا بايد نذرها را جز در صورت معصيت عملي ساختلذا بايد نذرها را جز در صورت معصيت عملي ساخت

  

  شرايط نذرشرايط نذر

هر مسلماني بخواهد نذري را بجا آورد، بايد قبل از شروع تلفظ بدان شرايط زير را هر مسلماني بخواهد نذري را بجا آورد، بايد قبل از شروع تلفظ بدان شرايط زير را 
  ::ردردمد نظر داشته باشد تا عملش درست و چارچوب عقايدش نيز لطمه نخومد نظر داشته باشد تا عملش درست و چارچوب عقايدش نيز لطمه نخو

  ::قصد قربت به خداقصد قربت به خدا  --11

اصل در نذر آن است كه از روي ابراز بندگي و تقـرب جسـتن بـه خداونـد متعـال      اصل در نذر آن است كه از روي ابراز بندگي و تقـرب جسـتن بـه خداونـد متعـال      
باشد، و لذا معصيت و نافرماني نه تنها انسان را از خدا نزديك نمي سازد كه فاصله ها باشد، و لذا معصيت و نافرماني نه تنها انسان را از خدا نزديك نمي سازد كه فاصله ها 

  ..را نيز بيشتر مي كندرا نيز بيشتر مي كند
  ::يديدروايت مي نماروايت مي نما  ��در اين زمينه از پيامبر در اين زمينه از پيامبر   ��عبد اهللا بن عمرو بن عاص عبد اهللا بن عمرو بن عاص 

 S S �/ ���|	 �5 �   ,�� ����� �5 /[� � �/ ���|	 �5 �   ,�� ����� �5 /[� �VV ; ;��    
  ). ). نذر در نافرماني پروردگار و قطع رابطه خويشاوندي تحقق نمي يابدنذر در نافرماني پروردگار و قطع رابطه خويشاوندي تحقق نمي يابد((  
  ::پرهيز از نذرهاي طاقت فرساپرهيز از نذرهاي طاقت فرسا  --22

                                                                                      
كتـاب االيمـان و   كتـاب االيمـان و   ((، سـنن نسـائي   ، سـنن نسـائي   ) ) كتاب االيمان و النـذور كتاب االيمان و النـذور ((، سنن ترمذي ، سنن ترمذي ) ) كتاب االيمان و النذوركتاب االيمان و النذور((همان، سنن ابو داود همان، سنن ابو داود   11

  ). ). كتاب الكفاراتكتاب الكفارات((جه جه و سنن ابن ماو سنن ابن ما) ) النذورالنذور
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((سنن ابو داود سنن ابو داود   22
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چنانچه پيشتر توضيح داديم، چون خداوند مهربان تكاليف سخت و كمـر شـكن را   چنانچه پيشتر توضيح داديم، چون خداوند مهربان تكاليف سخت و كمـر شـكن را   
ين امر را مد نظر داشته و از وادار كردن خود ين امر را مد نظر داشته و از وادار كردن خود بر دوش انسانها ننهاده، بايد خودشان نيز ابر دوش انسانها ننهاده، بايد خودشان نيز ا

به كارهاي ما فوق قدرت بپرهيزند و در حين نذر كردن توان و امكانات مالي و بـدني  به كارهاي ما فوق قدرت بپرهيزند و در حين نذر كردن توان و امكانات مالي و بـدني  
  ..خويش را رعايت نمايندخويش را رعايت نمايند

خواهرم كه تصميم گرفته بود با پـاي پيـاده   خواهرم كه تصميم گرفته بود با پـاي پيـاده   : : در اين باره مي گويددر اين باره مي گويد  ��عقبة بن عامر عقبة بن عامر 
جويا شوم، ايشـان در  جويا شوم، ايشـان در    ��را از پيامبر را از پيامبر سفر حج را بجاي آورد، از من خواست حكم آن سفر حج را بجاي آورد، از من خواست حكم آن 

  ::پاسخ فرمودندپاسخ فرمودند

 S S vU~�   Æ"(� vU~�   Æ"(�VV ; ;}}    
  ). ). بايد سفر حج را انجام داده و سوار هم بشودبايد سفر حج را انجام داده و سوار هم بشود((  

در حـين ايـراد خطبـه بـود كـه مـردي       در حـين ايـراد خطبـه بـود كـه مـردي         ��پيامبر خـدا  پيامبر خـدا  : : نيز مي گويدنيز مي گويد  ��ابن عباس ابن عباس 
م م مدتي از نشستن پرهيز كرده، زير سايه ها هـ مدتي از نشستن پرهيز كرده، زير سايه ها هـ ابو اسرائيل نذر كرده ابو اسرائيل نذر كرده : : برخاست و گفتبرخاست و گفت

  ::فرمودفرمود  ��نرود، با مردم صحبت نكرده و روزه باشد، پيامبر نرود، با مردم صحبت نكرده و روزه باشد، پيامبر 

 S S )�%K (��   ��h��   a6O(���   �z(��5 �
� )�%K (��   ��h��   a6O(���   �z(��5 �
�VV ; ;��  
از سخن نگفتن، زير سايه نرفتن، ننشستن و روزه گرفتن دائمي از سخن نگفتن، زير سايه نرفتن، ننشستن و روزه گرفتن دائمي : : دستور بدهدستور بدهبه وي به وي ((  

  ). ). خودداري ورزدخودداري ورزد
  ::استفاده از دارايي هاي شخصياستفاده از دارايي هاي شخصي  --33

در امالك ديگران نذر و يـا هـر   در امالك ديگران نذر و يـا هـر     --وانين مقرر دين وانين مقرر دين بر اساس اصول و قبر اساس اصول و ق  ––يعني نبايد يعني نبايد 
  ::در اين باره مي فرمايددر اين باره مي فرمايد  ��گونه تصرفات ديگري انجام داد، زيرا پيامبر بزرگوار گونه تصرفات ديگري انجام داد، زيرا پيامبر بزرگوار 

 S S C3L ��I ?�"8 � :�5 �   ����� �5 /[�� d�5  � C3L ��I ?�"8 � :�5 �   ����� �5 /[�� d�5  �VV ; ;}}    

                                                                                      
  ). ). كتاب النذركتاب النذر)  ()  (و مسلمو مسلم) ) كتاب االحصار و جزاء الصيدكتاب االحصار و جزاء الصيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب االيمان و النذوركتاب االيمان و النذور((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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  ). ). نبايد نذر در گناهان و اموال ديگران را عملي ساختنبايد نذر در گناهان و اموال ديگران را عملي ساخت((  
از ايـن دو نـوع نـذر بيـانگر حـرام      از ايـن دو نـوع نـذر بيـانگر حـرام        ��گيري پيـامبر  گيري پيـامبر  بايد اين را نيز دانست كه جلـو بايد اين را نيز دانست كه جلـو 

  ..بودنشان مي باشدبودنشان مي باشد
  ::پرهيز از نذر در اماكن غير مشروعپرهيز از نذر در اماكن غير مشروع  --44

بدون ترديد آئين اسالم همواره مسلمانان را بـه خـودداري از چيزهـايي كـه قضـيه      بدون ترديد آئين اسالم همواره مسلمانان را بـه خـودداري از چيزهـايي كـه قضـيه      
سرنوشت ساز توحيد و يكتاپرستي را مخدوش نموده، فرا مي خواند، و لذا دانشمندان سرنوشت ساز توحيد و يكتاپرستي را مخدوش نموده، فرا مي خواند، و لذا دانشمندان 

مقرر كرده مقرر كرده » » سد الذرائعسد الذرائع««علم اصول الفقه قاعده اي را تحت عنوان علم اصول الفقه قاعده اي را تحت عنوان   متخصص در عرصهمتخصص در عرصه
را دچـار  را دچـار    هاهااند، يعني بايد در را بر روي بر هر آنچه شفافيت توحيد را مكـدر و انسـان  اند، يعني بايد در را بر روي بر هر آنچه شفافيت توحيد را مكـدر و انسـان  

  ..، بست، بستمي كندمي كندرسوبات گناه رسوبات گناه 
از اين رو، جهت عدم هماهنگي با مشركان و قفل زدن هميشـگي درهـاي شـرك و    از اين رو، جهت عدم هماهنگي با مشركان و قفل زدن هميشـگي درهـاي شـرك و    

  ..ايي كه غير خدا در آنها عبادت مي شود حرام مي باشدايي كه غير خدا در آنها عبادت مي شود حرام مي باشدبت پرستي، نذر كردن در جاهبت پرستي، نذر كردن در جاه
من نذر كرده ام من نذر كرده ام : : آمد و گفتآمد و گفت  ��مردي خدمت پيامبر مردي خدمت پيامبر : : مي گويدمي گويد  ��ثابت بن ضحاك ثابت بن ضحاك 

  ::ذبح كنم، ايشان فرمودندذبح كنم، ايشان فرمودند» » بوانهبوانه««شتري را در جايي به نام شتري را در جايي به نام 

 S S�&�� j8 �&��4��� +�&H I �� �H  �<�5 +�UI�&�� j8 �&��4��� +�&H I �� �H  �<�5 +�UI ; ;�%��&h5�%��&h5 : :�� ; ;X�&	X�&	 : : �&� �&�� �&<�5 +�&U 6&4 �&� �&�� �&<�5 +�&U 6&4
���I���I4343?? ; ;  �%��h5�%��h5 : :�� ; ;X�	X�	 : : � :�&5 �   ,�� ��&��� �&5 /[&�� d�&5  � )�{5 ¿/[�� ¢ I � :�&5 �   ,�� ��&��� �&5 /[&�� d�&5  � )�{5 ¿/[�� ¢ I

 C3L ��I ?�"8 C3L ��I ?�"8VV ; ;��  
: : فرمودفرمود. . نهنه: : حضار گفتندحضار گفتند  ؟ ؟ آيا در آنجا بتي از بتهاي دوران جاهلي عبادت مي شودآيا در آنجا بتي از بتهاي دوران جاهلي عبادت مي شود((  
نذرت نذرت : : فرمودفرمود. . نهنه: : گفتندگفتند  ؟ ؟ جشني از جشنهاي جاهلي نيز در آنجا برگزار نمي گرددجشني از جشنهاي جاهلي نيز در آنجا برگزار نمي گرددآيا آيا 

                                                                                                                                                                                                                    
  ). ). كتاب النذركتاب النذر((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ). ). كتاب االيمان و النذوركتاب االيمان و النذور((سنن ابو داود سنن ابو داود   22
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بجا آور، چون عملي ساختن نذر در زمينه نافرماني خدا و در امـوال ديگـران جـايز    بجا آور، چون عملي ساختن نذر در زمينه نافرماني خدا و در امـوال ديگـران جـايز    را را 
  ). ). نيستنيست

محل عبـادت  محل عبـادت  ((  از اين حديث چنين برداشت مي شود كه وفا به نذر در اماكن مزبوراز اين حديث چنين برداشت مي شود كه وفا به نذر در اماكن مزبور
  ..و امثال آنها حرام به شمار مي رودو امثال آنها حرام به شمار مي رود) ) غير خدا و برگزاري اعياد مشركانغير خدا و برگزاري اعياد مشركان

  ::عدم اعتقاد به تاثيرگزاري نذرعدم اعتقاد به تاثيرگزاري نذر  --55

ز اصول و مباني فكري مسلمانان اعتقاد به قدرت مطلـق پروردگـار و ارجـاع    ز اصول و مباني فكري مسلمانان اعتقاد به قدرت مطلـق پروردگـار و ارجـاع    يكي ايكي ا
همه امور به او است، يعني هيچ كس نمي توانـد در تقـديرات و فرمـانروايي خداونـد     همه امور به او است، يعني هيچ كس نمي توانـد در تقـديرات و فرمـانروايي خداونـد     
كمترين دخالتي داشته باشد، و هر گونه سود و زيان در دسـت او اسـت و بخشـش و    كمترين دخالتي داشته باشد، و هر گونه سود و زيان در دسـت او اسـت و بخشـش و    

  ..محروم سازي نيز از سوي ايشان صورت مي گيردمحروم سازي نيز از سوي ايشان صورت مي گيرد
ن اساس نبايد هيچ مسلماني در حين نذر كردن به تاثير گزاري نذر در مقدرات ن اساس نبايد هيچ مسلماني در حين نذر كردن به تاثير گزاري نذر در مقدرات بر ايبر اي

معتقد باشد، بلكه بايد تنهـا از روي  معتقد باشد، بلكه بايد تنهـا از روي    از اين طريقاز اين طريقالهي و يا جلب منافع و دفع مضرات الهي و يا جلب منافع و دفع مضرات 
  ..تقرب جستن به خداوند آن را انجام دهدتقرب جستن به خداوند آن را انجام دهد

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��در اين زمينه از پيامبر در اين زمينه از پيامبر   ��ابن عمر ابن عمر 

 S S�-�= C�hj8 � /[��� +D�-�= C�hj8 � /[��� +D   6�¡��� �� /[���� �
¡(�j8 :�D   ,�
AR8 �   6�¡��� �� /[���� �
¡(�j8 :�D   ,�
AR8 �  VV ; ;}}  
بي گمان نذر چيزي را تغيير نمي دهد، بلكه تنها وسيله بخشـش امـوال از سـوي    بي گمان نذر چيزي را تغيير نمي دهد، بلكه تنها وسيله بخشـش امـوال از سـوي    ((  

  ). ). افراد خسيس استافراد خسيس است

                                                                                      
  ). ). اب االيماناب االيمانكتكت((و و ) ) كتاب القدركتاب القدر((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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  نذرهاي شرك آميزنذرهاي شرك آميز

وقتي نذر كردن جزو عبادات و راههاي تقرب جستن به پروردگار محسـوب شـود،   وقتي نذر كردن جزو عبادات و راههاي تقرب جستن به پروردگار محسـوب شـود،   
كبر به شمار رفته و انجام دهنده اش وارد دوزخ كبر به شمار رفته و انجام دهنده اش وارد دوزخ انجام دادنش براي غير خداوند شرك اانجام دادنش براي غير خداوند شرك ا

خواهد گشت؛ ولي با كمال تاسف در بسياري از جوامع اسالمي پاره اي از اين عبادتها خواهد گشت؛ ولي با كمال تاسف در بسياري از جوامع اسالمي پاره اي از اين عبادتها 
علي رغم فراهم ساختن زمينه هاي مناسب در راستاي ريشه كن كردن جهل و بـت  علي رغم فراهم ساختن زمينه هاي مناسب در راستاي ريشه كن كردن جهل و بـت    ––

ل، ذبـح و  ل، ذبـح و  امـوا امـوا   ، براي غير خداوند صورت مي پذيرند، و لذا برخي مردم نـذر ، براي غير خداوند صورت مي پذيرند، و لذا برخي مردم نـذر --پرستي پرستي 
و نيكوكاران انجام مي دهند كه نمي بايست چنـين  و نيكوكاران انجام مي دهند كه نمي بايست چنـين    را براي مردگانرا براي مردگان  قرباني و امثال آنهاقرباني و امثال آنها

  ..انحرافات خطرناكي به درون عقايد و افكار مسلمانان رخنه مي كردانحرافات خطرناكي به درون عقايد و افكار مسلمانان رخنه مي كرد
بـراي  بـراي    سسهـر كـ  هـر كـ  : : استاد بزرگوار محمد صالح عثيمين در ايـن خصـوص مـي گويـد    استاد بزرگوار محمد صالح عثيمين در ايـن خصـوص مـي گويـد    

استمداد كند، شرك اكبر به شمار رفتـه و  استمداد كند، شرك اكبر به شمار رفتـه و    مردگان نذر و قرباني انجام داده و يا از ايشانمردگان نذر و قرباني انجام داده و يا از ايشان
  11. . انجام دهنده اش كافر و براي هميشه در دوزخ خواهد ماندانجام دهنده اش كافر و براي هميشه در دوزخ خواهد ماند

بايـد در قبـال انحرافـات موجـود در ميـان      بايـد در قبـال انحرافـات موجـود در ميـان      : : ولي نكته حائز اهميت در اينجـا اينكـه  ولي نكته حائز اهميت در اينجـا اينكـه  
مسلمانان احساس گناه كنيم، چون در واقـع مـا هسـتيم در اداي مسـؤليتمان كوتـاهي      مسلمانان احساس گناه كنيم، چون در واقـع مـا هسـتيم در اداي مسـؤليتمان كوتـاهي      

بكار نگرفته ايـم، بـه   بكار نگرفته ايـم، بـه   را را مناسب در راستاي آگاهي سازي آنان مناسب در راستاي آگاهي سازي آنان   ورزيده و همه روشهايورزيده و همه روشهاي
ويژه آنكه برخي از اين مردمان اعمال شرك آميز مزبور را از روي جهل و ناداني انجام ويژه آنكه برخي از اين مردمان اعمال شرك آميز مزبور را از روي جهل و ناداني انجام 
داده و با مفهوم واقعي اصطالحاتي همچون توحيد، شرك و كفر آشنايي ندارند، و لـذا  داده و با مفهوم واقعي اصطالحاتي همچون توحيد، شرك و كفر آشنايي ندارند، و لـذا  

  ..رار خواهيم گرفترار خواهيم گرفتدادگر قدادگر قدر روز آخرت مورد محاسبه شديد پروردگار در روز آخرت مورد محاسبه شديد پروردگار 
بايد خوب بدانيم كه مردم بر ما حق دارند و الزم است تكاليف خويش را نسبت به بايد خوب بدانيم كه مردم بر ما حق دارند و الزم است تكاليف خويش را نسبت به 
آنان ادا نماييم، آستين همت را باال زده و در راستاي منتشر ساختن دين و به اهتزاز در آنان ادا نماييم، آستين همت را باال زده و در راستاي منتشر ساختن دين و به اهتزاز در 

                                                                                      
  ). ). 105105//11((المجموع الثمين في فتاوي ابن عثيمين المجموع الثمين في فتاوي ابن عثيمين   11
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زيرا پيامبر زيرا پيامبر . . آوردن پرچم توحيد و يكتاپرستي بر بام دنيا، از هيچ كوششي دريغ نورزيمآوردن پرچم توحيد و يكتاپرستي بر بام دنيا، از هيچ كوششي دريغ نورزيم
اين روش را بكار برد و هر كس نيز دوست دارد جانشين راسـتين و  اين روش را بكار برد و هر كس نيز دوست دارد جانشين راسـتين و    ��و رحمت و رحمت نور نور 

ايشان بوده و در زمينه ابالغ پيـام حيـات بخـش    ايشان بوده و در زمينه ابالغ پيـام حيـات بخـش    جان بر كف پيامبران باشد بايد رهرو جان بر كف پيامبران باشد بايد رهرو 
بـا آرامـش روان و سـرافرازي كامـل پـاي      بـا آرامـش روان و سـرافرازي كامـل پـاي      دين به اين راد مردان تاريخ تاسي جويد تا دين به اين راد مردان تاريخ تاسي جويد تا 

  ..حضور يابدحضور يابدمحاكمه قيامت محاكمه قيامت 
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  ذبح و قربانيذبح و قرباني  

  

  معني لغوي و اصطالحي ذبحمعني لغوي و اصطالحي ذبح

  : : در زبان عربي مي گوينددر زبان عربي مي گويند
  ..گلويش را بريدگلويش را بريد: : ذبحه ذبحاذبحه ذبحا

  ..عمل ذبح را بسيار انجام دادعمل ذبح را بسيار انجام داد: : ذبحذبح
  11. . حيواني را گرفتحيواني را گرفت: : إذّبحإذّبح

عقيقه و امثـال  عقيقه و امثـال  كه به منظور بخشش، قرباني، كه به منظور بخشش، قرباني،   بر هر حيوانيبر هر حيواني: : در اصطالح شريعت نيزدر اصطالح شريعت نيز
  ..ر ذبح مي شود، اطالق مي گرددر ذبح مي شود، اطالق مي گرددآنها و به قصد ابراز بندگي و تقرب جستن به پروردگاآنها و به قصد ابراز بندگي و تقرب جستن به پروردگا

  

  لزوم اخالص در ذبحلزوم اخالص در ذبح

چون ذبح و سربريدن حيوان عبادت محسوب گشته، بايد آن را نيز تنهـا بـه منظـور    چون ذبح و سربريدن حيوان عبادت محسوب گشته، بايد آن را نيز تنهـا بـه منظـور    
هـر انـدازه كـم    هـر انـدازه كـم      ––  رارااز اين رو هر كس عمـل ذبـح   از اين رو هر كس عمـل ذبـح   . . كسب رضاي پروردگار انجام دادكسب رضاي پروردگار انجام داد

بـه  بـه  مشرك قلمـداد شـده و در صـورت تو   مشرك قلمـداد شـده و در صـورت تو     براي غير خدا انجام دهدبراي غير خدا انجام دهد  --ارزش هم باشد ارزش هم باشد 
  ..نكردن براي هميشه در دوزخ خواهد ماندنكردن براي هميشه در دوزخ خواهد ماند

را به انجام ذبح و قرباني تنها براي خدا فرمـان داده و آن  را به انجام ذبح و قرباني تنها براي خدا فرمـان داده و آن    ��خداوند متعال پيامبرش خداوند متعال پيامبرش 
بـه  بـه    ��را جزو دايره وسيع توحيد و عبادت قلمداد نموده است، پس وقتي پيامبر خـدا  را جزو دايره وسيع توحيد و عبادت قلمداد نموده است، پس وقتي پيامبر خـدا  

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11



        
  

      398398                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

ار خـواهيم  ار خـواهيم  رعايت اين امر ملزم است، ما نيز به طريق اولي مخاطب فـرامين الهـي قـر   رعايت اين امر ملزم است، ما نيز به طريق اولي مخاطب فـرامين الهـي قـر   
  ::را در اين زمينه چنين فرمان مي دهدرا در اين زمينه چنين فرمان مي دهد  ��گرفت، قرآن كريم پيامبر گرفت، قرآن كريم پيامبر 

�m���}�����|��{��zl ٢: الكوثر     
  ). ). حال كه چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكنحال كه چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن((  

  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

�m°��¯��®��¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£±��� �¸l 
       ١٦٣ -  ١٦٢: ا�نعام

نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كـه پروردگـار جهانيـان    نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كـه پروردگـار جهانيـان    : : بگوبگو((  
كنم و كارهـاي ايـن جهـان خـود را در     كنم و كارهـاي ايـن جهـان خـود را در       و اين است كه تنها خدا را پرستش ميو اين است كه تنها خدا را پرستش مي((  استاست

كوشـم و در ايـن راه   كوشـم و در ايـن راه     ان مـي ان مـي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزداندازم و بر بذل مال و جان در راه يزد  مسير رضايت او ميمسير رضايت او مي
  ). ). خدا را هيچ شريكي نيستخدا را هيچ شريكي نيست    ). ). م شودم شود، تا حياتم ذخيره ممات، تا حياتم ذخيره مماتميرمميرم  ميمي

  ::در تفسير اين آيه مي گويددر تفسير اين آيه مي گويد  --رحمه اهللا رحمه اهللا   ––حافظ ابن كثير حافظ ابن كثير 
كه غير خدا را بندگي و ذبيحه ها را به كه غير خدا را بندگي و ذبيحه ها را به   ––خداوند پيامبرش را فرمان داده به مشركين خداوند پيامبرش را فرمان داده به مشركين 

نماز، عبادت و زيستن و مردنش تنها بـراي  نماز، عبادت و زيستن و مردنش تنها بـراي  : : ، اعالم نمايد، اعالم نمايد--نام غير وي سر مي بريدند نام غير وي سر مي بريدند 
و غير او را دخالت نمي دهد، چنانچه در سوره كوثر بـه وي فرمـان مـي    و غير او را دخالت نمي دهد، چنانچه در سوره كوثر بـه وي فرمـان مـي      خداوند بودهخداوند بوده

دهد نماز و قربانيت را تنها بخاطر جلب رضاي پروردگار انجام بده، تا بدين وسيله از دهد نماز و قربانيت را تنها بخاطر جلب رضاي پروردگار انجام بده، تا بدين وسيله از 
نيت و تصميم گيريهايش را با آب زالل اخالص شسـت  نيت و تصميم گيريهايش را با آب زالل اخالص شسـت    همههمهمشركين فاصله گرفته و مشركين فاصله گرفته و 

  ..و شو دهدو شو دهد
  ..ذبح در فريضه حج و عمره استذبح در فريضه حج و عمره استبه معني به معني » » نسكنسك««واژه واژه : : مجاهد مي گويدمجاهد مي گويد

ذبـح و قربـانيم،   ذبـح و قربـانيم،   : : به معنيبه معني» » نسكينسكي««: : ثوري از سدي از سعيد بن جبير نقل مي كند كهثوري از سدي از سعيد بن جبير نقل مي كند كه
  ..استاست
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  11. . سدي و ضحاك نيز چنين گفته اندسدي و ضحاك نيز چنين گفته اند

  

  ذبح شرك آميزذبح شرك آميز

چنانچه قبال روشن شد، ذبح و قرباني جزو دايره فراخناي عبادت محسوب گشته و چنانچه قبال روشن شد، ذبح و قرباني جزو دايره فراخناي عبادت محسوب گشته و 
اده شود و گر نه انسان دچار شرك اكبر شـده و در  اده شود و گر نه انسان دچار شرك اكبر شـده و در  نبايد قصد غير خدا در آن دخالت دنبايد قصد غير خدا در آن دخالت د

دوزخ پر از عذاب ماندگار خواهد بود، احاديث زيادي در اين رابطه وارد شده اند كـه  دوزخ پر از عذاب ماندگار خواهد بود، احاديث زيادي در اين رابطه وارد شده اند كـه  
  ::بخاطر پرهيز از ماللت خوانندگان تنها مواردي از آنها را ياد آور خواهيم شدبخاطر پرهيز از ماللت خوانندگان تنها مواردي از آنها را ياد آور خواهيم شد

يح داد و يح داد و چهـار چيـز را بـرايم توضـ    چهـار چيـز را بـرايم توضـ      ��پيامبر خدا پيامبر خدا : : مي گويدمي گويد  ��علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب 
  ::فرمودفرمود

 S S �&��   ,�H�> 2 L �� �� ���   ,)8���  ��� �� �� ���   ,�� @'� `�1 �� �� ��� �&��   ,�H�> 2 L �� �� ���   ,)8���  ��� �� �� ���   ,�� @'� `�1 �� �� ���
 ¬/�� /��� a@� �� �� ¬/�� /��� a@� �� ��VV ; ;��  

خداوند كسي را كه براي غير خدا ذبح نمايد، يا والدينش را نفرين كند، يا مفسدي خداوند كسي را كه براي غير خدا ذبح نمايد، يا والدينش را نفرين كند، يا مفسدي ((  
  ). ). ن كرده استن كرده استرا پناه دهد و يا حدود و مرزها را تغيير دهد، نفريرا پناه دهد و يا حدود و مرزها را تغيير دهد، نفري

: : دور شدن از سايه رحمت الهي است، ابو السعادات مي گويددور شدن از سايه رحمت الهي است، ابو السعادات مي گويد: : لعن و نفرين به معنيلعن و نفرين به معني
اصل لعن بر طرد و دور راندن از حريم رحمت الهي اطالق مـي گـردد، و هـر گـاه از     اصل لعن بر طرد و دور راندن از حريم رحمت الهي اطالق مـي گـردد، و هـر گـاه از     

  33. . دشنام دادن استدشنام دادن است: : سوي مردم بكار رفت به معنيسوي مردم بكار رفت به معني
  ::در اين زمينه مي فرمايددر اين زمينه مي فرمايد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام نووي امام نووي 

                                                                                      
  ..سوره انعامسوره انعام/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ). ). كتاب الضحاياكتاب الضحايا((و سنن نسائي و سنن نسائي ) ) كتاب االضاحيكتاب االضاحي((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
  ..175175/ / تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد   33
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ود از آن در حديث مزبور ذبحهايي است كه بخاطر بت، صليب، موسي، عيسي، ود از آن در حديث مزبور ذبحهايي است كه بخاطر بت، صليب، موسي، عيسي، مقصمقص
، كعبه و امثال آنها صورت گيرد كه همه ايـن مـوارد   ، كعبه و امثال آنها صورت گيرد كه همه ايـن مـوارد   --عليهم الصالة و السالم عليهم الصالة و السالم   ––محمد محمد 

چنانچـه  چنانچـه    ––گوشت چنين حيواني نيز گوشت چنين حيواني نيز   --صرف نظر از انجام دهنده اش صرف نظر از انجام دهنده اش   --خالف دين و خالف دين و 
زيرا هدف از آن بزرگداشـت  زيرا هدف از آن بزرگداشـت  . . رام استرام است، ح، ح--دارند دارند نظر نظر شافعي و پيروانش بر آن اتفاق شافعي و پيروانش بر آن اتفاق 

    11. . و عبادت غير خدا بوده و انجام دهنده هم مرتد به شمار مي رودو عبادت غير خدا بوده و انجام دهنده هم مرتد به شمار مي رود
  ::زمخشري نيز در اين باره مي گويدزمخشري نيز در اين باره مي گويد

مشركين عادت داشتند پس از خريداري و ساختن خانـه هـا و يـا بهـره بـرداري از      مشركين عادت داشتند پس از خريداري و ساختن خانـه هـا و يـا بهـره بـرداري از      
ا ذبح مي كردنـد،  ا ذبح مي كردنـد،  حيواني رحيواني ر  ،،چشمه اي، به منظور جلوگيري از آسيبهاي احتمالي جنيانچشمه اي، به منظور جلوگيري از آسيبهاي احتمالي جنيان

كه از كه از   ––ابراهيم مروزي ابراهيم مروزي : : از اين رو امام نووي مي گويداز اين رو امام نووي مي گويد. . و لذا بدانها انتساب يافته استو لذا بدانها انتساب يافته است
از علماي بخارا نقل مي كند كه سربريدن حيـوان پـيش   از علماي بخارا نقل مي كند كه سربريدن حيـوان پـيش     ––پيروان مذهب شافعي است پيروان مذهب شافعي است 

  22. . پاي فرمانروايان چون بخاطر غير خدا است، حرام محسوب مي گرددپاي فرمانروايان چون بخاطر غير خدا است، حرام محسوب مي گردد
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��طارق بن شهاب طارق بن شهاب 

 S SF��j1 �5 /���� 6�/ 6A3   ,F��j1 �5 6�/ ���� 6A3F��j1 �5 /���� 6�/ 6A3   ,F��j1 �5 6�/ ���� 6A3 ; ;�%��	�%��	 : : X%&./ �8 ?��1 e�U X%&./ �8 ?��1 e�U
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  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((شرح النووي علي صحيح مسلم شرح النووي علي صحيح مسلم   11
  ..158158/ / تيسير العزيز الحميد تيسير العزيز الحميد   22
  ). ). كتاب الزهدكتاب الزهد((مسند احمد مسند احمد   33
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يك نفر بخاطر مگسي وارد بهشت و يكي ديگـر هـم بخـاطر مگسـي وارد دوزخ     يك نفر بخاطر مگسي وارد بهشت و يكي ديگـر هـم بخـاطر مگسـي وارد دوزخ     ((  
بـت  بـت    قـومي قـومي دو نفـر از كنـار   دو نفـر از كنـار   : : فرمـود فرمـود   !!؟؟چگونه اي پيامبر خـدا چگونه اي پيامبر خـدا : : گشت، حضار پرسيدندگشت، حضار پرسيدند

د كه تا قرباني كردن چيزي پيش پاي بتشان اجازه عبور و مرور را به د كه تا قرباني كردن چيزي پيش پاي بتشان اجازه عبور و مرور را به پرست عبور كردنپرست عبور كردن
چيـزي  چيـزي  : : چيزي را قرباني كـن، گفـت  چيزي را قرباني كـن، گفـت  : : هيچ كس نمي دادند، و لذا به يكي از آنان گفتندهيچ كس نمي دادند، و لذا به يكي از آنان گفتند

حد اقل مگسي ذبح كن، وي نيز مگسي را ذبح و راه را بـه  حد اقل مگسي ذبح كن، وي نيز مگسي را ذبح و راه را بـه  : : گفتندگفتند. . ندارم تا قرباني كنمندارم تا قرباني كنم
مـن  مـن  : : ان دادند، ولي او در پاسـخ گفـت  ان دادند، ولي او در پاسـخ گفـت  آن يكي ديگر را هم چنين فرمآن يكي ديگر را هم چنين فرم. . رويش گشودندرويش گشودند

هيچ چيز را جز براي خدا قرباني نخواهم كرد، و لذا وي را به شهادت رسـانده و وارد  هيچ چيز را جز براي خدا قرباني نخواهم كرد، و لذا وي را به شهادت رسـانده و وارد  
  ). ). بهشت شدبهشت شد

  ::دو نكته از اين حديث برداشت مي شوددو نكته از اين حديث برداشت مي شود
مساله شرك و بت پرستي بسيار خطير، حساس و دقيق است، زيرا آن مـرد تنهـا   مساله شرك و بت پرستي بسيار خطير، حساس و دقيق است، زيرا آن مـرد تنهـا     --11

وزخ شد، و لذا بايد همه راههاي منتهي به شرك را وزخ شد، و لذا بايد همه راههاي منتهي به شرك را بخاطر قرباني نمودن مگسي وارد دبخاطر قرباني نمودن مگسي وارد د
  ..مسدود و علل و عوامل آن را ريشه كن كردمسدود و علل و عوامل آن را ريشه كن كرد

بايد توحيد و يكاپرستي در دل مؤمنان راستين و جان بركف از جايگاه و منزلتي بايد توحيد و يكاپرستي در دل مؤمنان راستين و جان بركف از جايگاه و منزلتي   --22
بي نظير برخوردار باشد، و لذا آن يك نفر از ذبـح حتـي يـك مگـس هـم بـراي غيـر        بي نظير برخوردار باشد، و لذا آن يك نفر از ذبـح حتـي يـك مگـس هـم بـراي غيـر        

  ..گرانبهايش را فدا كردگرانبهايش را فدا كردخداوند امتناع ورزيده و جان خداوند امتناع ورزيده و جان 
  ::نكته قابل توجهنكته قابل توجه

مـي  مـي    »»كتـاب التوحيـد  كتـاب التوحيـد  ««در توضيح مساله نهـم  در توضيح مساله نهـم    ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب 
  ::نويسدنويسد

بدان اشاره مي كند از اين لحاظ وارد دوزخ گشت كه ذبـح  بدان اشاره مي كند از اين لحاظ وارد دوزخ گشت كه ذبـح    ��مردي كه پيامبر خدا مردي كه پيامبر خدا   
  ..ددآن قوم انجام داآن قوم انجام دا  شرّشرّبخاطر رهايي از بخاطر رهايي از نه از روي قصد و نيت بلكه نه از روي قصد و نيت بلكه مزبور را مزبور را 

طور ممكن اسـت چنـين هـدفي باعـث     طور ممكن اسـت چنـين هـدفي باعـث     چچ: : در اينجا سؤالي پيش مي آيد و آن اينكهدر اينجا سؤالي پيش مي آيد و آن اينكه
د وي به آتش دوزخ شده باشد حال آنكه خداونـد هـيچ كـس را در قبـال انجـام      د وي به آتش دوزخ شده باشد حال آنكه خداونـد هـيچ كـس را در قبـال انجـام      وروورو
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را مـد نظـر   را مـد نظـر   زيـر  زيـر  ؟ در پاسخ مي توان دو نكته ؟ در پاسخ مي توان دو نكته عملي غير اختياري  محاسبه نخواهد كردعملي غير اختياري  محاسبه نخواهد كرد
  ::قرار دادقرار داد
  انـد انـد ائز نبوده و مردمان آن زمـان نتوانسـته   ائز نبوده و مردمان آن زمـان نتوانسـته   شته رخصت جشته رخصت جريعتهاي گذريعتهاي گذيا در شيا در ش) ) الفالف

  ..كلمات كفر آميز را بر زبان جاري و يا افعال شرك آلود را انجام دهندكلمات كفر آميز را بر زبان جاري و يا افعال شرك آلود را انجام دهند
و يا شايد اين مرد اقدام به ذبح مگس را از دورن نيز پذيرفته و آرامـش ايمـاني   و يا شايد اين مرد اقدام به ذبح مگس را از دورن نيز پذيرفته و آرامـش ايمـاني   ) ) بب

را از دست داده باشد، و گر نه بر اسـاس بيـان روشـنگر قـرآن برخـورداري از چنـين       را از دست داده باشد، و گر نه بر اسـاس بيـان روشـنگر قـرآن برخـورداري از چنـين       
امشي به هنگام اقدام به اعمال خالف شرع موجبات حفظ و سالم ماندن نهال ايمـان  امشي به هنگام اقدام به اعمال خالف شرع موجبات حفظ و سالم ماندن نهال ايمـان  آرآر

  ::را فراهم و به مثابه حصاري برايش محسوب مي گرددرا فراهم و به مثابه حصاري برايش محسوب مي گردد

m�������e����x��w��v���u��t��sl ١٠٦: النحل     
گردند و در همـان حـال   گردند و در همـان حـال     وادار به اظهار كفر ميوادار به اظهار كفر مي) ) تحت فشار و اجبارتحت فشار و اجبار((  بجز آنان كهبجز آنان كه((  

  ). ). ايمان استايمان است  دلهايشان ثابت بردلهايشان ثابت بر
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  توكلتوكل

  

  معني لغوي و شرعي توكلمعني لغوي و شرعي توكل

  ::در زبان عربي آمده استدر زبان عربي آمده است
  ..اقدام به فالن كار را بر عهده گرفتاقدام به فالن كار را بر عهده گرفت: : توكل الرجل باألمرتوكل الرجل باألمر

  ..تسليم خدا شدتسليم خدا شد: : توكل الرجل علي اهللاتوكل الرجل علي اهللا
سرپرسـت و عهـده دار روزي   سرپرسـت و عهـده دار روزي   : : يكي از اسماء واالي خداوند بوده و به معنييكي از اسماء واالي خداوند بوده و به معني: : الوكيلالوكيل

  11. . بندگان استبندگان است
  بـه وي پـس از  بـه وي پـس از  واگـذاري امـور بـه خـدا و اعتمـاد      واگـذاري امـور بـه خـدا و اعتمـاد      : : شرع به معنـي شرع به معنـي   توكل از ديدگاهتوكل از ديدگاه
  ..مي باشدمي باشد  ،،بكارگيري اسباببكارگيري اسباب
  ..بر اعتماد و اطمينان كامل دروني به پروردگار اطالق مي گرددبر اعتماد و اطمينان كامل دروني به پروردگار اطالق مي گردد: : برخي معتقدندبرخي معتقدند

  ..توكل جزو اعمال قلبي به شمار مي رودتوكل جزو اعمال قلبي به شمار مي رود: : معتقد استمعتقد است  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام احمد امام احمد 
امع تر است، زيرا معني حقيقي توكل تنها امع تر است، زيرا معني حقيقي توكل تنها ولي واقعيت اين است كه معني نخست جولي واقعيت اين است كه معني نخست ج

در دايره اعمال قلبي محصور نگشته و ساير زمينه هـا از قبيـل گفتـار و كـردار را نيـز      در دايره اعمال قلبي محصور نگشته و ساير زمينه هـا از قبيـل گفتـار و كـردار را نيـز      
تحت پوشش قرار مي دهد، بر خالف عده اي كه گمان مي برند توكل به معنـي تـرك   تحت پوشش قرار مي دهد، بر خالف عده اي كه گمان مي برند توكل به معنـي تـرك   

  22. . اسباب و دست برداشتن از تالش و تكاپو استاسباب و دست برداشتن از تالش و تكاپو است
  ::پيرامون ارزش و منزلت توكل مي نويسدپيرامون ارزش و منزلت توكل مي نويسد  ––  رحمه اهللارحمه اهللا  ––ابن القيم الجوزيه ابن القيم الجوزيه 

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
مطالب ارزشمندي را در اين رابطه نگاشته و عالقه مندان مي توانند جهـت  مطالب ارزشمندي را در اين رابطه نگاشته و عالقه مندان مي توانند جهـت  ) ) تلبيس ابليستلبيس ابليس: (: (حافظ ابن الجوزي در كتابحافظ ابن الجوزي در كتاب  22

  ..پربارتر نمودن بحث بدان مراجعه فرمايندپربارتر نمودن بحث بدان مراجعه فرمايند
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ديگرش توبه و بازگشـت بـه   ديگرش توبه و بازگشـت بـه     و نيمو نيممحسوب گشته محسوب گشته توكل به عنوان نيمي از كل دين توكل به عنوان نيمي از كل دين 
، زيرا هسته اصلي دين استمداد و بندگي است كه توكل استمداد و ، زيرا هسته اصلي دين استمداد و بندگي است كه توكل استمداد و استاستسوي خداوند سوي خداوند 

كه كه توكل از جايگاهي وسيع و فراگير برخوردار است توكل از جايگاهي وسيع و فراگير برخوردار است . . توبه نيز بندگي به شمار مي رودتوبه نيز بندگي به شمار مي رود
محدوده كاربرد و فزوني نياز مردم همواره پر طرفدار خواهد بـود، و  محدوده كاربرد و فزوني نياز مردم همواره پر طرفدار خواهد بـود، و  به لحاظ گسترش به لحاظ گسترش 

دوستان و مقربان درگاه حق جهت حفظ ايمان، برافراشته شدن پرچم دين، مبـارزه  دوستان و مقربان درگاه حق جهت حفظ ايمان، برافراشته شدن پرچم دين، مبـارزه  لذا لذا 
با مخالفان، تحكيم پايه هاي دوستي با پروردگار و اجـراي اوامـرش بـر وي توكـل و     با مخالفان، تحكيم پايه هاي دوستي با پروردگار و اجـراي اوامـرش بـر وي توكـل و     

  11. . اعتماد مي ورزنداعتماد مي ورزند

  

  ع توكلع توكلبرترين نوبرترين نو

يعنـي  يعنـي    ––بي گمان واالترين، وسيع ترين و مفيد ترين نوع توكل در زمينـه واجبـات   بي گمان واالترين، وسيع ترين و مفيد ترين نوع توكل در زمينـه واجبـات   
توكل بر خدا در راستاي تـاثير گـذاري   توكل بر خدا در راستاي تـاثير گـذاري     وو  --وظائف مربوط به خدا، مردم و خود انسان وظائف مربوط به خدا، مردم و خود انسان 

كـه پيـام آوران   كـه پيـام آوران     ،،استاست) ) ايجاد مصالح ديني و برطرف ساختن مضراتايجاد مصالح ديني و برطرف ساختن مضرات((  در جهان خارجدر جهان خارج
بايد جانشينان بر حقشان نيز چنين باشند، پس از بايد جانشينان بر حقشان نيز چنين باشند، پس از   نور و رحمت اين نوع توكل داشته ونور و رحمت اين نوع توكل داشته و

آن توكل ساير مردم است كه هر كس بر حسب منافع و مصالح مورد نظـر خـويش از   آن توكل ساير مردم است كه هر كس بر حسب منافع و مصالح مورد نظـر خـويش از   
دست يابي به قدرت و فرمانروايي، اموال و سرمايه هاي دنيايي و امثال اينها، بـر  دست يابي به قدرت و فرمانروايي، اموال و سرمايه هاي دنيايي و امثال اينها، بـر  : : قبيلقبيل

هـر كـس   هـر كـس   : : ينكـه ينكـه ولي نكته قابـل توجـه در ايـن ميـان ا    ولي نكته قابـل توجـه در ايـن ميـان ا    . . ددننخداوند متعال تكيه مي ورزخداوند متعال تكيه مي ورز
  22. . صادقانه بر خدا توكل كند به اهداف مورد نظرش دست مي يابدصادقانه بر خدا توكل كند به اهداف مورد نظرش دست مي يابد

                                                                                      
  ..ابن القيم الجوزيهابن القيم الجوزيه/ / مدارج السالكين مدارج السالكين   11
  ..همانهمان  22
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  توكل با اخذ اسباب منافات نداردتوكل با اخذ اسباب منافات ندارد

گروهي از مردم در فهم معناي حقيقي توكل به خطا رفته و به بهانه توكل بر خدا از گروهي از مردم در فهم معناي حقيقي توكل به خطا رفته و به بهانه توكل بر خدا از 
تالش در راستاي امرار معاش و بكارگيري اسـباب مـادي دسـت برداشـته انـد، ولـي       تالش در راستاي امرار معاش و بكارگيري اسـباب مـادي دسـت برداشـته انـد، ولـي       

ن است كه راه ايشان به تركستان بوده و توكل به معني تنبلي و شـانه خـالي   ن است كه راه ايشان به تركستان بوده و توكل به معني تنبلي و شـانه خـالي   واقعيت ايواقعيت اي
كردن زير بار مسؤليت نيست، بلكه توكل عنصري محرك و سازنده است كـه نـه تنهـا    كردن زير بار مسؤليت نيست، بلكه توكل عنصري محرك و سازنده است كـه نـه تنهـا    
انسان را از ادامه حركت باز نمي دارد بلكـه وي را بـه جلـو بـردن چرخـه زنـدگي و       انسان را از ادامه حركت باز نمي دارد بلكـه وي را بـه جلـو بـردن چرخـه زنـدگي و       

ر نوع توكلي كه زبان و اعضاي انسان ر نوع توكلي كه زبان و اعضاي انسان بكارگيري اسباب مربوطه نيز وا مي دارد، و لذا هبكارگيري اسباب مربوطه نيز وا مي دارد، و لذا ه
  ..بي تفاوتي، سستي و وارفتگي به شمار مي رودبي تفاوتي، سستي و وارفتگي به شمار مي رودرا تحت تاثير قرار ندهد، را تحت تاثير قرار ندهد، 

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��در زاين زمينه از پيامبر در زاين زمينه از پيامبر   ��زبير بن عوام زبير بن عوام 

    SS )��� U��I [A�8 +� 6��� �G�8 H�5 �<����5 �
<^ o� v|#� ��Y*� Ñ��5 ��'(&�
 �� X��8 +I �� )� @A�%���  I �%|�I ����� V;} 
اگر هر يك از شما ريسماني را برداشته و برود كوله باري از هيزم را بـا آن جمـع   ( 

كـه   تكدي گري اسـت كرده و بفروشد تا نيازهايش را از اين طريق رفع نمايد، بهتر از 
  ). و يا دست رد به سينه اش مي گزارند حاجتش را برآورده ساختهيا مردم 

  :نقل مي كند �از پيامبر  �ي كرب مقدام بن معد

 S ��&8 6&"� �� 6U�8 +I �� �@A a§	 ����W ��I 6UI ��    و كـان داود ال يأكـل إال مـن

 �; Vعمل يديه 

                                                                                      
  ). ). كتاب الزكاةكتاب الزكاة((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..و مسند امام احمدو مسند امام احمد) ) كتاب البيوعكتاب البيوع((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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هيچ گاه انسان غذايي را بهتر از دست رنـج خـود نخـورده اسـت، و داود تنهـا از      ( 
  ). حاصل تالش خويش استفاده مي كرد

  :روايت مي كند كه �بكر صديق امام بيهقي با سند خود از ابو 

 S 4/3 �� Ï
�I �5 @A �   ,?=��B ?¾/3   ¿3��B ?�83V ;} 
دين براي آخرت و دنيا براي زندگي كردن است، و هر كه صاحب مال نباشد فاقد ( 

  ). خوبيها است
از ابـو علـي فضـيل بـن     : مي گويد –خدمتگذار ابراهيم بن ادهم  –ابراهيم بن بشار 

تو چرا ما را به زهد و قناعت در دنيا فـرا مـي   : يدم به ابن المبارك مي گفتعياض شن
؟، خوانيد و خودت نيز سرگرم تجارت و بازرگاني ميان خراسان و مكه مكرمه هسـتي 

من اين كار را بخاطر رفع نياز، حفظ اعتبار و شخصيت و  !اي ابو علي: در پاسخ گفت
بر من باشد بال فاصله بـه  از حقوق خداوند ، هر حقي متوانايي بر عبادت انجام مي ده

  .چه كار خوبي است اگر توفيق حاصل شود: فضيل گفت. اداي آن مي پردازم
از احاديث و آثار مزبور چنين برداشت مي شود كه توكل واقعي و مورد نظر خـدا و  

. بوطه پس از تكيه كردن بر پروردگـار، مـي باشـد   ربكار گيري اسباب م �پيامبر اكرم 
  :و مي فرمايدبرداشته پرده از روي اين امر ضمن بيان مثالي  �بر نور و رحمت پيام

 S M 
&G   ,�K��  �'G ,@|�� ��
8 :U z	�
� 6U%(�� a]� �� ��� +%�U%(G z�I %�
 ���|�V ;�  

اگر به نحو شايسته بر خدا توكل كنيد، شما را همچون پرندگان روزي مي رسـاند  ( 
  ). دنيرون رفته و شامگاهان با شكمي پر بر مي گردكه بامدادان گرسنه ب

                                                                                      
  ..امام ابو المعالي قزوينيامام ابو المعالي قزويني) / ) / 3737((مختصر شعب االيمان مختصر شعب االيمان   11
  ..ترمذي با سندي حسن صحيح، ابن ماجه، ابن حبان و حاكم نيز با سندي صحيح روايت كرده اندترمذي با سندي حسن صحيح، ابن ماجه، ابن حبان و حاكم نيز با سندي صحيح روايت كرده اند  22
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يعني پرندگان چون بامدادان گرسنه و در عين حال تالشگرانه از النه هايشان بيـرون  
رفته و در پي دست يابي به اسباب منتهي به غذا هستند، خداوند نيز آنها را يـاري داده  

  .و با شكمي پر بر مي گردند
  :در اين رابطه مي فرمايد – رحمه اهللا –ابن القيم الجوزيه 

مخالفان بكارگيري اسباب هيچ گاه به توكل واقعي نمي رسند، زيرا توكل جزو كـار  
است كـه   زمينه ساز رسيدن به مطلوب محسوب گشته و بسان دعايي عواملآمد ترين 

  .عامل تحقق يافتن مطالب و خواسته ها مي باشد

  

  داليل وجوب توكلداليل وجوب توكل

  ممييقرآن كرقرآن كر) ) الفالف

توكل جزو عبادات به شمار رفته و بايد تنها بخاطر خدا و عـاري از هـر   توكل جزو عبادات به شمار رفته و بايد تنها بخاطر خدا و عـاري از هـر   بدون شك بدون شك 
گونه شائبه و رسوبات شرك و جاهليت باشد، و گر نه انسان مرتكب شرك اكبر گشته گونه شائبه و رسوبات شرك و جاهليت باشد، و گر نه انسان مرتكب شرك اكبر گشته 
و همه كردارهايش به باد فنا خواهد رفت، و لذا پروردگار متعال در آيات متعددي مـا  و همه كردارهايش به باد فنا خواهد رفت، و لذا پروردگار متعال در آيات متعددي مـا  

  ::فرمايدفرمايدرا به توكل موحدانه بر خدا فرمان داده و مي را به توكل موحدانه بر خدا فرمان داده و مي 

m�������Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl ٢٣: المائدة  

  ). ). اگر مؤمن هستيد، بر خدا توّكل كنيداگر مؤمن هستيد، بر خدا توّكل كنيد((  
و و   بر اساس اين آيه توكل بر خدا شرط ايمان و جزو صفات مؤمنان محسـوب شـده  بر اساس اين آيه توكل بر خدا شرط ايمان و جزو صفات مؤمنان محسـوب شـده  

  . . چارچوب عقايد بدون آن تكميل نخواهد شدچارچوب عقايد بدون آن تكميل نخواهد شد
  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

�m[�����_��̂ ��]��\��`l ١١: إبراھيم  
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  ). ). و مؤمنان بايد به خدا توّكل كنند و بسو مؤمنان بايد به خدا توّكل كنند و بس((  
  ::خطاب به قومش فرمودخطاب به قومش فرمود  ��حضرت موسي حضرت موسي 

�m�o��n��m��l����k��j��sl ٨٤: يونس  
  ). ). گر واقعاً به خدا ايمان داريد بر او توكّل كنيدگر واقعاً به خدا ايمان داريد بر او توّكل كنيد((  

  ::خداوند سبحان پيامبر بزرگوار اسالم را نيز چنين فرمان مي دهدخداوند سبحان پيامبر بزرگوار اسالم را نيز چنين فرمان مي دهد

�mR��Q��PS����Xl ٧٩: النمل  
  ). ). ا توّكل كنا توّكل كنپس بر خدپس بر خد((  

  

  سنت پيامبرسنت پيامبر) ) بب

همواره مـي كوشـيد پيـروانش را بـه خـدا نزديـك و       همواره مـي كوشـيد پيـروانش را بـه خـدا نزديـك و         ��چون پيامبر نور و رحمت چون پيامبر نور و رحمت 
چارچوب اعتقاديشان را از هر گونه شـائبه و رسـوبات شـرك ورزي پـااليش نمايـد،      چارچوب اعتقاديشان را از هر گونه شـائبه و رسـوبات شـرك ورزي پـااليش نمايـد،      
توكل و تكيه موحدانه بر پروردگار متعال را نيز در دستور كارش قـرار داده بـود، ابـن    توكل و تكيه موحدانه بر پروردگار متعال را نيز در دستور كارش قـرار داده بـود، ابـن    

  ::زمينه از ايشان روايت مي كندزمينه از ايشان روايت مي كند  در ايندر اين  ��عباس عباس 

�g نة من أمتي سبعون ألفا بال حساب، نة من أمتي سبعون ألفا بال حساب، يدخل الجيدخل الج« «    g  g+%j	 i g~ i�g8 g� g  g+%j	 i
 g8 g� g�8 k[t�� j j4
 g+%j� tU g%g( g8 ik y� g/ go g� g  g+ j t@g|g( g8 ; gX� ghg5 �� g�i k> j�i� j� g=� tz j� gC� ghg5 : ��I i j<i� k� �� X%./ �8! ; gX�& ghg5: 

 i j<i� k� gwi�gI V jH gX� ghg5 j
 gAL q6 j� g/ gC� g	 t : ��I  i j<i� k� �� X%./ �8! ; gX� ghg5:  j� g=� tz j� �g k� gn ghg� g.V; } 
هفتاد هزار نفر از امتم بدون حساب و كتـاب وارد بهشـت خواهنـد شـد، ايشـان      ( 

ان توكـل مـي   كساني اند كه تعويذ، تداوي و فال بد انجام نداده و تنها بـر پروردگارشـ  
، !؟من جزو آنـان هسـتم اي پيـامبر خـدا    : عكاشة بن محصن برخاست و گفت. نمايند

                                                                                      
  ). ). االيمانااليمان  كتابكتاب((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الطبكتاب الطب((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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تو جزو اين گروه هستيد، مردي ديگر برخاست و همان چيـز را پرسـيد، ولـي    : فرمود
  ). عكاشه از تو پيشي گرفت: اين بار فرمود

بهشـت را   علت اصلي ورود بدون محاسبه اين گروه بـه  �چنانچه مي بينيم، پيامبر 
توكل منطقي و موحدانه بر خدا معرفي كرده است، يعني چون ايشان ارتباط تنگاتنـگ  
با خداوند متعال داشته اند، بدون نگراني و بازخواست شديد وارد سـرزمين مبـارك و   

  .خواهند گشت حيات بخش بهشت
  :نقل مي كند �نيز از پيامبر بزرگوار  �عمر بن خطاب 

 S ��� +%�U%(G z�I %� M 
&G   ,�K��  �'G ,@|�� ��
8 :U z	�
� 6U%(�� a]� ��
 ���|�V; } 

اگر به نحو شايسته بر خدا توكل كنيد، شما را همچون پرندگان روزي مي رسـاند  ( 
  ). كه بامدادان گرسنه بيرون رفته و شامگاهان با شكمي پر بر مي گردد

اسي مي نمايـد كـه پرنـدگان    در اين حديث ما را متوجه اين نكته اس �پيامبر اكرم 
چون اسباب الزم را بكار گرفته و سپس با يقيني راسخ و ايماني راستين بر خدا توكـل  

  .مي كنند، پروردگار نيز روزي خويش را به آنها ارزاني مي دارد
  :از مجموع آيات و احاديث وارده در اين زمينه نتيجه مي گيريم كه 

روردگار قـادر متعـال واجـب و جـزو دايـره      توكل و تكيه موحدانه و مخلصانه بر پ
  .به شمار رفته و بايد تنها براي خداوند صورت پذيردوسيع و فراخناي بندگي 

                                                                                      
  ..ترمذي با سندي حسن صحيح، ابن ماجه، ابن حبان و حاكم نيز با سندي صحيح روايت كرده اندترمذي با سندي حسن صحيح، ابن ماجه، ابن حبان و حاكم نيز با سندي صحيح روايت كرده اند  11
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  توكل از ديدگاه پيامبرانتوكل از ديدگاه پيامبران

پيامبران كه حامالن پيام هدايت بخش پروردگار به سوي انسانها بوده و اصول عقايد پيامبران كه حامالن پيام هدايت بخش پروردگار به سوي انسانها بوده و اصول عقايد 
د كـرده و در ايـن زمينـه از سـاير     د كـرده و در ايـن زمينـه از سـاير     را به آنان آموزش داده اند، همواره بر خداوند اعتمـا را به آنان آموزش داده اند، همواره بر خداوند اعتمـا 

  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��، لذا قرآن كريم راجع به هود ، لذا قرآن كريم راجع به هود موجودات بريده اندموجودات بريده اند

�ma��`��_��̂ ��]��\b��i��h��g�����f��e��d���cj����pl ودJJJJJJJJJJھ :

٥٦     
 اي هـيچ جنبنـده  . پروردگار من و پروردگار شما اسـت  ام كه من بر خدا تكيه كرده( 

  ). گر اين كه خدا بر او تسّلط داردنيست م) اعم از انسان و غيرانسان(
  :مي فرمايد �در باره نوح 

�mJ�I����UT�S�R��Q�P�O�N�ML�K

��c��]��\[�Z��Y�X��W��Vl ٧١: يونس  
و دالئـل  ( با آيـات خـدا  ) به شما( و پند دادنم) در ميانتان( اگر ماندنم !اي قوم من( 

بـر  ) ايدار و مانـدگارم و بر اين كار پ( ، منبرايتان سخت و غيرقابل تحمل است) الهي
و هرچـه از  ( ، پس همراه با معبودهايتان قاطعانه تصميم خود را بگيريـد خدا تكيه دارم

ايـن كـار را از روي   . ن انجام دهيـد و هـيچ كوتـاهي مكنيـد    آيد درباره م دستتان برمي
بعداً منظورتان از خودتان نهـان نمانـد و   ) مشورت كامل و تصميم قاطع انجام دهيد تا

  ). ه اندوهتان نشودماي
  :مي فرمايد �در باره شعيب 

�mÎ��Í��Ì��ËÏ����Ó��Ò��Ñ��Ð���Ôl ٨٨: ھود  
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ياري و ( جز با) در رسيدن به حق و نيكي و زدودن ناحق و بدي( و توفيق من هم( 
كار و بـارم را بـدو   ( كنم و تنها بر او توّكل مي. نيست) انجام پذيرفتني( خدا) پشتيباني

  ). گردم فقط به سوي او برمي) و با توبه و انابتسازم  واگذار مي
  :نيز چنين مي فرمايد �خطاب به پيامبر بزرگوار اسالم 

�mR��Q��PS����X��W��V���U���Tl ٧٩: النمل  
و كار و بار خود را بدو بسپار و بدان كه با وجود ايـن كـه   ( پس بر خدا توّكل كن( 

حـق  ) راسـتاي جـاده حقيقـت و طريقـه    ( تو قطعاً بر) كافران از دعوت تو رويگردانند
    ). گردي و با دين راستيني كه داري بر كّفار پيروز مي( آشكار هستي

  :مي فرمايد –عليهم الصالة و السالم  –و باالخره در مورد همه پيامبران 

�mZ� �Y� �X� �W� � �V� �U� �TS� �R[� ���^��]� �\
i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ � �_j�����k

n��m��lo���q��p����s��r��tl ١٢ - ١١: إبراھيم  
مگر با اجازه ) اي به شما بنمائيم و معجزه( و ما را نسزد كه دليلي برايتان بياوريم( 
و ما هم در برابر ( و مؤمنان بايد به خدا توّكل كنند و بس ). و توفيق او( خدا

حال آن كه ، و آخر چرا نبايد به خدا توّكل كنيم    ). كنيم دشمنانگي شما بدو توّكل مي
راهي كه خودش آن را پديد آورده است و ( ؟ او ما را به راهمان رهنمود كرده است
ما بر توّكل . ه است و آئين الهيش نام داده استهمگان را به پيمودن آن دعوت فرمود

، و متوكّالن بايد بر خدا نمائيم يو حتماً بر اذيت و آزارتان شكيبائي م) افزائيم خود مي
  ). و بس توّكل كنند

  ::پيرامون آيهپيرامون آيه  �ابن عباس 
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  �m���Ù��Ø��×��Ö��Õl ١٧٣: آل عمران  

انداخته شدن به ميان آتش جاري در حين  �اين آيه هم بر زبان ابراهيم : مي گويد
  :و يارانش آن را گفته اند، وقتي كه مردم بديشان مي گفتند �شده و هم پيامبر اسالم 

�m�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ô��Ó��Ò

���Ù��Ø��×��Ö��Õl ١٧٣: آل عمران  
قريش براي تاختن بر شما دست به ( مردمان: آن كساني كه مردمان بديشان گفتند( 

؛ اند، پس از ايشان بترسيد شما گرد يكديگر فراهم آمده بر ضد) اند و دست هم داده
ايشان افزود  بر ايمان) ؛ بلكه برعكسهديد و بيمي به هراسشان نيانداختچنين ت( ولي

  1 ). خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است: و گفتند
بر خدا درورد و سالم بيكران  –بنابراين، برگزيده گان و پيام آوران صلح و آزادي 

مردم را اينگونه آموزش داده و هسته اصلي دعوتشان يكتاپرستي و  –روان پاكشان باد 
زه سر سختانه مخالفان هم بخاطر پافشاري ايشان خدا را محور هستي دانستن بود، مبار

مردان سرافراز تاريخ بشريت ضمن توكل و تكيه كامل بر  دبر اين نكته بود، ولي اين را
بوده و در نهايت پيروزي  خداوند يقين داشتند كه پروردگار حامي و پشتيبان حقيقيشان

  .خواهد بود از آن ايشان
رزاني اهترين و كامل ترين پاداشها را به ايشان از خداوند قادر متعال مي خواهيم ب

دارد كه مسؤليت شان را به نحو احسن انجام داده، نهايت دلسوزي را براي مردم به 
خرج دادند و آئين و شريعتي را برايشان بجا گذاشتند كه در اوج وضوح و شفافيت 

  .بود

                                                                                      
  ). ). كتاب التفسيركتاب التفسير((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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همه جانبه را  توفيق به ما ارزاني بدار،را زندگي بر اساس خط مشي ايشان  !بار الها
از همراهي اين بزرگواران در بهشت پر ناز و نصيبمان فرما، مؤمنانه از دنيا برويم و 

  .آمين –نعمت خودت محروم نباشيم 
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  استمداد و استعانتاستمداد و استعانت

  

  معني لغوي و اصطالحي استعانتمعني لغوي و اصطالحي استعانت

  ::آمده استآمده استتعابيري بدين ترتيب تعابيري بدين ترتيب در زبان عربي در زبان عربي     
  ..چيز ياري رساندچيز ياري رساندآن آن وي را بر انجام وي را بر انجام : : أعانه علي الشئأعانه علي الشئ

  ..وي را ياري دادوي را ياري داد: : عاونه معاونة و عواناعاونه معاونة و عوانا
  11. . فالني كمك طلبيدفالني كمك طلبيد: : استعان فالن بفالناستعان فالن بفالن

جـزو  جـزو    كـه كـه   اسـت اسـت از پروردگار از پروردگار   موحدانهموحدانه  ياري طلبيدنياري طلبيدن: : از ديدگاه شريعت نيز به معنياز ديدگاه شريعت نيز به معني
  ..انواع عبادت به شمار مي رودانواع عبادت به شمار مي رود

  

  لزوم توحيد در استعانتلزوم توحيد در استعانت

اي بندگي محسوب مي شود، و لذا اي بندگي محسوب مي شود، و لذا چنانچه ذكر شد، كمك طلبيدن جزو دايره فراخنچنانچه ذكر شد، كمك طلبيدن جزو دايره فراخن
بايد تنها از پروردگار قادر متعال ياري طلبيد و بر اساس نصوص صريح قرآن، سنت و بايد تنها از پروردگار قادر متعال ياري طلبيد و بر اساس نصوص صريح قرآن، سنت و 

در ايـن فرصـت   در ايـن فرصـت     ، ، اجماع گذشتگان غير خدا را مؤثر دانستن شرك به حساب مي آيـد اجماع گذشتگان غير خدا را مؤثر دانستن شرك به حساب مي آيـد 
  ::را يادآور خواهيم شدرا يادآور خواهيم شد  نصوص مزبورنصوص مزبورپاره اي از پاره اي از 

  ::قرآن كريمقرآن كريم) ) الفالف

�m��V��U��T��S��Rl ٥: اتحةالف  
  ). ). طلبيمطلبيم  پرستيم و تنها از تو ياري ميپرستيم و تنها از تو ياري مي  تنها تو را ميتنها تو را مي((  

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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يعني در زمينه بندگي و ياري طلبيدن تنهـا متوجـه ذات تـو گشـته و از هـر معبـود       يعني در زمينه بندگي و ياري طلبيدن تنهـا متوجـه ذات تـو گشـته و از هـر معبـود       
، و توفيق انجام گناه يا فرمـانبرداري نيـز در اختيـار تـو مـي      ، و توفيق انجام گناه يا فرمـانبرداري نيـز در اختيـار تـو مـي      ديگري برائت مي جوييمديگري برائت مي جوييم

      11..باشدباشد
شده، تقـديم مفعـول بـر فعـل بيـانگر      شده، تقـديم مفعـول بـر فعـل بيـانگر      چنانچه در قواعد و دستور زبان عربي مطرح چنانچه در قواعد و دستور زبان عربي مطرح 

تنها تو را بندگي و تنها از تو ياري مي جـوييم، ولـي   تنها تو را بندگي و تنها از تو ياري مي جـوييم، ولـي     !!تخصيص است، يعني اي خداياتخصيص است، يعني اي خدايا
  ..نمي رساندنمي رساندمقدم نمي بود چنين هدفي را مقدم نمي بود چنين هدفي را ) ) نعبدنعبد((  بر فعلبر فعل) ) إياكإياك((  اگر مفعولاگر مفعول

پايبندي ايشان به عقيده يكتاپرستي حتـي  پايبندي ايشان به عقيده يكتاپرستي حتـي    ��خداوند متعال در بيان داستان يعقوب خداوند متعال در بيان داستان يعقوب 
و بردباري و استعانتش تنها از پروردگار را گزارش كـرده و از  و بردباري و استعانتش تنها از پروردگار را گزارش كـرده و از    ،،ترين شرايطترين شرايطدر دشوار در دشوار 

  ::زبان وي مي فرمايدزبان وي مي فرمايد

�m{��z|�����a��̀ ��_����~��}��bl ١٨: يوسف  
، و ناشـكري و  ، و ناشـكري و  صبري كه جـزع و فـزع، زيبـائي آن را نيااليـد    صبري كه جـزع و فـزع، زيبـائي آن را نيااليـد    ((  صبر جميل است،صبر جميل است،((  

دا است كه بايد از او ياري دا است كه بايد از او ياري و تنها خو تنها خ) ) ..ا نزدايد و به گناه تبديل ننمايدا نزدايد و به گناه تبديل ننمايدناسپاسي اجر آن رناسپاسي اجر آن ر
  ). ). گوئيدگوئيد  اي كه مياي كه مي  خواست در برابر ياوه رسواگرانهخواست در برابر ياوه رسواگرانه

اتهـام وارد كـردن و   اتهـام وارد كـردن و     ،،به هنگام برخورد سـتمگرانه قـومش  به هنگام برخورد سـتمگرانه قـومش  نيز نيز   ��محمد بن عبد اهللا محمد بن عبد اهللا 
دروغ و افترا بستن بر وي، بهترين راه حل را در استعانت موحدانه از پروردگار سـراغ  دروغ و افترا بستن بر وي، بهترين راه حل را در استعانت موحدانه از پروردگار سـراغ  

  ::خاك ماليد و كمرشان را شكستخاك ماليد و كمرشان را شكست  داشت و بدين وسيله پوزه شان را بهداشت و بدين وسيله پوزه شان را به

�mº������¹��¸���¶»�����Â��Á��À��¿�������¾�����½��¼l نبياء�  ١١٢: ا
، رو ، رو روگرداني مشركان از پذيرش اسالمروگرداني مشركان از پذيرش اسالم  پيغمبر پس از مشاهده اين همه دوري وپيغمبر پس از مشاهده اين همه دوري و((    

تا تا ((  داوري كنداوري كن) ) ميان من و اينانميان من و اينان((  دادگرانهدادگرانه  !!پروردگاراپروردگارا: : گفتگفت) ) به خدا كرد و عاجزانهبه خدا كرد و عاجزانه
آن گاه روي سخن به مخالفان كرده و اظهار آن گاه روي سخن به مخالفان كرده و اظهار . . ال مؤمن و كافر يكسان نباشدال مؤمن و كافر يكسان نباشدسرانجام، حسرانجام، ح

                                                                                      
  ). ). 452452//22((معارج القبول معارج القبول   11
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دمان را رحمت الهي دمان را رحمت الهي سرتاپاي وجوسرتاپاي وجو((  پروردگار همه ما خداوند مهربان است وپروردگار همه ما خداوند مهربان است و) ) ::شتشتدادا
درباره اسالم و در مورد ذات پاك درباره اسالم و در مورد ذات پاك ((  نسبتهاي ناروائي كهنسبتهاي ناروائي كه) ) و در برابرو در برابر. . فرا گرفته استفرا گرفته است

  ). ). شودشود  استه مياسته مي، تنها از او كمك و ياري خو، تنها از او كمك و ياري خوزنيدزنيد  ميمي) ) خداخدا
  ::سنت پيامبرسنت پيامبر) ) بب

پيروانش  �احاديث فراواني نيز در اين زمينه روايت شده كه پيامبر نور و رحمت      
را در آنها بر متوجه نمودن استعانت و ياري طلبي به پروردگار خالق آمر، بر مي 

  :انگيزد، كه در اينجا به پاره اي از آنها اشاره خواهيم كرد
  :مي فرمايد �از سفارش هايش به ابن عباس  در يكي �پيامبر خدا 

 S ��(.�5 w��(.� �1D   ,�� X�.�5 w��. �1D  ���V} 
  ). هر گاه چيزي را خواستي و يا كمك طلبيدي تنها از خدا بخواه و ياري بجوي( 

اين رهنمود گر چه خطاب به ابن عباس بوده ولي همه امت را تحت پوشش قرار 
به ويژ آنكه مردمان اين دوران از لحاظ  ،يازمندش هستيمداده و بيش از ديگران ن

  .ايماني ضعيف و درگاه استعانت را رو به غير خدا باز كرده اند
  :ضمن حديثي طوالني فرمودندايشان نقل مي كند كه  �از پيامبر  �ابو هريره 

   S�D ��� ��(.�   ?���8 �� ��� p
V� 
  ). ش و از خدا ياري بجويبر آنچه به تو سود مي رساند حريص با( 

  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��از پيامبر اكرم از پيامبر اكرم   �معاذ بن جبل 

 S S ?G3��� ���   ¿
z=   ¿
U1 ��� �a��I <��� ?G3��� ���   ¿
z=   ¿
U1 ��� �a��I <���VV ; ;  

                                                                                      
  ). ). كتاب صفة القيامةكتاب صفة القيامة((سنن ترمذي سنن ترمذي   11
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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مرا بر ذكر و يادت، شكرگزاري و انجام بندگيت به بهترين وجه، ياري مرا بر ذكر و يادت، شكرگزاري و انجام بندگيت به بهترين وجه، ياري   !!بار الهابار الها((  
  ). ). رسانرسان

  

  انواع استعانتانواع استعانت

  ::ه بايد آنها را از هم جدا ساخته بايد آنها را از هم جدا ساختعلما به دو نوع استعانت اشاره كرده اند كعلما به دو نوع استعانت اشاره كرده اند ك
زنده كردن، ميراندن، شفا دادن، ايجـاد بيمـاري، فـرود    زنده كردن، ميراندن، شفا دادن، ايجـاد بيمـاري، فـرود    : : چيزهايي هستند همچونچيزهايي هستند همچون  --11

كه جز پروردگار خالق آمـر هـيچ كـس    كه جز پروردگار خالق آمـر هـيچ كـس    .. .. . . آوردن باران، توفيق دادن، رهنمون گشتن وآوردن باران، توفيق دادن، رهنمون گشتن و
  ديگري نمي تواند كوچك ترين دخالتي در آنها داشته باشد، و لذا بايد اين گونه مـوارد ديگري نمي تواند كوچك ترين دخالتي در آنها داشته باشد، و لذا بايد اين گونه مـوارد 

  ..گر نه مرتكب شرك اكبر خواهيم گشتگر نه مرتكب شرك اكبر خواهيم گشترا نيز تنها از خدا طلبيد و را نيز تنها از خدا طلبيد و 
كمك طلبيدن از كسي براي حمل بار يا چيز سنگيني، كمك طلبيدن از كسي براي حمل بار يا چيز سنگيني، : : امور ديگري هستند مانندامور ديگري هستند مانند  --22

بذر افشاني، شخم زدن، چيدن ميوه جات و امثال آنها كه از دست انسانها نيـز بـر مـي    بذر افشاني، شخم زدن، چيدن ميوه جات و امثال آنها كه از دست انسانها نيـز بـر مـي    
  ..هم جائز و اشكالي نداردهم جائز و اشكالي ندارد  ياري طلبيدن در اين نوع موارد از غير خداياري طلبيدن در اين نوع موارد از غير خداكه كه   آيدآيد
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  رسيرسي  فريادفرياد

  ) ) استغاثهاستغاثه((  

  

  معني لغوي و اصطالحي استغاثهمعني لغوي و اصطالحي استغاثه

  ..فرياد رسي استفرياد رسي است: : استغاثه در زبان عربي به معنياستغاثه در زبان عربي به معني
به فرياد خواندن كسي كه مي تواند گرفتاريها را بـر طـرف   به فرياد خواندن كسي كه مي تواند گرفتاريها را بـر طـرف   : : بربراز ديدگاه نحويان نيز از ديدگاه نحويان نيز 

  ..، اطالق مي گردد، اطالق مي گرددسازدسازد
  ..كمك كردن آمده استكمك كردن آمده است: : واژه غوث به معنيواژه غوث به معني

    11..از او ياري طلبيداز او ياري طلبيد: : استغاث الرجل فالنااستغاث الرجل فالنا
به فريـاد خوانـد خداونـد از روي ابـراز بنـدگي و تقـرب       به فريـاد خوانـد خداونـد از روي ابـراز بنـدگي و تقـرب       : : از نظر شرع هم به معنياز نظر شرع هم به معني

  ..جستن به وي، مي باشدجستن به وي، مي باشد
، و لـذا  ، و لـذا  بنابراين، فرياد رسي نوعي عبادت به شمار رفته و بايد تنها متوجه خدا شـود بنابراين، فرياد رسي نوعي عبادت به شمار رفته و بايد تنها متوجه خدا شـود 

  وخيميوخيميشرك اكبر گشته و عواقب شرك اكبر گشته و عواقب   هر كس فرشته يا پيامبري را به فرياد خواند مرتكبهر كس فرشته يا پيامبري را به فرياد خواند مرتكب
  ..در انتظارش خواهد بوددر انتظارش خواهد بود

  

  فرياد رسي از ديدگاه قرآن و سنتفرياد رسي از ديدگاه قرآن و سنت

  ::خداوند متعال در قرآن كريم به اين امر اشاره كرده و مي فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم به اين امر اشاره كرده و مي فرمايد

                                                                                      
  المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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�m��J� �I� � �H� �G� �F� �E� �D��C� �B��A
��L��Kl نفال�  ٩: ا

  

، ورزيـد  ن اختالف مـي و بر سر نحوه آكنيد  حاال كه غنائم را تقسيم مي !اي مؤمنان(  
از پروردگـار خـود   ) در ميدان كارزار بدر از شدت ناراحتي( زماني را كه) به ياد آوريد

مـن  ) :و گفـت ( و درخواست شما را پـذيرفت نموديد و ا درخواست كمك و ياري مي
دهم كه اين گـروه هـزار نفـري گروههـاي      هزار فرشته كمك و ياري مي شما را با يك

  ). شت سر دارندمتعدد ديگري را پ
: روايت مي كند كـه   �در باره سبب نزول اين آيه از عمر بن خطاب  �ابن عباس 

رو بـه قبلـه    –بـر تـن داشـت     يشدر حالي كه عبا –در روز جنگ بدر  �پيامبر خدا 
  :و فرمود ايستاد

 S �&5 ���G �5 C�.�� 64I �� ������� �[4 ?�� +D <��� ,��G��  �� �� YN�I <���
�����I ¬/ ;X�	 : 
z�%&�I ��G�5 ,)��z�� �� �©�3/ §h. �(� �%��8   )a�/ ��'(�8 X�� :5

X�&	 H )_�/  �� )�Y(�� H ,��3
5 �d�3/ [A�5 : )&�{5 ?&�/ ?G�&=��� ¿�&�U ,�� �&�� �&8
¿��  �� ?� YN��. ;����G �� XY��5:   

�m��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��L��Kl�� 1�

اين گروه مسـلمان  اين گروه مسـلمان  اگر اگر   !!چه را به من نويد داده بودي تحقق بخش، خداياچه را به من نويد داده بودي تحقق بخش، خداياآنآن  !!بار الهابار الها((  
آن آن   ��پيـامبر  پيـامبر  : : عمر در ادامه مي گويـد عمر در ادامه مي گويـد . . از بين بروند ديگر هيچگاه عبادت نخواهيد شداز بين بروند ديگر هيچگاه عبادت نخواهيد شد

                                                                                      
  ..سوره انفالسوره انفال/ / كثير كثير   تفسير ابنتفسير ابن  11
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ابوبكر رفت و عبـايش را دوبـاره بـر    ابوبكر رفت و عبـايش را دوبـاره بـر      ،،قدر پروردگار را به فرياد طلبيد كه عبايش افتادقدر پروردگار را به فرياد طلبيد كه عبايش افتاد
به اندازه كافي پروردگارت را به اندازه كافي پروردگارت را   !!پيامبر خداپيامبر خدااي اي : : و پشت سرش ايستاد و گفتو پشت سرش ايستاد و گفت  ،،تنش كردتنش كرد

  : : سپس اين آيه فرود آمدسپس اين آيه فرود آمد. . فراخواندي و او نيز وعده هايش را عملي مي سازدفراخواندي و او نيز وعده هايش را عملي مي سازد
، ورزيـد  و بر سر نحوه آن اختالف مـي كنيد  حاال كه غنائم را تقسيم مي !اي مؤمنان((  

ردگـار خـود   از پرو) در ميدان كارزار بدر از شدت ناراحتي( زماني را كه) به ياد آوريد
مـن  ) :و گفـت ( و درخواست شما را پـذيرفت نموديد و ا درخواست كمك و ياري مي

اي دهم كه اين گـروه هـزار نفـري گروههـ     هزار فرشته كمك و ياري مي شما را با يك
  ). متعدد ديگري را پشت سر دارند

  :خداوند متعال در جايي ديگر مي فرمايد

�m¼��̄ ��®�����¬��«�������ª��©��̈��l ٦٢: لنملا  
رسد و بال و گرفتـاري را برطـرف    يا كسي كه به فرياد درمانده مي) آيا بتها بهترند( 
  ). كند هر گاه او را به كمك طلبد مي

  :و يا مي فرمايد

�m¶��µ���´��³��²��±��°��¯��®��¬¸����¼l ٢٨: الشورى  
اميـد  نا) مردمـان از بـارش آن  ( بارانـد بعـد از آن كـه    و او است كـه بـاران را مـي   ( 
كشـاند و   و دامنه باران را به اينجا و آنجا مي( گستراند ، و رحمت خود را ميگردند مي

  ). گرداند فراگيرش مي
  :اين بود كه مي فرمود �يكي از دعاهاي پيامبر 

 S ��'(.I ?(�
� C�
U��   X��� �1 �8 C%a�	 �8 a�� �8V ;} 

                                                                                      
  ..حاكم در مستدرك علي الصحيحين روايت كرده و سندش را صحيح دانسته استحاكم در مستدرك علي الصحيحين روايت كرده و سندش را صحيح دانسته است  11



        
  

      421421                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

من از روي رحمتت تـو   !تيديا كسي كه زنده، پابرجا و صاحب شكوه و جالل هس( 
  ). را به فرياد مي خوانم
  :مي گويد �ثابت بن ضحاك 

 S ����� ��� �5 +�U� <7�� X�h5 E��RB� 21R8 ]5��� : �� X%.
� ��'(�� ��� �%�%	
� ]5��B� �[4 �� ;X%.
�� X�h5 : ��� ��'(�8 :�D   �� ��'(�8 � )�DV ;} 

: ق بود كه مسلمانان را اذيت مي كرد، برخي گفتنـد يك نفر مناف �در زمان پيامبر ( 
بايد : را به فرياد بخوانيم، ولي ايشان فرمودند �بياييد برويم از دست اين منافق پيامبر 

  ). تنها خدا را به فرياد بخوانيد
نقل مـي كنـد كـه پيـامبر نـور و       باران طلبيدندر گزارش جريان  �انس بن مالك 

  :پشت سر هم مي فرمود �رحمت 

 S ��T�I <��� ,��T�I <���V ; 
   ). به فريادمان برس !بار الها( 

  

  انواع فرياد رسيانواع فرياد رسي

دو نوع فرياد رسي وجود دارد كه بايد هر مسلماني در اين زمينه آگاهي كافي داشته دو نوع فرياد رسي وجود دارد كه بايد هر مسلماني در اين زمينه آگاهي كافي داشته 
  ::و آنها را از همديگر بازشناسدو آنها را از همديگر بازشناسد

  شفاي بيماريها و رفع گرفتاريها كه چـون جـز خداونـد   شفاي بيماريها و رفع گرفتاريها كه چـون جـز خداونـد   : : اموري هستند همچوناموري هستند همچون  --11
هيچ كس ديگري توانايي برطرف ساختن آنها را ندارد بايـد، آنهـا را در اوج بنـدگي و    هيچ كس ديگري توانايي برطرف ساختن آنها را ندارد بايـد، آنهـا را در اوج بنـدگي و    
خواري تنها از پروردگار قادر متعال درخواست كرد و گر نه انسان مرتكب شرك اكبر خواري تنها از پروردگار قادر متعال درخواست كرد و گر نه انسان مرتكب شرك اكبر 

                                                                                      
  ..طبراني و هيثمي روايت كرده اندطبراني و هيثمي روايت كرده اند  11
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خواهد گشت، و لذا به فرياد طلبيدن مردگان در زمينـه رفـع بيماريهـا و يـا هـر نـوع       خواهد گشت، و لذا به فرياد طلبيدن مردگان در زمينـه رفـع بيماريهـا و يـا هـر نـوع       
رفته و انجام دهنده اش را از دايره دين خارج مي رفته و انجام دهنده اش را از دايره دين خارج مي گرفتاري ديگر شرك بزرگ به شمار گرفتاري ديگر شرك بزرگ به شمار 

  ..كندكند
نجات شخص غرق شده اي، فرونشاندن آتش نجات شخص غرق شده اي، فرونشاندن آتش : : ولي امور ديگري هستند همچونولي امور ديگري هستند همچون  --22

كه خارج از محدوده بندگي بوده و انسانها قدرت تحقق بخشيدن بدانها كه خارج از محدوده بندگي بوده و انسانها قدرت تحقق بخشيدن بدانها   ––و امثال آنها و امثال آنها 
  ..اشكال استاشكال استكه پناه بردن به كسي در اين گونه موارد جائز و بال كه پناه بردن به كسي در اين گونه موارد جائز و بال ، ، --را دارند را دارند 
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  دعا كردندعا كردن

  

  معني لغوي و اصطالحي دعامعني لغوي و اصطالحي دعا

بر گفتار و نيايشي كه پيش خداوند عرضه مي شود، اطـالق  بر گفتار و نيايشي كه پيش خداوند عرضه مي شود، اطـالق    ::واژه دعا در زبان عربيواژه دعا در زبان عربي
  ..مي گرددمي گردد
  11. . كسي كه بسيار نيايش مي كندكسي كه بسيار نيايش مي كند: : الدعاّءةالدعاّءة

: : روي آوردن به خداوند براي ابراز عبادتهـايي همچـون  روي آوردن به خداوند براي ابراز عبادتهـايي همچـون  : : از ديدگاه شرع نيز به معنياز ديدگاه شرع نيز به معني
  ..ش، رفع آسيبها و جلب سود و منافع، مي باشدش، رفع آسيبها و جلب سود و منافع، مي باشدتمجيد و ستايتمجيد و ستاي

  

  انواع دعاانواع دعا

  ::دعا در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته تقسيم مي شوددعا در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته تقسيم مي شود
نوعي دعا تنها به منظور ابراز بندگي براي پروردگار صورت مي گيـرد و شـامل   نوعي دعا تنها به منظور ابراز بندگي براي پروردگار صورت مي گيـرد و شـامل     --11

  ::ستايش خدا، بيم و اميد مي باشد، قرآن كريم در اين باره مي فرمايدستايش خدا، بيم و اميد مي باشد، قرآن كريم در اين باره مي فرمايد

�m{���z��y��x|��}�����������¢��¡�����~l عراف�     ٥٥: ا
و در دعـا بـا بلندگردانـدن    و در دعـا بـا بلندگردانـدن    ((  پروردگارِ خود را فروتنانه و پنهاني به كمك بخواهيدپروردگارِ خود را فروتنانه و پنهاني به كمك بخواهيد((  

او تجاوزكاران را دوست او تجاوزكاران را دوست ) ) صدا يا درخواست چيز ناروا از حد اعتدال تجاوز مكنيد كهصدا يا درخواست چيز ناروا از حد اعتدال تجاوز مكنيد كه
  ). ). دارددارد  نمينمي

�m«��ª��©¬����´l عراف�       ٥٦: ا

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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  ). ). و اميدوارانه به فرياد خوانيدو اميدوارانه به فرياد خوانيدو خدا را بيمناكانه و خدا را بيمناكانه ((  
و لـذا  و لـذا    ،،نوع ديگر دعا به منظور جلب منفعت و يا دفع مضرتي صورت مي پذيردنوع ديگر دعا به منظور جلب منفعت و يا دفع مضرتي صورت مي پذيرد  --22

  ::خداوند آنهايي را كه غير وي را به فرياد مي خوانند، به باد انتقاد گرفته و مي فرمايدخداوند آنهايي را كه غير وي را به فرياد مي خوانند، به باد انتقاد گرفته و مي فرمايد

�mË��Ê ��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÌ����Î��Í
���Ñ��Ð��Ïl ٧٦: المائدة  

پرستيد كه مالك هـيچ سـود و زيـاني بـراي      آيا جز خدا كسي و چيزي را مي: بگو(  
  ). است) از اعمال شما( آگاه) اقوال و( و خدا شنواي ؟  شما نيست

�mn��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`��_���o

��©l نعام�     ٧١: ا
كه نه سودي بـه  ) رستش كنيمو عبادت و پ( آيا چيزي غير از خدا را بخوانيم: بگو( 

  ). استو آيا پس از آن كه خداوند ما را هدايت بخشيده  ؟  حال ما دارد و نه زياني

�m×��Ö���Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎØ�����ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú��Ùl 
  ١٠٦: يونس

تـو نـه    و به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فريـاد مخـوان كـه بـه    ( 
و دعا و عبادت خود را به جاي آفريدگار ( اگر چنين كني. نه زياني رساند و سودي مي

  ). از ستمكاران و مشركان خواهي شد) متوجه آفريدگان سازي

  

  فرق دعا و استغاثهفرق دعا و استغاثه

بي گمان هر كدام از دعا و استغاثه از روي اظهار بندگي، خشوع و فروتني در برابـر  بي گمان هر كدام از دعا و استغاثه از روي اظهار بندگي، خشوع و فروتني در برابـر  
آنها با يكديگر در اين اسـت كـه   آنها با يكديگر در اين اسـت كـه   مقام با عظمت الوهيت صورت مي گيرد، ولي تفاوت مقام با عظمت الوهيت صورت مي گيرد، ولي تفاوت 
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مـي شـود و دعـا بـدون در نظـر گـرفتن شـرايط        مـي شـود و دعـا بـدون در نظـر گـرفتن شـرايط          استغاثه تنها در وقت گرفتاري انجاماستغاثه تنها در وقت گرفتاري انجام
يعنـي هـر   يعنـي هـر   ((  مختلف تحقق مي يابد، از اين رو نسبت ميانشان عموم و خصوص مطلـق مختلف تحقق مي يابد، از اين رو نسبت ميانشان عموم و خصوص مطلـق 

  ..مي باشدمي باشد) ) استغاثه اي دعا ولي هر دعايي استغاثه نيستاستغاثه اي دعا ولي هر دعايي استغاثه نيست

  

  نيايش با غير خدا شرك استنيايش با غير خدا شرك است

كرداري كه از سوي پروردگار مقرر و بندگان بدان تشويق گشته انـد،  كرداري كه از سوي پروردگار مقرر و بندگان بدان تشويق گشته انـد،    بدون شك هربدون شك هر
همه يا بخشي از آنها را براي غير خدا انجام همه يا بخشي از آنها را براي غير خدا انجام   سسعبادت محسوب مي گردد، و لذا هر كعبادت محسوب مي گردد، و لذا هر ك

خداوند بندگانش را به كرات بـر دعـا و نيـايش بـا وي     خداوند بندگانش را به كرات بـر دعـا و نيـايش بـا وي     . . دهد مشرك به شمار مي روددهد مشرك به شمار مي رود
  ::مي فرمايدمي فرمايدتشويق كرده و تشويق كرده و 

�mQ� �P��O� �N��MR� � �� � �S��W� �V� �U��T
��Z����Y��X��[l ٦٠: غافر     

كساني كه خود را بزرگتر از . مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم: گويد پروردگار شما مي( 
  ). ، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشتدانند كه مرا به فرياد خوانند ميآن 

  :در اين زمينه مي فرمايد –رحمه اهللا  –ابن تيميه 
برخي از طرفداران اسالم از چارچوب اسـالم خـارج    �مبر خدا در زمان پيا گر چه

بايد اذعان كرد كه در ايـن دوران نيـز برخـي بـر اثـر علـل و عوامـل        ولي مي گشتند، 
افراط در بزرگداشت عده اي مشايخ، علي ابن ابي طالب و يا عيسـي  : مختلف همچون

ر كـس در بزرگداشـت   از اين رو هـ . بن مريم از دايره فراخناي اسالم بيرون مي روند
يكي از بزرگان دين زياده روي كرده و نوعي لباس الوهيـت را بـر تـنش نمايـد، مثـل      

مرا ياري ده، به فريادم برس، روزيم ده، تنها تو مـرا بـس و يـا     !اي فالني: اينكه بگويد
امثال اين گونه اقوال و عقايد شرك آميز، مشـرك و گمـراه بـه شـمار رفتـه و جـز در       
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بازگشت واقعي كشته مي شود، زيرا خداوند حكيم پيامبران و پيامهـاي  صورت توبه و 
برافراشتن بناي با شكوه توحيد و ريشه كن كـردن شـرك و   آسماني خويش را بخاطر 
: گذشتگان منحرف نيز كه همراه خدا كساني ديگر همچـون . بت پرستي فرستاده است

اظ كه آفرينش، باريدن باران عيسي، فرشتگان و بتها را پرستش مي كردند، نه از اين لح
و يا روييدن گياهان در اختيار آنها باشد بلكه تنها مزارها و مجسمه هايشان را عبـادت  

  :مي نمودند

�m��y��f��e�����d���c��b��a��`l ٣: الزمر  
  ). كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند ما آنان را پرستش نمي( 

  :و يا مي گفتند

�m�|����~���}¡������³l ١٨: يونس  
  ). اينها ميانجيهاي ما در نزد خدايند( 

را گسيل داشت تا هر گونه  –عليهم الصالة و السالم  –و لذا خداوند متعال پيامبران 
  1. دعا و به فرياد خواندن غير خدا ريشه كن شود

  

  دعا عبادت استدعا عبادت است

خناي بنـدگي خداونـد   خناي بنـدگي خداونـد   و جزو دايره فراو جزو دايره فراچنانچه پيشتر روشن شد، دعا نوعي عبادت چنانچه پيشتر روشن شد، دعا نوعي عبادت 
ايـن موضـوع   ايـن موضـوع   ضـمن توضـيح   ضـمن توضـيح   متعال محسوب مي شود، و لذا پروردگار در قرآن كريم متعال محسوب مي شود، و لذا پروردگار در قرآن كريم 

  ::و مي فرمايدو مي فرمايداساسي مخالفان آن را تهديد كرده اساسي مخالفان آن را تهديد كرده 

                                                                                      
  ..الرساله السنيه، به نقل از فتح المجيدالرساله السنيه، به نقل از فتح المجيد  11
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�mQ� �P��O� �N��MR� � ���W� �V� �U��T�� �S
��[��Z����Y��Xl ٦٠: غافر  

د را بزرگتر از د را بزرگتر از كساني كه خوكساني كه خو. . مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرممرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم: : گويدگويد  پروردگار شما ميپروردگار شما مي((  
  ). ). ، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشتدانند كه مرا به فرياد خواننددانند كه مرا به فرياد خوانند  ميميآن آن 

  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��در اين خصوص از پيامبر نور و رحمت در اين خصوص از پيامبر نور و رحمت   ��ابو هريره ابو هريره 

 S SX%&h�5 
&A�� 6���� ��H �h�8 E� ������ d:��� ��D ���� a6U ���/ XY�8X%&h�5 
&A�� 6���� ��H �h�8 E� ������ d:��� ��D ���� a6U ���/ XY�8 : : ��%��&8 �&� ��%��&8 �&�
5 �����8 ��   ,)� v�N(.�55 �����8 ��   ,)� v�N(.�5 )� 
���5 ��
�'(�8 ��   ,)�|�� )� 
���5 ��
�'(�8 ��   ,)�|��VV ; ;}}    

مـرا  مـرا  چه كسـي  چه كسـي  : : پروردگارمان پايان هر شب به آسمان دنيا فرود آمده و مي فرمايدپروردگارمان پايان هر شب به آسمان دنيا فرود آمده و مي فرمايد((  
مي خواند تا پاسخش بدهم، از من چيزي مي خواهد تا به وي عطا نمـايم و آمـرزش   مي خواند تا پاسخش بدهم، از من چيزي مي خواهد تا به وي عطا نمـايم و آمـرزش   

  ). ). ممايايمي خواهد تا او را ببخشمي خواهد تا او را ببخش

                                                                                      
  ). ). كتاب الدعواتكتاب الدعوات((صحيح بخاري صحيح بخاري   11



        
  

      428428                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  ) ) استعاذهاستعاذه((  پناه جستنپناه جستن

  

  عاذهعاذهمعني لغوي و اصطالحي استمعني لغوي و اصطالحي است

  ::مشتقات اين واژه در زبان عربي بدين ترتيب استمشتقات اين واژه در زبان عربي بدين ترتيب است
  ..پناهگاهپناهگاه: : العوذالعوذ

  ..به وي پناه بردبه وي پناه برد: : عاذ به عوذا و عياذاعاذ به عوذا و عياذا
  ..به وي روي آورد و تمسك جستبه وي روي آورد و تمسك جست: : تعوذ بهتعوذ به

  ..همان معنيهمان معني: : استعاذ بهاستعاذ به
  11..وي را به خدا پناه دادوي را به خدا پناه داد: : أعاذه باهللاأعاذه باهللا

ونـد از روي  ونـد از روي  پنـاه بـردن و تمسـك جسـتن بـه خدا     پنـاه بـردن و تمسـك جسـتن بـه خدا     : : از ديدگاه شريعت نيز به معنـي از ديدگاه شريعت نيز به معنـي 
  ..عبادت، آمده استعبادت، آمده است

پناه بردن به خدا از هر گونـه  پناه بردن به خدا از هر گونـه  : : استعاذه يعنياستعاذه يعني  ––چنانچه ابن كثير مي گويد چنانچه ابن كثير مي گويد   --بنابراين، بنابراين، 
  22. . شر احتمالي، عياذ براي رفع بديها و لياذ نيز براي طلب خوبيها استشر احتمالي، عياذ براي رفع بديها و لياذ نيز براي طلب خوبيها است

  ::در اين باره مي گويددر اين باره مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن القيم الجوزيه ابن القيم الجوزيه 
ت و لذا كسي كه به وي پناه برده مي شـود، معـاذ و   ت و لذا كسي كه به وي پناه برده مي شـود، معـاذ و   پناه جستن اسپناه جستن اس: : استعاذه به معنياستعاذه به معني

احتمالي بـه سـوي   احتمالي بـه سـوي     ييملجأ نام دارد، پس آن كس كه به خدا پناه مي برد از شر و بديهاملجأ نام دارد، پس آن كس كه به خدا پناه مي برد از شر و بديها
پروردگار فرار كرده و خداوند نيز وي را پناه مي دهد، البته مسـاله نيـاز و فروتنـي در    پروردگار فرار كرده و خداوند نيز وي را پناه مي دهد، البته مسـاله نيـاز و فروتنـي در    

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
  ..فتح المجيدفتح المجيد  22
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ائه داد و تعابير بشري عاجز ائه داد و تعابير بشري عاجز برابر مقام با عظمت خداوند را نمي توان در قالب تشبيه اربرابر مقام با عظمت خداوند را نمي توان در قالب تشبيه ار
  11..از آن استاز آن است

  

  استعاذهاستعاذهتوحيد در توحيد در   لزوملزوم

بدون ترديد استعاذه نيز جزو عبادات به شمار رفته و بايد تنها براي پروردگـار قـادر   بدون ترديد استعاذه نيز جزو عبادات به شمار رفته و بايد تنها براي پروردگـار قـادر   
شرك بزرگ رخ داده و انجام دهنده اش براي هميشه در شرك بزرگ رخ داده و انجام دهنده اش براي هميشه در متعال صورت پذيرد و گر نه متعال صورت پذيرد و گر نه 

فرمان مـي دهـد   فرمان مـي دهـد   را را   ��ان پيامبرش ان پيامبرش آتش سوزان دوزخ خواهد ماند، و لذا خداوند سبحآتش سوزان دوزخ خواهد ماند، و لذا خداوند سبح
  ::كه همواره به خدا پناه جويدكه همواره به خدا پناه جويد

�m��W��V��U��T��Xl ١: الفلق  
  ). دم برم به خداوندگار سپيده پناه مي: بگو( 

�m��t��s��r���q��pl ١: الناس     
   ). برم به پروردگار مردمان پناه مي: بگو( 

يان پناه مـي برنـد مـي    و در بيان انحراف و شرك ورزي گروهي از انسانها كه به جن
  :فرمايد

�m��a��`���_��~�������}��|�����{��z��y��������x��w��bl ٦: الجن  
، و بدين وسيله بر گمراهـي و  آوردند ه كساني از پريها پناه ميو كساني از انسانها ب( 

  ). افزودند سركشي ايشان مي
  :در تفسير اين آيه مي گويد –رحمه اهللا  –ابن كثير 

                                                                                      
  ..همانهمان  11
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يم؛ زيرا ايشان در هنگام سكني گزيـدن در  رتقد بوديم بر انسانها برتري دايعني ما مع
، به سـركرده  -چنانچه عرب در زمان جاهليت معتقد بودند  –دره و يا مكاني ترسناك 

، همانگونـه كـه   جنيان آن نقطه پناه مي بردند كه مبادا آنان را گرفتار بالهايشان نماينـد 
وقتـي  . ي شود در جوار بزرگ مردي حركت مي كندهرگاه يكي از ايشان وارد سرزمين

جنيان ديدند انسانها از آنها بيم دارند ترسشان را چنان افـزايش دادنـد كـه بجـاي پنـاه      
يعني : مي گويد» زادوهم رهقا«بردن بدانها از آنان مي ترسيدند، چنانكه قتاده در تحليل 

  . ندجنيان گناهشان را افزايش و بيشتر بر آنان جرأت پيدا كرد
هرگاه يكي از آنان مسافرت رفته و به سرزميني پـا مـي نهـاد، مـي     : سدي مي گويد

از آسيب وارد شدن به خود، اموال، فرزند و احشـامم بـه سـركرده جنيـان ايـن      : گفت
  .منطقه پناه مي برم
چون آنان بجاي خدا به جنيان پناه مي بردند، ايشان نيز ترسشـان را  : قتاده مي گويد

    1. افزايش دادند
بهترين راه چاره را جهت مقابله با ترس و آسيبهاي احتمالي  �پيامبر نور و رحمت 

، اماكن مختلف به ما ياد داده كه همواره در برج و باروي محكم و نفوذ ناپذير توحيـد 
روي آوردن به پروردگار توانا و نامهاي نيكويش پناه بگيريم تا از هر گزنـدي در امـان   

  .بمانيم
  :نقل مي كند �از پيامبر  –رضي اهللا عنها  –حكيم خوله دختر 

 SX�h5 �Y�� XY� �� : �&(� ³&= �& a\8 � ;]&�A �&� a0 �&� ,� a��a(�� �� ,:�z� 1%�I
 ?��1 )�Y�� �� 6�
8V ;�    

                                                                                      
  ..سوره جنسوره جن/ / بن كثير بن كثير تفسير اتفسير ا  11
  ..و مسند امام احمدو مسند امام احمد) ) كتاب الطبكتاب الطب((، سنن ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ) ) كتاب الدعواتكتاب الدعوات((، سنن ترمذي ، سنن ترمذي ) ) كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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از شر همه آفريده ها به كلمات تامه خداونـد  : بگويد ه وهر كه در جايي فرود آمد( 
  ). هيچ آسيبي به وي نمي رسد مدت اقامتشپناه مي جويم، در 
نقص و عيب، برخي ديگر  كلمات كامل و بدون: كلمات تامه، يعني: برخي گفته اند

بـه معنـي قـرآن كـريم     : و عده اي نيز مي گويند ،يعني شفا بخش و سود آور: معتقدند
  .است

  :حسن بن هانئ در دو بيت مي گويد

� �8&&��©I :&&�5 )&� 1%&&�I �&              )&   �/[&&��I �&a� )&� 1%&�I �&�   
�
��� w�I :O� +%7�9 �                   ���U w�I :O� ����� �¹ �} 

اي كسي كه براي تحقق خواسته هايم، به وي تمسـك مـي جـويم، و از آنچـه مـي      
فرو كوفته اي عظمت نخواهد يافت و هر كه را كه تو را كسي . ترسم به او پناه مي برم

  .هتر نموده اي پايين نمي آيدنيز م

                                                                                      
  ..سوره اعرافسوره اعراف/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
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  ) ) خوفخوف((  ترس و بيمترس و بيم

  

  معني لغوي و اصطالحي خوفمعني لغوي و اصطالحي خوف

بر تحت تاثير قرار گرفتن نفس بخاطر دلواپسي از دچـار  بر تحت تاثير قرار گرفتن نفس بخاطر دلواپسي از دچـار  : : واژه خوف در زبان عربيواژه خوف در زبان عربي
  ..شدن به چيزي ناخوشايند و يا از دست دادن مطلوبي، اطالق مي گرددشدن به چيزي ناخوشايند و يا از دست دادن مطلوبي، اطالق مي گردد

، ، ز عذاب و عقـاب پروردگـار  ز عذاب و عقـاب پروردگـار  ااعابدانه و موحدانه عابدانه و موحدانه ترس ترس : : به معنيبه معني  از ديدگاه شرع نيزاز ديدگاه شرع نيز
  ..مي باشدمي باشد

  

  خوف عبادت استخوف عبادت است

بي گمان ترس و بيم از گرفتار شدن به عذاب پروردگار عبادت محسوب مي گردد، بي گمان ترس و بيم از گرفتار شدن به عذاب پروردگار عبادت محسوب مي گردد، 
ترسيدن از غير خداوند شرك و موجب خروج از دايره دين مي شود، از ايـن رو  ترسيدن از غير خداوند شرك و موجب خروج از دايره دين مي شود، از ايـن رو    و لذاو لذا

ايـن زمينـه   ايـن زمينـه   قرآن كريم مؤمنان را به رعايت توحيد در ترس و اعراض از غير خـدا در  قرآن كريم مؤمنان را به رعايت توحيد در ترس و اعراض از غير خـدا در  
  ::فرمان داده و مي فرمايدفرمان داده و مي فرمايد

�m���]��\��������[��Z��Y��X��Wl ١٧٥: آل عمران  
از آنان مترسـيد و  از آنان مترسـيد و  ) ) ، بيباك و دلير باشيد و، بيباك و دلير باشيد وآنجا كه شما به خدا ايمان داريدآنجا كه شما به خدا ايمان داريد  ازاز((  پسپس((  

  ). ). هستيدهستيد) ) راستينراستين((  از من بترسيد اگر مؤمناناز من بترسيد اگر مؤمنان
  ::گويدگويد  نيز در اين خصوص مينيز در اين خصوص مي  ––رضي اهللا عنها رضي اهللا عنها   ––عائشه ام المؤمنين عائشه ام المؤمنين 

 S S �� X%./ w��. �� X%./ w��.��  )8�� �[4 ��)8�� �[4 ��::    
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�m���K��F��E��D��C��B��Al ٦٠: المؤمنون ، 
"«� +%��8 �8[�� 4
+%	º8   ? X�	 :]8 a� a��� ���D �8 �!  4   ,+%	��(8   +%��8   +%�%�8 �8[�� <�z�  

<�� 6�hj8 � +I +%5�µ: 

 �m��S��O��N��M��Ll 1. »٦١: المؤمنون  
بخشند آنچه را كه در توان دارند، در  كنند و مي اشخاصي كه عطاء مي: [آيه در باره( 

اينـان  سؤال كردم كه آيـا   �، از پيامبر خدا ]حالي كه دلهايشان ترسان و هراسان است
بلكه ايشان در عين اينكه اهـل   !نه اي دختر ابوبكر: فرمود ؟ ميگساران و دزدان هستند

كـه  ( چنين كساني: [اعمالشان مورد قبول واقع نشود نماز، روزه و زكات اند مي ترسند
مسـابقه سـرعت   ) بـا ديگـران  ( در خيرات و حسنات) صفات چهارگانه ايشان گذشت

  ). ]دهند مي
بر اساس اين حديث، بايد مسلمانان همه كردارهايشان را تنها بخاطر بندگي آميختـه  

درگـاه حـق قـرار     با ترس و تقرب جستن به پروردگار انجام دهند تـا مـورد پـذيرش   
گيرند، و همچنين مي توان نتيجه گرفت كه ترس و بيم جزو عبـادات بـوده و وسـيله    

  .نزديكي و كسب محبت خداوند مهربان به شمار مي رود

  

  انواع ترسانواع ترس

  ::در يك دسته بندي كلي داراي دو نوع عبادي و فطري استدر يك دسته بندي كلي داراي دو نوع عبادي و فطري است  ترس و بيمترس و بيم
  ::فطريفطري  ترسترس  --11

                                                                                      
  ..و حاكم نيز با سندي صحيح روايت كرده استو حاكم نيز با سندي صحيح روايت كرده است) ) كتاب الزهدكتاب الزهد((، سنن ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ) ) كتاب التفسيركتاب التفسير((ترمذي ترمذي   سننسنن  11



        
  

      434434                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

ه حكم انسان بـودنش فطرتـي غيـر قابـل     ه حكم انسان بـودنش فطرتـي غيـر قابـل     بدون ترديد انسان ضعيف آفريده شده و ببدون ترديد انسان ضعيف آفريده شده و ب
تغيير در وي به وديعه نهاده شـده اسـت، از ايـن رو انسـانها داراي غرايـزي همچـون       تغيير در وي به وديعه نهاده شـده اسـت، از ايـن رو انسـانها داراي غرايـزي همچـون       

، و لذا اگـر انسـاني در گـذرگاهي بـن     ، و لذا اگـر انسـاني در گـذرگاهي بـن     ندنداحساس درد، گرسنگي، شادي، اندوه و بيم ااحساس درد، گرسنگي، شادي، اندوه و بيم ا
جه شود، بدون شك احساس جه شود، بدون شك احساس اامومو  حيوان درنده ايحيوان درنده ايبست و خالي از سكنه گير كرده و با بست و خالي از سكنه گير كرده و با 

آيـا جـائز   آيـا جـائز     وليوليفكر گريز و نجات خواهد بود، فكر گريز و نجات خواهد بود، سراسر وجودش را فراگرفته و در سراسر وجودش را فراگرفته و در ترس ترس 
مـي  مـي  است گفته شود اين نوع ترس و بيم به چارچوب عقايد توحيـديش آسـيب وارد   است گفته شود اين نوع ترس و بيم به چارچوب عقايد توحيـديش آسـيب وارد   

واقعيت اين است كه ترس از حيوانات درنده ريشـه در سرشـت بشـري دارد و    واقعيت اين است كه ترس از حيوانات درنده ريشـه در سرشـت بشـري دارد و      ؟ ؟ كندكند
نسان مؤمن يقـين دارد كـه همـه    نسان مؤمن يقـين دارد كـه همـه    هيچ گونه آسيبي به بنيان ايمان وارد نمي كند، چون اهيچ گونه آسيبي به بنيان ايمان وارد نمي كند، چون ا

زيانها تنها در اختيار پروردگار قادر متعال بوده و كمترين تغييري جز به اجـازه  زيانها تنها در اختيار پروردگار قادر متعال بوده و كمترين تغييري جز به اجـازه  و و سود سود 
  ..وي صورت نمي گيردوي صورت نمي گيرد

كه به هنگام مشاهده حركت چـوب دسـتيش   كه به هنگام مشاهده حركت چـوب دسـتيش     ��پيامبر بزرگواري همچون موسي پيامبر بزرگواري همچون موسي 
  ::ترسيد، خداوند متعال خطاب به وي فرمودترسيد، خداوند متعال خطاب به وي فرمود

�mi��h���g��fj����m��l��k��nl ٢١: طه     
مـا آن را بـه هيئـت اول و حالـت      !آن را بگيـر و متـرس  : فرمـود ) خدا به موسـي (  

  ). نخستين خود باز خواهيم گرداند
نيز كه امام و پيشواي موحدان است، از اين خوف فطري در امان نمانده  �ابراهيم 

بلـيش  و به هنگام ميزباني فرشتگان مأمور خداوند كه بر اساس عـادت سـخاوتمندانه ق  
احساس تـرس و  سفره غذا را برايشان چيده بود ولي چون از تناولش امتناع ورزيدند، 

  :وحشت كرد

�mÌ��Ë��ÊÍ��Ð��Ï��ÎÑ����Õ���Ô��Ó��Òl ٢٨: الذاريات  



        
  

      435435                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

ان احسـاس تـرس و   در دل از ايشـ ) برنـد  هنگامي كه ديد دست به سوي غذا نمي(  
  ). دانا و آگاه بشارت دادندسپس او را به تولد پسري  !مترس: گفتند . وحشت كرد

  :ترس عبادي -2

اين نوع ترس چون بناي با شكوه ايمان و عقايد توحيدي را دچار آسـيب و تزلـزل   
مي كند، نبايد براي غير خداوند صورت پذيرد، مثل اينكه انساني تو را مورد تهديـد و  

اجازه خداونـد  بدون ارعاب قرار داده و تو نيز از وي ترسيده و معتقد باشيد مي تواند 
؛ زيرا بايـد هرمسـلمان موحـدي اعتقـاد     قرار دهدسود يا زياني زندگيت را در معرض 

و راسخ و پوالدين داشته باشد كه همه سود و زيانهـا تنهـا در دسـت پروردگـار بـوده      
  .كمترين تغيير و تحول در جهان هستي جز به اجازه وي تحقق نخواهد يافت

از تجاوزكاران و ستمگران مي توانند مردم را تـا  اكنون كه برخي : شايد كسي بپرسد
آسـيب  ايـن  سر حد مرگ در معرض تعذيب و شكنجه هاي جان فرسا قرار دهند، آيا 

آسيب وارد كردن از سوي كسي با در اختيـار  : در پاسخ مي گوييم؟، وارد كردن نيست
از داشتن واقعي زيان مزبور تفاوت دارد، يعنـي حتـي در صـورت وارد كـردن آسـيبي      

نه تنها نبايد از او ترسيد و در برابرش سر تسليم و ذلت فرود آوريم، كـه  سوي انساني 
بايد معتقد باشيم در اين حال نيز تنها خداوند صاحب امر و تاثير گذار است و آسـيب  
مزبور در دايره طرح از پيش تعيين شده ي خدا و بر اساس اراده و خواست حكيمانـه  

  :انسان ستمگر صورت مي گيردوي بوده و به وسيله اين 

�m��}��|���{��z�����y��x��w��v��el ٥١: التوبة    
، مگر چيزي كه خدا براي ما مقدر ، مگر چيزي كه خدا براي ما مقدر رسدرسد  به ما نميبه ما نمي) ) از خير و شراز خير و شر((  هرگز چيزيهرگز چيزي: : بگوبگو((  

  ). ). كرده باشدكرده باشد
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از اين رو، خداوند متعال بندگانش را چنين فرا مي خواند كه تنها از پروردگار توانـا  از اين رو، خداوند متعال بندگانش را چنين فرا مي خواند كه تنها از پروردگار توانـا  
، چـرا كـه خـداون    ، چـرا كـه خـداون    اهريمن و اذناب و هوادارنش وحشت نداشته باشنداهريمن و اذناب و هوادارنش وحشت نداشته باشند  بيم داشته و ازبيم داشته و از

  ::مهربان حامي و پشتيبانشان بوده و هر گونه صداي معارضي را در نطفه خفه مي كندمهربان حامي و پشتيبانشان بوده و هر گونه صداي معارضي را در نطفه خفه مي كند

�m���]��\��������[��Z��Y��X��W����V��U����T��S��Rl 
  ١٧٥: آل عمران

عات و سـخنان  عات و سـخنان  بـا پخـش شـاي   بـا پخـش شـاي   ((  اين تنها اهريمن است كه شما را از دوستان خوداين تنها اهريمن است كه شما را از دوستان خود((  
) ) ، بيباك و دلير باشـيد و ، بيباك و دلير باشـيد و آنجا كه شما به خدا ايمان داريدآنجا كه شما به خدا ايمان داريد  ازاز((  ، پس، پسترساندترساند  ميمي) ) اساساساس  بيبي

  ). ). هستيدهستيد) ) راستينراستين((  از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمناناز آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمنان

  

  داليل وجوب ترس از خداوندداليل وجوب ترس از خداوند

  ::داليل فراواني در اين زمينه وجود دارد كه پاره اي از آنها را يادآور خواهيم گشتداليل فراواني در اين زمينه وجود دارد كه پاره اي از آنها را يادآور خواهيم گشت
  ::داليل كتابداليل كتاب) ) الفالف

m����]��\��������[��Z��Y��X��Wl ١٧٥: آل عمران      
  ). ). هستيدهستيد) ) راستينراستين((  از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمناناز آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمنان((  

�m��h��g��f��e���d��cl ٢١: الرعد  

كه در قيامـت بـه سـبب گناهـان     كه در قيامـت بـه سـبب گناهـان     ((  ترسند و از محاسبه بديترسند و از محاسبه بدي  و از پروردگارشان ميو از پروردگارشان مي((  
  ) ) شندشندبابا  هراسناك ميهراسناك مي) ) داشته باشندداشته باشند

����m��q��p��o��n���������m��l��rl ١٤: إبراھيم  
از آن كساني است كه از جاه و جالل من بترسـند و از تهديـد مـن    از آن كساني است كه از جاه و جالل من بترسـند و از تهديـد مـن    ) ) پيروزيپيروزي((  ايناين((  

  ). ). بهراسندبهراسند
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���m��d��c��b��a��̀ ��_l ٤٦: الرحمن�� �
  ). دارد) در بهشت( ، باغهائيي كه از مقام پروردگار خود بترسدهر كس( 

m��Ã��Â��Á���ÀÄ��Ê���l ٥٧: ا0سراء     
  ). و به رحمت خدا اميدوار و از عذاب او هراسناكند( 

  :داليل سنت) ب

  :مي گويد –رضي اهللا عنها  –عائشه ام المؤمنين 

 S S �� X%./ w��. �� X%./ w��.��  )8�� �[4 ��)8�� �[4 ��::    

�m���K��F��E��D��C��B��Al ٦٠: المؤمنون ، 
"«� +%��8 �8[�� 4
+%	º8   ? X�	 : a��� ���D �8 �]8 a�!  4   ,+%	��(8   +%��8   +%�%�8 �8[�� <�z�  

<�� 6�hj8 � +I +%5�µ: 

 �m��S��O��N��M��Ll 1.»٦١: المؤمنون  
  :روايت مي كند �از پيامبر  �انس بن مالك 

 S �@TU (�z��   ���	 (z*7� ��I �� +%"��G %�V ;� 
نـده كـرده و بيشـتر مـي     اگر آنچه را من مي دانم شما نيز مـي دانسـتيد، كمتـر خ   ( 

  ). گريستيد
  :در روايتي ديگر آمده است

 S + /�  ,�� j� j��� ��D (�
«   ,�= j
 j��� d������ G1[�G ��  V ;® 

                                                                                      
  .. با ذكر سند ترجمه شد با ذكر سند ترجمه شدقبالقبال  11
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((و مسلم و مسلم ) ) سوره مائدهسوره مائده/ / كتاب التفسير كتاب التفسير ((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
  ). ). كتاب الزهدكتاب الزهد((و سنن ترمذي و سنن ترمذي ) ) كتاب الزهدكتاب الزهد((سنن امام احمد، سنن ابن ماجه سنن امام احمد، سنن ابن ماجه   33
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از زنان فاصله گرفته و براي استغاثه و پناه بردن بـه درگـاه خـدا بـه بلنـديها مـي       ( 
  ). رفتيد

  :نقل مي كند �از پيامبر  �عدي بن حاتم 

 S�� �%hGD /�� �
P a]f� %�  V ;} 
  ). با يك دانه خرما هم كه بوده از دوزخ بپرهيزيد( 

  :نقل مي كند كه �از پيامبر  �ابوبكر صديق 

 S ,/%U �"f�� �1�   +%�d��(8 � ,��	�  ,3%4 ��(��=V ;� 
  ). هود، واقعه، نبأ و تكوير مرا پير كرد: سوره هاي( 

ه بسيار گريه مي كنيـد، او نيـز پـس از    يكي از دوستانشان را مالمت كرد ك شخصي
  :گريه كردن گفت

    ��
� O�� F%�[�� o� w�z�       � &d�z��� Ò�8 �� 6z� ] 
     �&"&4 3
&8 d�&z��� +�&&U %&�5       d�&&�3 ��� °%���� ,��.�;® 

بخاطر بزرگي گناهانم گريه مي كنم و هر كه نيز مرتكب نافرماني شده باشد سزاوار 
  .اگر گريه غم و اندوهم را برطرف سازد خون نيز مي بارانم. ه كردن استگري

  :همواره بيت زير را زمزمه مي كرد كه –رحمه اهللا  –عمر بن عبد العزيز 

     )� �z8 � dm
�� Æ�� � @A �   v&�&�� /�
&h&�� /�3 �&5 �� �&� ;Å 
  .است انساني كه از آخرت بي بهره باشد از همه خوبيها محروم

                                                                                      
  ). ). كتاب الزكاةكتاب الزكاة((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الزكاةكتاب الزكاة((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..عد در طبقات، ابو نعيم در الحليه و حاكم روايت كرده اندعد در طبقات، ابو نعيم در الحليه و حاكم روايت كرده اندترمذي در كتاب التفسير، ابو يعلي در مسند، ابن سترمذي در كتاب التفسير، ابو يعلي در مسند، ابن س  22
  ..امام بيهقيامام بيهقي/ / مختصر شعب االيمان مختصر شعب االيمان   33
  ..همانهمان  44
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  :بغداد فريادي غيبي شنيد كه مي گفت» شونيزيه«در گورستان  ابو الفتح بغدادي
            �
8
	 �4  E��� C��G e�U    XY�G E�*B� �I � /�G � ;} 

بهشت  –چگونه چشمها به خواب مي روند كه نمي دانند در كدام يك از دو منزلها 
  .سكني مي گزينند –و دوزخ 

  

  ترس مطلوبترس مطلوب

تـرس زمينـه سـاز پشـيماني و دسـت      تـرس زمينـه سـاز پشـيماني و دسـت        ��دون ترديد ترس مورد نظر خدا و پيامبر دون ترديد ترس مورد نظر خدا و پيامبر بب
به بياني ديگر، به بياني ديگر، . . برداشتن از گناه وانحرافات و بازگشت به سوي پروردگار مهربان استبرداشتن از گناه وانحرافات و بازگشت به سوي پروردگار مهربان است

ترس و وحشتي كه نقطه شروع روي آوردن به عبادت و فرمـانبرداري خداونـد، عقـد    ترس و وحشتي كه نقطه شروع روي آوردن به عبادت و فرمـانبرداري خداونـد، عقـد    
تصميم انجام دوباره گنـاه و معصـيت   تصميم انجام دوباره گنـاه و معصـيت     بيعت و قرارداد با پروردگار و ريشه كن ساختنبيعت و قرارداد با پروردگار و ريشه كن ساختن

باشد مطلوب و پسنديده است، ولي ترسي كه انسان را دچار يأس و نوميدي از درياي باشد مطلوب و پسنديده است، ولي ترسي كه انسان را دچار يأس و نوميدي از درياي 
مواج رحمت خداوند مهرورز نمايد، نكوهيده و بايد از گرفتار شدن بدان به خدا پنـاه  مواج رحمت خداوند مهرورز نمايد، نكوهيده و بايد از گرفتار شدن بدان به خدا پنـاه  

  ..جستجست

                                                                                      
  ..همانهمان  11
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  ) ) ترس همراه تعظيمترس همراه تعظيم((  خشيةخشية

  

  ةةتعريف لغوي و اصطالحي خشيتعريف لغوي و اصطالحي خشي

  ::ز ريشه خشية در زبان عربي آمده است، ازجملهز ريشه خشية در زبان عربي آمده است، ازجملهتعابير مختلفي اتعابير مختلفي ا
  ..ترسيدترسيد: : خشي خشيةًخشي خشيةً
  ..به شدت از او ترسيدبه شدت از او ترسيد: : خشاه خشياًخشاه خشياً
  11. . از وي ترسيداز وي ترسيد: : خشي فالناًخشي فالناً

و نشـأت گرفتـه   و نشـأت گرفتـه   بر فروتني قلبي در برابر پروردگار خالق آمر بر فروتني قلبي در برابر پروردگار خالق آمر : : از ديدگاه شريعت نيزاز ديدگاه شريعت نيز
  ..اطاعت و بيمناك شدن از تهديدهايش، مي باشداطاعت و بيمناك شدن از تهديدهايش، مي باشد  ازاز

  

  خشيت عبادت استخشيت عبادت است

نـوعي  نـوعي    --ترس، خشوع و فروتني مـي باشـد  ترس، خشوع و فروتني مـي باشـد  : : ييكه به معنكه به معن  ––بدون شك چون خشيت بدون شك چون خشيت 
عبادت است، نبايد براي غير خدا صورت گيرد و گر نه شرك ويرانگر ساختمان عقايد عبادت است، نبايد براي غير خدا صورت گيرد و گر نه شرك ويرانگر ساختمان عقايد 
به وقوع مي پيوندد، زيرا چون تنها خداوند آفريننده است بايد تنها او نيـز آمـر و خـط    به وقوع مي پيوندد، زيرا چون تنها خداوند آفريننده است بايد تنها او نيـز آمـر و خـط    

  ::مشي زندگي را تعيين كندمشي زندگي را تعيين كند

�mq���p��o��nr����wl عراف�     ٥٤: ا
  ). ). دهددهد  آفريند و تنها او فرمان ميآفريند و تنها او فرمان مي  آگاه باشيد كه تنها او ميآگاه باشيد كه تنها او مي((  

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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هر اندازه تـوانگر و از اسـباب اذيـت و    هر اندازه تـوانگر و از اسـباب اذيـت و      --خويش خويش   اناننبايد مسلمان موحد از هم نوعنبايد مسلمان موحد از هم نوع
زيـرا چـون همـه    زيـرا چـون همـه      ، ترس و وحشت داشته باشد،، ترس و وحشت داشته باشد،--آزار رساني ديگران برخوردار باشند آزار رساني ديگران برخوردار باشند 

سبحان صورت مي گيرد، پس نبايـد فريـب   سبحان صورت مي گيرد، پس نبايـد فريـب     چيز بر اساس حكمت و خواست خداوندچيز بر اساس حكمت و خواست خداوند
بايد تنهـا  بايد تنهـا    لذالذا. . خورد و چنين پنداشته شود كه سود و زيان در دست غير خدا نيز هستخورد و چنين پنداشته شود كه سود و زيان در دست غير خدا نيز هست

  ..از خدا ترسيد و تنها ايشان را تاثير گذار و فرمانروا دانستاز خدا ترسيد و تنها ايشان را تاثير گذار و فرمانروا دانست
انسانها هر اندازه توانا باشند تنها مي توانند جسم و اعضاي ظاهري انسـان را مـورد   انسانها هر اندازه توانا باشند تنها مي توانند جسم و اعضاي ظاهري انسـان را مـورد   

و لذا بالل بـن  و لذا بالل بـن  جه قرار دهند و هيچ گونه كنترلي بر قلب و درونش ندارند، جه قرار دهند و هيچ گونه كنترلي بر قلب و درونش ندارند، آزار و شكنآزار و شكن
كه به شدت تحت اذيت و آزار مشركان قرار گرفته بود از قلبي سـالم و آرام  كه به شدت تحت اذيت و آزار مشركان قرار گرفته بود از قلبي سـالم و آرام    ��رباح رباح 

ايمان و توحيد را از ژرفاي درونش بركنند، آن ابر مرد ايمان و توحيد را از ژرفاي درونش بركنند، آن ابر مرد نهال نهال برخوردار و كفار نتوانستند برخوردار و كفار نتوانستند 
ده پايداري نموده و زير ضربات نـاجوان مـردان   ده پايداري نموده و زير ضربات نـاجوان مـردان   تاريخ بسان كوههاي سر به فلك كشيتاريخ بسان كوههاي سر به فلك كشي

را زمزمـه و ذره اي از ايمـان و موضـعگيريهاي    را زمزمـه و ذره اي از ايمـان و موضـعگيريهاي    » » أحـد، أحـد  أحـد، أحـد  ««ايشان نيز شـعار واالي  ايشان نيز شـعار واالي  
  ::قرآن كريم اين مسأله را چنين روشن مي سازد كهقرآن كريم اين مسأله را چنين روشن مي سازد كه. . يكتاپرستانه اش عقب نشيني نكرديكتاپرستانه اش عقب نشيني نكرد

�mk���j��i��hl�����tl ١١١: آل عمران       
  برسانند مگـر آزار مختصـري  برسانند مگـر آزار مختصـري  ) ) ژرف و پردامنهژرف و پردامنه((  شما زيانيشما زيانيتوانند به توانند به   آنان هرگز نميآنان هرگز نمي((  

  ). ). گذاردگذارد  كه اثر چنداني بر جاي نميكه اثر چنداني بر جاي نمي((

�m��¥����¤��£��¢��¡�����~��}��|���{l ١٣٩: آل عمران  
  سسـت و زبـون نشـويد و   سسـت و زبـون نشـويد و   ) ) آيدآيد  از جهاد در راه خدا به سبب آنچه بر سرتان مياز جهاد در راه خدا به سبب آنچه بر سرتان مي((  وو((  

ا تأييدات خداوندي و قوه ايمان ا تأييدات خداوندي و قوه ايمان بب((  ، و شما، و شماغمگين و افسرده نگرديدغمگين و افسرده نگرديد) ) براي كشتگانتانبراي كشتگانتان((
و پيـروزي و  و پيـروزي و  ((  هسـتيد هسـتيد ) ) از ديگراناز ديگران((  برتربرتر) ) كنيدكنيد  راستين و نيروي حقي كه از آن دفاع ميراستين و نيروي حقي كه از آن دفاع مي

  ). ). و بر ايمان دوام داشته باشيدو بر ايمان دوام داشته باشيد((  اگر كه به راستي مؤمن باشيداگر كه به راستي مؤمن باشيد) ) بهروزي از آن شما استبهروزي از آن شما است
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  داليل وجوب خشيت از خداداليل وجوب خشيت از خدا

      ::داليل كتابداليل كتاب) ) الفالف
دايره فراخناي عبادت محسوب مـي گـردد، و لـذا    دايره فراخناي عبادت محسوب مـي گـردد، و لـذا      چنانچه روشن شد، خشيت جزوچنانچه روشن شد، خشيت جزو

قرآن كريم لزوم ابراز بندگي از اين طريق را در موارد متعددي توضـيح داده اسـت، از   قرآن كريم لزوم ابراز بندگي از اين طريق را در موارد متعددي توضـيح داده اسـت، از   
  ::جملهجمله

m����¦�����~��}l ١٥٠: البقرة  
و از مـن  و از مـن  ) ) و به فرمان خدا به هنگام نمـاز رو بـه كعبـه كنيـد    و به فرمان خدا به هنگام نمـاز رو بـه كعبـه كنيـد    ((  پس از آنان مترسيدپس از آنان مترسيد) ) 

ايد و پادافره خود را ايد و پادافره خود را   تار كنيد جانب حق را رها ساختهتار كنيد جانب حق را رها ساختهكه اگر مخالف وحي رفكه اگر مخالف وحي رف((  بترسيدبترسيد
  ). ). پس گوش به فرمان خدا باشيدپس گوش به فرمان خدا باشيد. . خواهيد ديدخواهيد ديد

يعني از شبهات و انتقادات مخالفان خيره سر نترسيد و تنها خداونـد متعـال سـزاوار    يعني از شبهات و انتقادات مخالفان خيره سر نترسيد و تنها خداونـد متعـال سـزاوار    
  11. . خشيت و احترام نهادن به وي استخشيت و احترام نهادن به وي است

�m��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl ٥٧: المؤمنون  
  ). ). وف خدا در هراس هستندوف خدا در هراس هستندكساني كه از خكساني كه از خ((  

از گرفتار شدن بـه عـذاب   از گرفتار شدن بـه عـذاب     ––با وجود نيكوكاري، ايمان و عمل صالح با وجود نيكوكاري، ايمان و عمل صالح   ––يعني ايشان يعني ايشان 
انسـان  انسـان  : : مـي گويـد  مـي گويـد    ––رحمـه اهللا  رحمـه اهللا    ––خداوند متعال هراسناك اند، چنانچه حسن بصري خداوند متعال هراسناك اند، چنانچه حسن بصري 

بدكار و بي تفاوت نسبت به عـذاب الهـي   بدكار و بي تفاوت نسبت به عـذاب الهـي   مسلمان داراي ترس و احسان و منافقان نيز مسلمان داراي ترس و احسان و منافقان نيز 
    22..هستندهستند

                                                                                      
  ..سوره بقرهسوره بقره/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ..سوره مؤمنونسوره مؤمنون/ / همان همان   22



        
  

      443443                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

�m¡������§��¦��¥��¤��£��¢¨������®l ١١: يس       
كه از قرآن پيروي كه از قرآن پيروي ) ) رسانيرساني  و با بيم دادنت بدو سود ميو با بيم دادنت بدو سود مي((  ترسانيترساني  تو تنها كسي را ميتو تنها كسي را مي((  
  ). ). مهربان هراس داشته باشدمهربان هراس داشته باشد) ) خداوندخداوند((  ، و پنهاني از، و پنهاني ازكندكند

  ::بندگان مؤمن را چنين نويد مي دهدبندگان مؤمن را چنين نويد مي دهدديگر ديگر خداوند سبحان در جايي خداوند سبحان در جايي 

�m������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï�����������×����Ö���Øl ١٢: الملك  
، آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني ، آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني ترسندترسند  كساني كه در نهان، از پروردگار خود ميكساني كه در نهان، از پروردگار خود مي((  

  ). ). دارنددارند
كه بر اثـر ايمـان بـه حاضـر و نـاظر بـودن       كه بر اثـر ايمـان بـه حاضـر و نـاظر بـودن         ––يعني خداوند مهربان چنين كساني را يعني خداوند مهربان چنين كساني را 

آمرزش آمرزش   مشمولمشمول  ––  پروردگار در همه زمانها و مكانها از گناه و انحراف دست مي كشندپروردگار در همه زمانها و مكانها از گناه و انحراف دست مي كشند
  11..ه ايشان ارزاني مي دارده ايشان ارزاني مي داردگناهان نموده و پاداش بسيار بزرگي را بگناهان نموده و پاداش بسيار بزرگي را ب

ت را جـزو ويژگيهـاي   ت را جـزو ويژگيهـاي   و كيفرهاي سـخت آخـر  و كيفرهاي سـخت آخـر  قرآن كريم بيمناك بودن از عواقب قرآن كريم بيمناك بودن از عواقب 
  ::و وجه تمايز ايشان با كافران و مشركان برشمرده و مي فرمايدو وجه تمايز ايشان با كافران و مشركان برشمرده و مي فرمايداساسي مؤمنان اساسي مؤمنان 

�m��c��b��a�����`��_��̂ ��]��\��[��Z��Y��X

��f��e��dk��j��i���h��gl����|l ٢٣: الزمر  
از لحـاظ  از لحـاظ  ((  كتـابي را كـه  كتـابي را كـه  . . فرو فرستاده استفرو فرستاده است) ) به نام قرآنبه نام قرآن((  خداوند بهترين سخن راخداوند بهترين سخن را((  

مطالبي چون مطالبي چون ((  همگون وهمگون و) ) ، در اعجاز، در اعجازآوايي معانيآوايي معاني  فاظ، و واالئي و همفاظ، و واالئي و همكاربرد و گيرائي الكاربرد و گيرائي ال
و و ايمـان و كفـر، حـق    ايمـان و كفـر، حـق    : : مقابل و مختلفـي هماننـد  مقابل و مختلفـي هماننـد    مسايلمسايلمواعظ و براهين و قصص، و مواعظ و براهين و قصص، و 

ـ  خير و شر، حسنات و سيئات، بهشت و دوزخخير و شر، حسنات و سيئات، بهشت و دوزخ، هدايت و ضاللت، ، هدايت و ضاللت، باطلباطل ـ  ، البّته هـر ب ار ار ، البّته هـر ب
آن لرزه بـر انـدام   آن لرزه بـر انـدام   ) ) شنيدن آياتشنيدن آيات((  ازاز. . مكرّر استمكرّر است) ) ، در آن، در آناي نواي نو  به شكلي تازه و به شيوهبه شكلي تازه و به شيوه

                                                                                      
  ..سوره ملكسوره ملك/ / همان همان   11
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و و ((  ، و از آن پس پوستهايشان و دلهايشان، و از آن پس پوستهايشان و دلهايشانترسندترسند  فتد كه از پروردگار خود ميفتد كه از پروردگار خود مياا  كساني ميكساني مي
و آن را تصديق و بدان عمـل  و آن را تصديق و بدان عمـل  ((  گرددگردد  ماده پذيرش قرآن خدا ميماده پذيرش قرآن خدا مينرم و آنرم و آ) ) همه وجودشانهمه وجودشان

  ). ). كنندكنند  ميمي
يعني مؤمنان راستين از چنين صفات وااليي برخوردار و بـه هنگـام گـوش دادن بـه     يعني مؤمنان راستين از چنين صفات وااليي برخوردار و بـه هنگـام گـوش دادن بـه     
آيات خدا دلهايشان بر اثر اميد به لطف و مهرباني وي نرم و آماده پـذيرش گرديـده و   آيات خدا دلهايشان بر اثر اميد به لطف و مهرباني وي نرم و آماده پـذيرش گرديـده و   

  11..بدين وسيله از بدكاران جدا مي شوندبدين وسيله از بدكاران جدا مي شوند
  ::ل سنتل سنتداليدالي) ) بب

نيز رهنمودهاي زيادي نيز رهنمودهاي زيادي   ��در ميان احاديث و سخنان شيرين و گهربار پيامبر بزرگوار در ميان احاديث و سخنان شيرين و گهربار پيامبر بزرگوار 
به چشم مي خورد كه ما را بر ترس و وحشت از دچار گشتن به عـذاب كمـر شـكن    به چشم مي خورد كه ما را بر ترس و وحشت از دچار گشتن به عـذاب كمـر شـكن    
قيامت تشويق و از بكار گيري هر گونه عامل دوري از پروردگار و نزديـك شـدن بـه    قيامت تشويق و از بكار گيري هر گونه عامل دوري از پروردگار و نزديـك شـدن بـه    

  ::دوزخ برحذر مي دارددوزخ برحذر مي دارد
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��پيامبر پيامبر از از   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S °\�� �5 ����� 3%�8 �(� ����G �� ��fA �� �z� q6�/ /���� ª�8 � °\�� �5 ����� 3%�8 �(� ����G �� ��fA �� �z� q6�/ /���� ª�8 �VV ; ;��  
  ). ). امكان ندارد مردي كه از ترس خدا گريسته باشد، وارد دوزخ گرددامكان ندارد مردي كه از ترس خدا گريسته باشد، وارد دوزخ گردد((  

بر اساس اين حديث، گريستن از بيم گرفتار شدن به عذاب قيامـت نشـانه ايمـان و    بر اساس اين حديث، گريستن از بيم گرفتار شدن به عذاب قيامـت نشـانه ايمـان و    
دگار بوده كه چنين چيزي نيز بيانگر خشنودي خـدا و  دگار بوده كه چنين چيزي نيز بيانگر خشنودي خـدا و  بزرگداشت مقام با عظمت پروربزرگداشت مقام با عظمت پرور

  ..رهايي از آتش جهنم استرهايي از آتش جهنم است
  ::نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��ابو امامه ابو امامه 
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يـك قطـره اشـك    يـك قطـره اشـك    : : نشـانه اسـت  نشـانه اسـت    دوست داشتني ترين چيز نزد من دو قطـره و دو دوست داشتني ترين چيز نزد من دو قطـره و دو ((  
: : بخاطر ترس از خدا و ريختن قطره خوني در راه خدا، و اما دو نشانه نيـز عبارتنـد از  بخاطر ترس از خدا و ريختن قطره خوني در راه خدا، و اما دو نشانه نيـز عبارتنـد از  

گام برداشتن، زخمي شدن در جنگ و يا بدست گرفتن قلم و كاغذ گام برداشتن، زخمي شدن در جنگ و يا بدست گرفتن قلم و كاغذ : : از قبيلاز قبيل((  نشانه اينشانه اي
    ). ). در راه خدا و نشانه انجام يكي از فرايض پروردگاردر راه خدا و نشانه انجام يكي از فرايض پروردگار) ) انداندكه نشانه كسب دانش كه نشانه كسب دانش 

  ::آمده استآمده است  ��در يكي ديگر از احاديث روشنگر ايشان در يكي ديگر از احاديث روشنگر ايشان 

 S S )� U�hGI   � U�fA� ��D ��   ��I )� U�hGI   � U�fA� ��D ��   ��IVV��  
  ). ). به خدا قسم من بيش از همه شما از پروردگار بيم داشته و پرهيزگارتر هستمبه خدا قسم من بيش از همه شما از پروردگار بيم داشته و پرهيزگارتر هستم((  

گار توانا جزو برترين عبادتها به شـمار  گار توانا جزو برترين عبادتها به شـمار  يعني ترس و وحشت داشتن از عذاب پرورديعني ترس و وحشت داشتن از عذاب پرورد
  ..رفته و ايمان انسان هر اندازه بيشتر شود، ترس و بيمش نيز افزايش خواهد يافترفته و ايمان انسان هر اندازه بيشتر شود، ترس و بيمش نيز افزايش خواهد يافت

                                                                                      
  ..ترمذي در كتاب فضائل الجهاد با سندي حسن روايت كرده استترمذي در كتاب فضائل الجهاد با سندي حسن روايت كرده است  11
  ). ). كتاب النكاحكتاب النكاح((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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  ) ) رجاءرجاء((  اميداميد

  

  تعريف لغوي و اصطالحي رجاءتعريف لغوي و اصطالحي رجاء

  ::پاره اي از تعابير اين واژه در زبان عربي بدين ترتيب استپاره اي از تعابير اين واژه در زبان عربي بدين ترتيب است
  ..منتظر بودن چيزي مطلوب و ممكنمنتظر بودن چيزي مطلوب و ممكن  ::الترجيالترجي

  ..را اميدوار ساخترا اميدوار ساختوي وي : : رجاهرجاه
  ..همان معنيهمان معني: : ترجاهترجاه

  11همان معنيهمان معني: : ةًةًرجاه رجواً و رجاء و رجارجاه رجواً و رجاء و رجا
عالقـه و اميـد بـه پـاداش و رحمـت الهـي بـه همـراه         عالقـه و اميـد بـه پـاداش و رحمـت الهـي بـه همـراه         : : از نظر شريعت نيز به معنياز نظر شريعت نيز به معني

  ..، مي باشد، مي باشدبكارگيري اسباب مورد نظربكارگيري اسباب مورد نظر
خوشحال شدن بـه لطـف و سـخاوت    خوشحال شدن بـه لطـف و سـخاوت    : : برخي معتقدند اميد از ديدگاه شرع، به معنيبرخي معتقدند اميد از ديدگاه شرع، به معني

  22..ستستپروردگار اپروردگار ا

  

  ) ) رجاء و تمنيرجاء و تمني((  فرق اميد و آرزوفرق اميد و آرزو

عالقه و ميل انسان به چيزي بدون جـديت و بكـارگيري   عالقه و ميل انسان به چيزي بدون جـديت و بكـارگيري   : : تمني عبارت است ازتمني عبارت است از  --11
شخصي بدون هيچ اقدامي براي خريد زمين، بذر پاشيدن و برداشت شخصي بدون هيچ اقدامي براي خريد زمين، بذر پاشيدن و برداشت : : مثل اينكهمثل اينكه. . اسباباسباب

محصوالت آروز كند صاحب زميني شده و در آن كشاورزي كند، كـه بـه طـور يقـين     محصوالت آروز كند صاحب زميني شده و در آن كشاورزي كند، كـه بـه طـور يقـين     
  ..زويي هيچگاه زمينه نيل به مقصود را برايش فراهم نمي سازدزويي هيچگاه زمينه نيل به مقصود را برايش فراهم نمي سازدچنين آرچنين آر

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
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عالقه و آروزي نيل به چيزي ضمن بكارگيري اسباب وتالش و عالقه و آروزي نيل به چيزي ضمن بكارگيري اسباب وتالش و : : و اميد به معنيو اميد به معني  --22
شخصي كه آرزوي برداشت محصـوالت كشـاورزي را دارد،   شخصي كه آرزوي برداشت محصـوالت كشـاورزي را دارد،   : : مانند اينكهمانند اينكه. . توكل، استتوكل، است

ـ   ـ  ضمن بكارگيري اسباب الزم و تالش خستگي ناپذير بر خداونـد مهرب ان نيـز تكيـه و   ان نيـز تكيـه و   ضمن بكارگيري اسباب الزم و تالش خستگي ناپذير بر خداونـد مهرب
  ..توكل نمايدتوكل نمايد

: : مـي گويـد  مـي گويـد  » » مدارج السـالكين مدارج السـالكين ««در كتاب ارزشمند در كتاب ارزشمند   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن القيم الجوزيه ابن القيم الجوزيه 
  ..دانشمندان اتفاق نظر دارند كه اميد بدون تالش و كوشش برآورده نمي شوددانشمندان اتفاق نظر دارند كه اميد بدون تالش و كوشش برآورده نمي شود

  

  انواع اميدانواع اميد

  ::اميد در يك دسته بندي كلي به سه نوع تقسيم مي گردداميد در يك دسته بندي كلي به سه نوع تقسيم مي گردد
گي و اجراي اوامر مقـرر از سـوي پروردگـار بـر اسـاس      گي و اجراي اوامر مقـرر از سـوي پروردگـار بـر اسـاس      اميد انسان به انجام بنداميد انسان به انجام بند  --11

شريعت و چارچوب تعيين شـده و سـپس اميـدواري بـه گـرفتن پـاداش، مهربـاني و        شريعت و چارچوب تعيين شـده و سـپس اميـدواري بـه گـرفتن پـاداش، مهربـاني و        
  ..و مطلوب شريعت الهي مي باشدو مطلوب شريعت الهي مي باشد  ههاين نوع اميد پسنديداين نوع اميد پسنديد. . بخشش خداوندبخشش خداوند

پس از توبه و بازگشت واقعي بـه سـوي   پس از توبه و بازگشت واقعي بـه سـوي     ––اميد انساني گناهكار و اهل معصيت اميد انساني گناهكار و اهل معصيت   --22
ه آمرزش، گذشت، سخاوت و بخشش خداوند مهربان كه توبه اش مورد ه آمرزش، گذشت، سخاوت و بخشش خداوند مهربان كه توبه اش مورد بب  ––پروردگار پروردگار 

اين نوع اميدواري نيز پسـنديده و سـتودني   اين نوع اميدواري نيز پسـنديده و سـتودني   . . قبول واقع گشته و از انحرافاتش در گذردقبول واقع گشته و از انحرافاتش در گذرد
  ..استاست
و اما نوع سوم اميدواري از طرف شخصي سر مي زند كه عمده زنـدگيش را در  و اما نوع سوم اميدواري از طرف شخصي سر مي زند كه عمده زنـدگيش را در    --33

ن خواسته هاي نامشروع نفساني بوده ن خواسته هاي نامشروع نفساني بوده انحراف و نافرماني به سر برده، همواره دنبال تاميانحراف و نافرماني به سر برده، همواره دنبال تامي
و در عين حال اميد و آرزوهايي بلنـد  و در عين حال اميد و آرزوهايي بلنـد    ،،و در منجالب غفلت از دين خدا فرورفته استو در منجالب غفلت از دين خدا فرورفته است

كه چنين اميدي بـي ارزش و نكوهيـده مـي    كه چنين اميدي بـي ارزش و نكوهيـده مـي      ،،پروازانه و دروغين را در سر مي پروراندپروازانه و دروغين را در سر مي پروراند
  ..باشدباشد
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حراف حراف كسي كه در حين انكسي كه در حين ان: : در اين زمينه مي گويددر اين زمينه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––حافظ ابن الجوزي حافظ ابن الجوزي 
و گناهكاري اميدوار آمرزش است، بسان شخصي است كه بـدون تـالش در راسـتاي    و گناهكاري اميدوار آمرزش است، بسان شخصي است كه بـدون تـالش در راسـتاي    

  11. . كشاورزي و يا عقد نكاح و ازدواج در انتظار برداشت محصول يا فرزند استكشاورزي و يا عقد نكاح و ازدواج در انتظار برداشت محصول يا فرزند است
  ::ابو عثمان سعيد بن اسماعيل مي گويدابو عثمان سعيد بن اسماعيل مي گويد

       )���G +I x&&�
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چطور به خود اجازه مي دهيد دين و آئينت پليـد گشـته حـال آنكـه نمـي گذاريـد       
چشم انتظار رهايي از عذاب هستيد ولي اسباب الزم . !؟لباسهايت آلوده و كثيف شوند

  .خشكي راه نمي رودبي گمان كشتي بر روي  ؟ را بكار نمي گيريد

  

  اميدواري عبادت استاميدواري عبادت است

بدون ترديد اميدواري به بخشش و آمرزش پروردگار نيز جزو دايره وسـيع عبـادت   بدون ترديد اميدواري به بخشش و آمرزش پروردگار نيز جزو دايره وسـيع عبـادت   
به شمار مي رود، و لذا نبايد براي غير خدا صورت پذيرد و گر نه انسـان در مـنجالب   به شمار مي رود، و لذا نبايد براي غير خدا صورت پذيرد و گر نه انسـان در مـنجالب   
  شرك ورزي فرو مي افتد، قرآن كريم يكي از صفات مؤمنان راسـتين را اميـدواري بـه   شرك ورزي فرو مي افتد، قرآن كريم يكي از صفات مؤمنان راسـتين را اميـدواري بـه   

  ..پاداش، رحمت و مغفرت خداوند بر مي شماردپاداش، رحمت و مغفرت خداوند بر مي شمارد
بر اين اساس اميد و آروزهايش را از غير پروردگـار قطـع و همـواره چشـم انتظـار      بر اين اساس اميد و آروزهايش را از غير پروردگـار قطـع و همـواره چشـم انتظـار      
پاداش بي پايان خداوند بوده و اعتماد كامل به وي داشته باشد، و بدين ترتيـب اعتقـاد   پاداش بي پايان خداوند بوده و اعتماد كامل به وي داشته باشد، و بدين ترتيـب اعتقـاد   

  ::صحيح و توحيد كامل و بي عيب و نقص تحقق خواهد يافتصحيح و توحيد كامل و بي عيب و نقص تحقق خواهد يافت

                                                                                      
  ..در أرناؤوطدر أرناؤوطبه همراه توضيحات عبد القابه همراه توضيحات عبد القا) ) 3232((مختصر شعب االيمان بيهقي مختصر شعب االيمان بيهقي   11
  ..3434ابو المعالي قزويني صـ ابو المعالي قزويني صـ / / مختصر شعب االيمان مختصر شعب االيمان   22
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�må����ä���ã��â����ï��î��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ��l 
  ١١٠: الكھف

، و در ، و در س كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كندس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كندپس هركپس هرك((  
  ). ). پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازدپرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد

�mÂ��Á��À��¿��¾��½���¼���������»��ºÃ����Ç��������Æ��Å�������Äl ٥: العنكبوت  
و به زندگي دوباره و رستاخيز و قيامت و و به زندگي دوباره و رستاخيز و قيامت و ((  دارددارد  چشم ميچشم ميكسي كه مالقات خدا را كسي كه مالقات خدا را ((  

ي از خدا ي از خدا ، بايد در پرستش و فرمانبردار، بايد در پرستش و فرمانبردارتاب و پاداش و پادافره معتقد استتاب و پاداش و پادافره معتقد استحساب و كحساب و ك
ديـر يـا   ديـر يـا   ((  زماني را كه خدا تعيين كرده اسـت زماني را كه خدا تعيين كرده اسـت ) ) ، و بايد بداند، و بايد بداندانگاري نكندانگاري نكند  سستي و سهلسستي و سهل

بيند بيند   شنود و ميشنود و مي  ار همگان را ميار همگان را ميو گفتار و رفتو گفتار و رفت((  ، و او شنوا و آگاه است، و او شنوا و آگاه استرسدرسد  فرا ميفرا مي) ) زودزود
  ). ). دهددهد  و سزا و جزا ميو سزا و جزا مي

خداوند كساني را كه از اين نوع عبادت سر باز زده و آن را حقير و كـم ارزش مـي   خداوند كساني را كه از اين نوع عبادت سر باز زده و آن را حقير و كـم ارزش مـي   
  ::شمارند، مورد تهديد سخت و كمر شكن قرار داده و مي فرمايدشمارند، مورد تهديد سخت و كمر شكن قرار داده و مي فرمايد

�m��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A

��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��Nl� �
��٨ - ٧: يونس 

ديـدار مـا را   ديـدار مـا را   ) ) به روز رستاخيز و زندگي دوباره ايمان ندارنـد و به روز رستاخيز و زندگي دوباره ايمان ندارنـد و ((  مسلّماً كساني كهمسلّماً كساني كه((  
برند كه جهان ديگـري  برند كه جهان ديگـري    و گمان ميو گمان مي((  كنندكنند  ، و به زندگي دنيوي بسنده مي، و به زندگي دنيوي بسنده ميكشندكشند  انتظار نميانتظار نمي

، تالش ، تالش و براي جهان ديگرو براي جهان ديگر((  بندندبندند  و به اين جهان دل ميو به اين جهان دل مي) ) پس از اين جهان وجود نداردپس از اين جهان وجود ندارد
چنين چنين     ..مانندمانند  توجه ميتوجه مي  ما غافل و بيما غافل و بي) ) هاي جهانيهاي جهاني  قرآني و نشانهقرآني و نشانه((  ، و از آيات، و از آيات) ) نمايندنمايند  نمينمي

  ). ). كنندكنند  كساني جايگاهشان دوزخ است به سبب كارهائي كه ميكساني جايگاهشان دوزخ است به سبب كارهائي كه مي
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و در مقابل بندگان مؤمنش را كه از اين طريق به خداوند تقرب جسته و هيچ گاه از و در مقابل بندگان مؤمنش را كه از اين طريق به خداوند تقرب جسته و هيچ گاه از 
  ::ددعذاب دردناك دوزخ غفلت نمي ورزند، تعريف و تمجيد مي كنعذاب دردناك دوزخ غفلت نمي ورزند، تعريف و تمجيد مي كن

�m��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�����¸��¶

Ã��ÂÄ�����Ê��É����������È��Ç��Æ���Ål ٥٧: ا0سراء           
آنان كـه از همـه   آنان كـه از همـه   ) ) داننددانند  هايشان ميهايشان مي  و خداگونهو خداگونه((  خوانندخوانند  آن كساني را كه به فرياد ميآن كساني را كه به فرياد مي((  

بـراي تقـرّب بـه    بـراي تقـرّب بـه    ) ) ، همچـون عيسـي و عزَيـر و فرشـتگان    ، همچـون عيسـي و عزَيـر و فرشـتگان    به درگـاه يـزدان  به درگـاه يـزدان  ((  مقرّبترندمقرّبترند
و به رحمت خدا اميـدوار  و به رحمت خدا اميـدوار  ) ) كه طاعات و عبادات استكه طاعات و عبادات است((  جويندجويند  ان وسيله ميان وسيله ميپروردگارشپروردگارش

بايد از آن بايد از آن ) ) چنان شديد است كهچنان شديد است كه((  چرا كه عذاب پروردگارتچرا كه عذاب پروردگارت. . و از عذاب او هراسناكندو از عذاب او هراسناكند
  ). ). خويشتن را دور و برحذر داشتخويشتن را دور و برحذر داشت

  ::در تحليل اين آيه مي گويددر تحليل اين آيه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––عالمه ابن القيم الجوزيه عالمه ابن القيم الجوزيه 
آنهايي را كه جز خدا به كمكشان مي طلبيد، آنهايي را كه جز خدا به كمكشان مي طلبيد، : : مي فرمايدمي فرمايدخداوند خطاب به مشركين خداوند خطاب به مشركين 

بندگان من بوده و از طريق انجام بنـدگي، اميـدواري بـه پـاداش و تـرس از عـذاب و       بندگان من بوده و از طريق انجام بنـدگي، اميـدواري بـه پـاداش و تـرس از عـذاب و       
يعنـي  يعنـي    . . ؟؟گرفتاري به من تقرب مي جويند، پس چرا ايشـان را بـه فريـاد مـي خوانيـد     گرفتاري به من تقرب مي جويند، پس چرا ايشـان را بـه فريـاد مـي خوانيـد     

انسـان آگـاه و   انسـان آگـاه و   . . خداوند آنان را به برخورداري از صفات محبت، بيم و اميد مي سـتايد خداوند آنان را به برخورداري از صفات محبت، بيم و اميد مي سـتايد 
انديشه ورز از اين امر چنين نتيجه مي گيرد كه بايد هر محبتي آميختـه بـا بـيم و اميـد     انديشه ورز از اين امر چنين نتيجه مي گيرد كه بايد هر محبتي آميختـه بـا بـيم و اميـد     

و بايـد دانسـت   و بايـد دانسـت   . . بوده و هر اندازه محبت قوت پيدا كند بيم و اميد نيز بايد افزايش يابدبوده و هر اندازه محبت قوت پيدا كند بيم و اميد نيز بايد افزايش يابد
كه هيچ گاه ترس دوستدار واقعي به وحشت منجر نمي شود، بر خالف ترس گناهكار كه هيچ گاه ترس دوستدار واقعي به وحشت منجر نمي شود، بر خالف ترس گناهكار 

  11روني شيرين و با ارزش محروم استروني شيرين و با ارزش محروم استحاالت دحاالت دكه از اين كه از اين 
اين در ارزشمند و ستودني را به اين در ارزشمند و ستودني را به   --  ��به نقل از ابوهريره به نقل از ابوهريره   --  ��پيامبر نور و رحمت پيامبر نور و رحمت 

  ::گشوده و مي فرمايدگشوده و مي فرمايدروي ما روي ما 

                                                                                      
  ..ابن القيم الجوزيهابن القيم الجوزيه/ / مدارج السالكين مدارج السالكين   11
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  SS � 6./I  ��/ E��G  ���G ���� n���5 ��/ �_�� �<h�A C%8 ��
�� ]�A �� +D
� 
5�z�� ��8 %�5 ����  ��/ <�U )h�A %�  ���� �� ���8 � ��
�� �� �� ��� �[�� 6z

/���� �� ���8 � F�[��� �� �� ��� �[�� 6z� ��RB� ��8V ;} 
بي گمان خداوند روزي كه رحمت را آفريد آن را به صد قسم تقسيم كرد كه نود ( 

و نه قسمش را نزد خود باقي گذاشت و تنها يك قسم از آن را به ميان تمام آفريده 
اگر كافر از اين همه رحمت پروردگار با خبر بود از بهشت نوميد نمي . هايش فرستاد

امين دوزخ عذاب شد، و اگر انسان مؤمن نيز از همه عذابهاي ايشان اطالع داشت از 
  ). نمي بود

در حديثي ديگر حقيقت يكتاپرستي و انجام همه اين گونه عبادتها براي پروردگار را 
  :مي فرمايد به ما آموزش داده و

 S E� �5
W ?h�A �� ��I ��D �   ���� ��D ���zG �5 %�/I ?(�/ <��IV ;� 
چشم انتظار رحمتت هستم و مرا يك لحظه نيز به خود و هيچ كس  !بار الها( 

  ). ديگري واگذار مكن
  :در جايي ديگر چنين مي فرمايد

 S)(�� �5 �"W �� ��%h��� �� �� ��� �� ��RB� ��8 %�  ��� �� 
5�z�� ��8 %�   ,��I
 ��I )(�/ �� §�	 �� ��
�� �� )��V ;® 

از عذاب الهي اطالع كافي داشت چشم انتظار بهشت نبوده و اگر  اگر انسان مؤمن( 
  ). كافر نيز از رحمت پروردگار با خبر بود از رحمتش نوميد نمي گشت

                                                                                      
  ). ). كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..ابو داود با سندي حسن روايت كرده استابو داود با سندي حسن روايت كرده است  22
  ..و مسند احمدو مسند احمد) ) كتاب الدعواتكتاب الدعوات((، سنن ترمذي ، سنن ترمذي ) ) كتاب التوبةكتاب التوبة((صحيح مسلم صحيح مسلم   33
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  رابطه بيم و اميدرابطه بيم و اميد

ما را به انجام وظيفه بنـدگي  ما را به انجام وظيفه بنـدگي    ��ز زبان پيامبرش ز زبان پيامبرش خداوند متعال هم در قرآن كريم و اخداوند متعال هم در قرآن كريم و ا
و تقرب جستن به وي از اين دو طريق فرمان داده است، يعنـي الزم اسـت قلـب هـر     و تقرب جستن به وي از اين دو طريق فرمان داده است، يعنـي الزم اسـت قلـب هـر     
مسلماني در عين اميدواري به پاداش و مغفرت پايان ناپذير پروردگار، آكنده از بـيم و  مسلماني در عين اميدواري به پاداش و مغفرت پايان ناپذير پروردگار، آكنده از بـيم و  

  ..باشدباشدنيز نيز هراس از عذاب جان فرساي آخرت هراس از عذاب جان فرساي آخرت 
ن مؤمن همواره ميان خوف و رجاء و با اين دو بال اساسـي  ن مؤمن همواره ميان خوف و رجاء و با اين دو بال اساسـي  بايد انسابايد انسا: : به بياني ديگربه بياني ديگر  

به قول ابن تيميه به قول ابن تيميه   ..به سوي انجام وظيفه سرنوشت ساز بندگي و نيكوكاري پرواز نمايدبه سوي انجام وظيفه سرنوشت ساز بندگي و نيكوكاري پرواز نمايد
ترس پسنديده و ستودني آن است كـه انسـان را از نزديـك شـدن بـه      ترس پسنديده و ستودني آن است كـه انسـان را از نزديـك شـدن بـه      : : ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––

اوامر پروردگار و اميـد  اوامر پروردگار و اميـد  تسليم شدن تسليم شدن   ––ولي با وجود داشتن اين حالت ولي با وجود داشتن اين حالت . . گناهان باز داردگناهان باز دارد
بايد در حـال احتضـار جانـب اميـد و آرزوي     بايد در حـال احتضـار جانـب اميـد و آرزوي       ،،در كل زندگيدر كل زندگي  --گذشت وي گذشت وي و و به عفو به عفو 

در ايـن  در ايـن    ��رحمت و مغفرت پروردگار بر ترس و بيمش غلبه يابد، جابر بن عبـد اهللا  رحمت و مغفرت پروردگار بر ترس و بيمش غلبه يابد، جابر بن عبـد اهللا  
  ::خصوص چنين نفل مي كندخصوص چنين نفل مي كند

 S S �� X%./ w�". �� X%./ w�".��  X%&h8 C�8I �H�T� )G%� 6�	X%&h8 C�8I �H�T� )G%� 6�	 : :¦ %&4   �D U�&�I ,%&"8 �¦ %&4   �D U�&�I ,%&"8 � �&� �&�
 a6�   Y� ��� �O�� a6�   Y� ��� �O��VV ; ;}}  

هر كدام از شما بايد با هر كدام از شما بايد با : : شنيدم فرمودشنيدم فرمود  ––سه روز پيش از مرگش سه روز پيش از مرگش   --  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا ((  
  ). ). حسن ظن به خداوند از دنيا برودحسن ظن به خداوند از دنيا برود

يعني چون در شرايط تسليم كامل و بريـدن از همـه راه حلهـا اسـت، بايـد جانـب       يعني چون در شرايط تسليم كامل و بريـدن از همـه راه حلهـا اسـت، بايـد جانـب       
ـ    آآاميدواري به سخاوت، بخشـش، ، اميدواري به سخاوت، بخشـش، ،  ـ    مـرزش و رحمـت پروردگـار ب ر جانـب تـرس و   ر جانـب تـرس و   مـرزش و رحمـت پروردگـار ب

  ..هراسش غلبه يابدهراسش غلبه يابد

                                                                                      
  ..و مسند احمدو مسند احمد) ) كتاب الزهدكتاب الزهد((، سنن ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ) ) كتاب الجنائزكتاب الجنائز((، سنن ابو داود ، سنن ابو داود ) ) و صفة نعيمهاو صفة نعيمهاكتاب الجنة كتاب الجنة ((صحيح مسلم صحيح مسلم   11



        
  

      453453                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  11آثار اميدواري آثار اميدواري 

  ::ات اميدواري را چنين برشمرده استات اميدواري را چنين برشمرده استپاره اي از آثار و بركپاره اي از آثار و برك  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن القيم ابن القيم 
ابراز بندگي و احساس نياز شديد و هميشگي بـه مهربـاني، گذشـت و بخشـش     ابراز بندگي و احساس نياز شديد و هميشگي بـه مهربـاني، گذشـت و بخشـش       --11

  ..پروردگارپروردگار
ن و مهربـان  ن و مهربـان  كسب محبت و خشنودي پروردگار، زيرا خداوند كه بخشـنده تـري  كسب محبت و خشنودي پروردگار، زيرا خداوند كه بخشـنده تـري    --22

اميـدوار و از او  اميـدوار و از او  وي وي بندگانش بـه فضـل و بخشـش    بندگانش بـه فضـل و بخشـش      ترين مهربانان است، دوست داردترين مهربانان است، دوست دارد
درخواست نمايند، و لذا هر كه چشم اميـد را بـه درگـاهش نـدوزد از وي خشـمگين      درخواست نمايند، و لذا هر كه چشم اميـد را بـه درگـاهش نـدوزد از وي خشـمگين      

  ..خواهد شدخواهد شد
بدين وسيله بدين وسيله   كهكه  ،،در آستانه درگاه هميشه باز پروردگار مهرورزدر آستانه درگاه هميشه باز پروردگار مهرورز  قرار گرفتن انسانقرار گرفتن انسان  --33

  ..شنوديش از خداوند افزايش مي يابدشنوديش از خداوند افزايش مي يابدمحبت، سپاسگذاري و خمحبت، سپاسگذاري و خ
رسيدن به مقام شامخ شكر گذاري كه برترين درجات و چكيده بندگي به شـمار  رسيدن به مقام شامخ شكر گذاري كه برترين درجات و چكيده بندگي به شـمار    --44

  ..مي رودمي رود
پيونـد  پيونـد    افزايش شناخت خداوند، اسماء و صـفات واال و فـراهم سـاختن ايجـاد    افزايش شناخت خداوند، اسماء و صـفات واال و فـراهم سـاختن ايجـاد      --55

محكم و ناگسستني با پروردگار، زيرا اميدواري در ارتباط با اسـماء الحسـني و زمينـه    محكم و ناگسستني با پروردگار، زيرا اميدواري در ارتباط با اسـماء الحسـني و زمينـه    
مقام واالي اميدواري بـه تعطيـل كـردن دعـا از     مقام واالي اميدواري بـه تعطيـل كـردن دعـا از     ساختن ساختن ساز آنها است، و لذا مخدوش ساز آنها است، و لذا مخدوش 
  ..طريق اسماء حسني مي انجامدطريق اسماء حسني مي انجامد

                                                                                      
  ..ابن القيم الجوزيهابن القيم الجوزيه/ / مدارج السالكين مدارج السالكين   11
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  لزوم حكم به ما انزل اهللالزوم حكم به ما انزل اهللا
  

  ::در اينجا الزم است واژگان كليدي اين اصطالح را توضيح دهيمدر اينجا الزم است واژگان كليدي اين اصطالح را توضيح دهيم
  ::تعريف لغوي پاره اي از مشتقات واژه حكم بدين ترتيب استتعريف لغوي پاره اي از مشتقات واژه حكم بدين ترتيب است

الح11. . خداوندخداوند  ::ممَكَكالح  
  ..برخي از صفات خداوند حَكم، حكيم و حاكم استبرخي از صفات خداوند حَكم، حكيم و حاكم است: : زهري مي گويدزهري مي گويد

  22. . قضاوت، صيغه جمعش احكام استقضاوت، صيغه جمعش احكام استدانش، فقه و دانش، فقه و   ::حكمحكمالال

  ..دانشمند صاحب حكمتدانشمند صاحب حكمت  ::الحكيمالحكيم
متـرادف و داراي  متـرادف و داراي  حَكم و حكـيم  حَكم و حكـيم  : : ابن االثير در بيان نامهاي مبارك خداوند مي گويدابن االثير در بيان نامهاي مبارك خداوند مي گويد

  ..هستندهستنديك معنا يك معنا 
    33..آن حّكام استآن حّكام استجمع جمع . . قاضي و مجري احكامقاضي و مجري احكام: : حاكمحاكم

انسـان  انسـان  دو گروه دو گروه قرآن كريم كه آخرين پيام حيات بخش پروردگار براي قرآن كريم كه آخرين پيام حيات بخش پروردگار براي   ::ما انزل اهللاما انزل اهللا
  ..و پري استو پري است

داور قرار دادن و مراجعه به داور قرار دادن و مراجعه به : : اصطالح حكم به ما انزل اهللا از ديدگاه شريعت به معنياصطالح حكم به ما انزل اهللا از ديدگاه شريعت به معني
  ..قرآن كريم در زمينه هاي مختلف زندگي دنيا و آخرت، استقرآن كريم در زمينه هاي مختلف زندگي دنيا و آخرت، است

لزمات ايمان به خداوند فروتني در برابر قوانين و بازگشـت  لزمات ايمان به خداوند فروتني در برابر قوانين و بازگشـت  يكي از مستيكي از مستبدون ترديد بدون ترديد 
در همه مراحل زندگي، مي باشد، و گر نـه چـارچوب   در همه مراحل زندگي، مي باشد، و گر نـه چـارچوب     ��به رهنمودهاي خدا و پيامبر به رهنمودهاي خدا و پيامبر 

  ..ايمان و اعتقاد به عنوان جسمي بي جان تلقي خواهد شدايمان و اعتقاد به عنوان جسمي بي جان تلقي خواهد شد

                                                                                      
  ..ليث اين را گفته استليث اين را گفته است  11
  ..ابن سيده اين را گفته استابن سيده اين را گفته است  22
  ..ابن منظورابن منظور/ / لسان العرب لسان العرب   33



        
  

      455455                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  

  اهميت حكم به ما انزل اهللاهميت حكم به ما انزل اهللا

  ::ار مي رود، زيراار مي رود، زيرابدون شك حكم به ما انزل اهللا جزو مهمترين عبادات به شمبدون شك حكم به ما انزل اهللا جزو مهمترين عبادات به شم
به عنوان يكي از تجليات توحيد خدا در زمينـه الوهيـت محسـوب گشـته و بـه      به عنوان يكي از تجليات توحيد خدا در زمينـه الوهيـت محسـوب گشـته و بـه        --11

  ..معني واگذاري فرمانروايي و قانون گذاري به پروردگار خالق آمر مي باشدمعني واگذاري فرمانروايي و قانون گذاري به پروردگار خالق آمر مي باشد
بر خود انجام دهنده منحصر نمي بر خود انجام دهنده منحصر نمي   ––مانند ساير عبادات مانند ساير عبادات   --چون فوايد و منافع آن چون فوايد و منافع آن   --22

و حتي پرندگان و حيوانات نيز از آن بهره مند خواهنـد  و حتي پرندگان و حيوانات نيز از آن بهره مند خواهنـد    گردد، بلكه قبايل و ملل متعددگردد، بلكه قبايل و ملل متعدد
گشت، امنيت و آسايش بر همه مردم و موجودات سايه مي گسترد، دلها آرامش يافتـه  گشت، امنيت و آسايش بر همه مردم و موجودات سايه مي گسترد، دلها آرامش يافتـه  

در صورت عدم تطبيـق فـرامين الهـي و جـايگزيني     در صورت عدم تطبيـق فـرامين الهـي و جـايگزيني       ليليوچشمها به خواب مي روند، ووچشمها به خواب مي روند، و
ده، انحطاط و ده، انحطاط و مردمان مختلف به انحراف گراييمردمان مختلف به انحراف گرايي  ––پناه بر خدا پناه بر خدا   ––قوانين موضوعه بشري قوانين موضوعه بشري 

پشيماني جاي پيشرفت و بركت خواهند گرفت، ترس و وحشت سايه شومش را مـي  پشيماني جاي پيشرفت و بركت خواهند گرفت، ترس و وحشت سايه شومش را مـي  
  ..و حريم حرمت و آزاديها مورد بي احترامي قرار مي گيرندو حريم حرمت و آزاديها مورد بي احترامي قرار مي گيرند  افكندافكند

  

  ضرورت حكم به ما انزل اهللاضرورت حكم به ما انزل اهللا

چون تطبيق احكام و قوانين حيات بخش و سرنوشت ساز پروردگار جزو برترين و چون تطبيق احكام و قوانين حيات بخش و سرنوشت ساز پروردگار جزو برترين و 
شمار مي رود، خداوند متعال ما را به اجرا و پايبنـدي كامـل   شمار مي رود، خداوند متعال ما را به اجرا و پايبنـدي كامـل     ارزشمند ترين عبادات بهارزشمند ترين عبادات به

  ::بدان فرا خوانده و مي فرمايدبدان فرا خوانده و مي فرمايد

m� ���¸��¶��µ��� �́ �³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª��� �©

¹º����Æl ٥٨: النساء��
نچـه خـدا   نچـه خـدا   اعـم از آ اعـم از آ ((  دهد كه امانتهـا را دهد كه امانتهـا را   دستور ميدستور مي) ) مؤمنانمؤمنان((  بيگمان خداوند به شمابيگمان خداوند به شما((  

چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شـما  چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شـما    ، و، وشما را در آن امين شمردهشما را در آن امين شمرده
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، و هنگامي كه در ميـان مـردم بـه    ، و هنگامي كه در ميـان مـردم بـه    به صاحبان امانت برسانيدبه صاحبان امانت برسانيد) ) انداند  را در آنها امين دانستهرا در آنها امين دانسته
  ). ). داوري نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيدداوري نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد

  ::ابن كثير در تفسير اين آيه مي گويدابن كثير در تفسير اين آيه مي گويد
، و لذا محمد بن كعب، ، و لذا محمد بن كعب، كنيمكنيمداوري داوري فرمان داده كه ميان مردم با عدالت فرمان داده كه ميان مردم با عدالت ما را ما را خداوند خداوند 

اين آيه راجع به حكـام و فرمانروايـان نـازل    اين آيه راجع به حكـام و فرمانروايـان نـازل    : : زيد بن اسلم و شهر بن حوشب معتقدندزيد بن اسلم و شهر بن حوشب معتقدند
يك روز اجراي عدالت بـه مثابـه عبـادت يـك     يك روز اجراي عدالت بـه مثابـه عبـادت يـك     : : شده است، برخي از پيشينيان گفته اندشده است، برخي از پيشينيان گفته اند

  11. . سال استسال است
  ::خداوند متعال در جايي ديگر از قرآن كريم مي فرمايدخداوند متعال در جايي ديگر از قرآن كريم مي فرمايد

�ms��w���v��u��t����}��|��{��z��y��xl ٤٤: المائدة  
و قصد توهين بـه  و قصد توهين بـه  ((  هركس برابر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده استهركس برابر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده است((  

  ). ). او و امثال او بيگمان كافرنداو و امثال او بيگمان كافرند) ) احكام الهي را داشته باشداحكام الهي را داشته باشد
بر اساس اين آيه خروج از دايره احكام الهي كفر و پايبندي بدان نيز ايمان به شـمار  بر اساس اين آيه خروج از دايره احكام الهي كفر و پايبندي بدان نيز ايمان به شـمار  

د همه مسلمانان اعم از حاكم و محكوم اين مساله حساس را مد نظر د همه مسلمانان اعم از حاكم و محكوم اين مساله حساس را مد نظر مي رود، و لذا بايمي رود، و لذا باي
و و   ،،قرار داده و به اندازه تار مويي از چارچوب قوانين انسان ساز پروردگار بيرون نروندقرار داده و به اندازه تار مويي از چارچوب قوانين انسان ساز پروردگار بيرون نروند

  ..گر نه بدون هيچ گونه تعارفي كافر و ويرانگر بنيان ايمان قلمداد خواهند شدگر نه بدون هيچ گونه تعارفي كافر و ويرانگر بنيان ايمان قلمداد خواهند شد
  ::مي كندمي كنددر جايي ديگر جوامع اسالمي را چنين روشنگري در جايي ديگر جوامع اسالمي را چنين روشنگري 

�mÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��ÇÑ����Õ��Ô�� �Ó��Ò

ß��Þ��Ý��Ü������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Öà�����å��ä��ã��â��á

l ٥٩: النساء  
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خدا محمـد  خدا محمـد  ((  و از پيغمبرو از پيغمبر) ) با پيروي از قرآنبا پيروي از قرآن((  از خدااز خدا  !!ايدايد  اي كساني كه ايمان آوردهاي كساني كه ايمان آورده((  
و فرماندهان مسلمان خـود  و فرماندهان مسلمان خـود    ، و از كارداران، و از كارداراناطاعت كنيداطاعت كنيد) ) مصطفي با تمسك به سّنت اومصطفي با تمسك به سّنت او

مادام كه دادگر و حّقگرا بـوده و مجـري احكـام شـريعت اسـالم      مادام كه دادگر و حقّگرا بـوده و مجـري احكـام شـريعت اسـالم      ((  فرمانبرداري نمائيدفرمانبرداري نمائيد
آن آن ) ) و در امري از امور كشمكش پيـدا كرديـد  و در امري از امور كشمكش پيـدا كرديـد  ((  و اگر در چيزي اختالف داشتيدو اگر در چيزي اختالف داشتيد) ) باشندباشند

تـا در  تـا در  ((  برگردانيـد برگردانيـد ) ) با رجوع به سّنت نبـوي با رجوع به سّنت نبـوي ((  و پيغمبر اوو پيغمبر او) ) با عرضه به قرآنبا عرضه به قرآن((  را به خدارا به خدا
، و پيغمبر آن را بيان و ، و پيغمبر آن را بيان و چرا كه خدا قرآن را نازلچرا كه خدا قرآن را نازل. . و قرآن و سّنت، حكم آن را بدانيدو قرآن و سّنت، حكم آن را بدانيدپرتپرت

اين اين . . ه خدا و روز رستاخيز ايمان داريده خدا و روز رستاخيز ايمان داريداگر باگر ب) ) بايد چنين عمل كنيدبايد چنين عمل كنيد. . ن داشته استن داشته استروشروش
  ). ). تر استتر است  براي شما بهتر و خوش فرجامبراي شما بهتر و خوش فرجام) ) يعني رجوع به قرآن و سّنتيعني رجوع به قرآن و سّنت((  كاركار

  ::ميز مي فرمايدميز مي فرمايددر آيه اي ديگر با بياني تهديد آدر آيه اي ديگر با بياني تهديد آ

�m������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±����� �°���¯��®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºl ٦٥: النساء       
آيند تا تو را در اختالفـات  آيند تا تو را در اختالفـات    به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نميبه پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي  !!، نه، نهامااما((  

ته و ته و و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشـ و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشـ 
  ). ). باشندباشند) ) قضاوت توقضاوت تو((  كامالً تسليمكامالً تسليم

يعني نه تنها بايد انسان مسلمان در همه زمينه هاي زندگي تنها خـدا و پيـامبر را بـه    يعني نه تنها بايد انسان مسلمان در همه زمينه هاي زندگي تنها خـدا و پيـامبر را بـه    
    ..باشدباشداوامر پروردگار اوامر پروردگار داوري بطلبد كه نبايد ماللي در دل داشته و كامال تسليم داوري بطلبد كه نبايد ماللي در دل داشته و كامال تسليم 

  

  حكم پايبند نبودن به دين خداحكم پايبند نبودن به دين خدا

آن، جـزو  آن، جـزو  بـاره  بـاره  و احاديـث وارده در  و احاديـث وارده در    اين مساله علي رغم وضوح و شـفافيت آيـات  اين مساله علي رغم وضوح و شـفافيت آيـات  
موضوعاتي است كه نظرات و ديدگاه هاي متنـوع و فراوانـي در بـاره اش ارائـه شـده      موضوعاتي است كه نظرات و ديدگاه هاي متنـوع و فراوانـي در بـاره اش ارائـه شـده      

فريب خورده، يا در امان بودن از گزندها فريب خورده، يا در امان بودن از گزندها است، ولي با كمال تاسف برخي از مسلمانان است، ولي با كمال تاسف برخي از مسلمانان 
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و يا و يا   را بر اجراي احكام الهي ترجيح دادهرا بر اجراي احكام الهي ترجيح داده    و تالشهاي ناجوان مردانه شبانه روز دشمنانو تالشهاي ناجوان مردانه شبانه روز دشمنان
قرار گرفته و اين موضوع را از قرار گرفته و اين موضوع را از   جهان اسالمجهان اسالمتحت تاثير اوضاع و شرايط ناهنجار كنوني تحت تاثير اوضاع و شرايط ناهنجار كنوني 

  ..دستور كار روزانه شان خارج كرده انددستور كار روزانه شان خارج كرده اند
بـه شـمار   بـه شـمار   » » كفر، ظلم و فسقكفر، ظلم و فسق««گر چه حكم نكردن به ما انزل اهللا از منظر قرآن كريم گر چه حكم نكردن به ما انزل اهللا از منظر قرآن كريم 

نكاتي را بدين شرح نكاتي را بدين شرح   مي رود، ولي اين امر نيازمند توضيح و اهتمام بيشتري بوده و بايدمي رود، ولي اين امر نيازمند توضيح و اهتمام بيشتري بوده و بايد
  ::يادآور شويميادآور شويم

آنهـا را ناديـده   آنهـا را ناديـده   هر كه از روي انكار و عدم اعتقاد به احكـام و قـوانين خداونـد    هر كه از روي انكار و عدم اعتقاد به احكـام و قـوانين خداونـد      --11
  ..كافر قطعي محسوب مي گرددكافر قطعي محسوب مي گرددبر آن ترجيح دهد، بر آن ترجيح دهد، را را گرفته و قوانين موضوعه بشري گرفته و قوانين موضوعه بشري 

هر كس معتقد باشد قوانين دين خدا قابليت تطبيق در شرايط كنـوني نداشـته و   هر كس معتقد باشد قوانين دين خدا قابليت تطبيق در شرايط كنـوني نداشـته و     --22
ن موضوعه بشري چون دگر گونيهاي فراواني در آن رخ مي دهد، بهتر و مناسـب  ن موضوعه بشري چون دگر گونيهاي فراواني در آن رخ مي دهد، بهتر و مناسـب  قوانيقواني

  ..تر است، كافر و از دايره ايمان و اعتقاد ديني بيرون مي رودتر است، كافر و از دايره ايمان و اعتقاد ديني بيرون مي رود
هر كس بخاطر جلب توجه و رضايت كفار و منافقين ديـن خـدا را پشـت سـر     هر كس بخاطر جلب توجه و رضايت كفار و منافقين ديـن خـدا را پشـت سـر       --33

  ..نهد، كافر بيرون رفته از چارچوب شريعت محسوب مي گرددنهد، كافر بيرون رفته از چارچوب شريعت محسوب مي گردد
ت الهي را به طور كامـل فروگذاشـته و قـوانين سـاخته و پرداختـه      ت الهي را به طور كامـل فروگذاشـته و قـوانين سـاخته و پرداختـه      هر كه شريعهر كه شريع  --44

  ..اذهان بشري را جايگزينش نمايد، مرتكب كفر بزرگ و نابخشودني شده استاذهان بشري را جايگزينش نمايد، مرتكب كفر بزرگ و نابخشودني شده است
هر كه از روي اعتقاد به عدم وجوب تطبيق شريعت، حكم به ما انزل اهللا نكـرده  هر كه از روي اعتقاد به عدم وجوب تطبيق شريعت، حكم به ما انزل اهللا نكـرده    --55

  ..و دين خدا را به باد مسخره بگيرد، كافر اصلي به شمار مي رودو دين خدا را به باد مسخره بگيرد، كافر اصلي به شمار مي رود
هر كه در راستاي استخراج حكمي الهي نهايت سعي و تـالش خـويش را بكـار    هر كه در راستاي استخراج حكمي الهي نهايت سعي و تـالش خـويش را بكـار      --66
ولي مرتكب خطا شود، نه تنها گناهكار محسوب نگشته كه داراي يك اجـر هـم   ولي مرتكب خطا شود، نه تنها گناهكار محسوب نگشته كه داراي يك اجـر هـم     گيردگيرد

  ..مي باشدمي باشد
نه از روي مسخره و حقير شماردن يا مناسب نه از روي مسخره و حقير شماردن يا مناسب   --هر كس در موضوعي خصوصيهر كس در موضوعي خصوصي  --77

تسلط بر محكوم عليه، طرفداري تسلط بر محكوم عليه، طرفداري دانستن مكاتب بشري، بلكه تنها بخاطر ضعف نفس، دانستن مكاتب بشري، بلكه تنها بخاطر ضعف نفس، 
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قوانين دين خدا را پشت سر نهاد، كـافر و  قوانين دين خدا را پشت سر نهاد، كـافر و    --از محكوم له، رشوه خواري و امثال اينها از محكوم له، رشوه خواري و امثال اينها 
و موضـوعات عمـومي   و موضـوعات عمـومي     مسايلمسايلو اما اگر در و اما اگر در . . گناهكار و مرتكب كفر كوچك شده استگناهكار و مرتكب كفر كوچك شده است

اوج كفـر و  اوج كفـر و    ،،بشري جايگزين نمـود بشري جايگزين نمـود فاسد اذهان فاسد اذهان شريعت الهي را با قوانين و تفاله هاي شريعت الهي را با قوانين و تفاله هاي 
  ..از دايره دين محسوب مي گردداز دايره دين محسوب مي گرددخروج خروج 

اين بود حكم خدا در باره كساني كـه قـوانين الهـي را ناديـده و مكاتـب بشـري را       اين بود حكم خدا در باره كساني كـه قـوانين الهـي را ناديـده و مكاتـب بشـري را       
و اقوال و نظرات و اقوال و نظرات   ��شايسته اجرا و تطبيق مي دانند كه قرآن كريم، سنت مبارك پيامبر شايسته اجرا و تطبيق مي دانند كه قرآن كريم، سنت مبارك پيامبر 

ه مـي  ه مـي  ، براي مثال خداوند متعال در اين زمين، براي مثال خداوند متعال در اين زمينرسانده اندرسانده اندپيشينيان نيز اين امر را به اثبات پيشينيان نيز اين امر را به اثبات 
  ::فرمايدفرمايد

�m��}��|��{��z��y��x��w���v��u��tl ٤٤: لمائدةا  
و قصد توهين بـه  و قصد توهين بـه  ((  هركس برابر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده استهركس برابر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده است((  

  ). ). او و امثال او بيگمان كافرنداو و امثال او بيگمان كافرند) ) احكام الهي را داشته باشداحكام الهي را داشته باشد

�m��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º���¹���Âl ٤٥: المائدة  
او او ) ) اعم از قصاص و غيرهاعم از قصاص و غيره((  وند نازل كرده است حكم نكندوند نازل كرده است حكم نكندو كسي كه بدانچه خداو كسي كه بدانچه خدا((  

  ). ). و امثال او ستمگر بشمارندو امثال او ستمگر بشمارند

�m��m��l��k��j���i��h��g��f��e��nl ٤٧: المائدة  
از از ((  ، او و امثـال او متمـرّد  ، او و امثـال او متمـرّد  د نازل كرده است حكم نكنـد د نازل كرده است حكم نكنـد و كسي كه بدانچه خداونو كسي كه بدانچه خداون((  

  ). ). هستندهستند) ) شريعت خداشريعت خدا
  ::در اين رابطه مي فرمايددر اين رابطه مي فرمايد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ االسالم ابن تيميه شيخ االسالم ابن تيميه 

هر حاكم و فرمانروايي از روي عدم اطالع، يا مخالفت با حق آشكار و يا در قضـيه  هر حاكم و فرمانروايي از روي عدم اطالع، يا مخالفت با حق آشكار و يا در قضـيه  
  مسايلمسايلاگر در اگر در   ليليوو. . صادر كرد، وارد دوزخ خواهد شدصادر كرد، وارد دوزخ خواهد شدنا عادالنه نا عادالنه اي خصوصي حكمي اي خصوصي حكمي 

جلـوه داد و از اجـراي   جلـوه داد و از اجـراي     --يا بـرعكس  يا بـرعكس    ––ق و معروف را باطل و منكر ق و معروف را باطل و منكر عمومي جامعه حعمومي جامعه ح



        
  

      460460                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

جلوگيري به عمل آورد، سرنوشـت چنـين كسـاني در قيامـت     جلوگيري به عمل آورد، سرنوشـت چنـين كسـاني در قيامـت       ��امبر امبر فرامين خدا و پيفرامين خدا و پي
  11. . روشن گشته و پروردگار دادگر ميانشان به داوري مي نشيندروشن گشته و پروردگار دادگر ميانشان به داوري مي نشيند

  ::در اين باره مي نويسددر اين باره مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––حافظ ابن كثير حافظ ابن كثير 
آنچه در دوران مغوليان بر سر امت اسالمي آمد، ناشي از تحقق يافتن مضـمون ايـن   آنچه در دوران مغوليان بر سر امت اسالمي آمد، ناشي از تحقق يافتن مضـمون ايـن   

  : : آيه بود كه مي فرمايدآيه بود كه مي فرمايد

�mÒ��Ñ���ÐÓ�����Ûl ٥٠: المائدة  
آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نـازل كـرده اسـت سـرپيچي     آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نـازل كـرده اسـت سـرپيچي     ((  آياآيا((  
  ). ). ؟؟هستندهستند) ) ناشي از هوي و هوسناشي از هوي و هوس((  جوياي حكم جاهليتجوياي حكم جاهليت) ) كنند وكنند و  ميمي

شريعت انسان ساز وي را فرو گذاشـته و قـوانين گمـراه    شريعت انسان ساز وي را فرو گذاشـته و قـوانين گمـراه    كه كه يعني خداوند كساني را يعني خداوند كساني را 
بر اساس بر اساس چنانچه مغولها چنانچه مغولها . . ، به باد انتقاد گرفته است، به باد انتقاد گرفته استمي كنندمي كنندكننده بشري را جايگزينش كننده بشري را جايگزينش 

فرمانروايي مي كردند كه او نيز آنهـا را از كتـابي موسـوم بـه     فرمانروايي مي كردند كه او نيز آنهـا را از كتـابي موسـوم بـه     » » چنگيز خانچنگيز خان««سياستهاي سياستهاي 
كه برگرفته از قوانين يهوديان، مسـيحيان، مسـلمانان و آراء و ديـدگاه هـاي     كه برگرفته از قوانين يهوديان، مسـيحيان، مسـلمانان و آراء و ديـدگاه هـاي       --» » ياسقياسق««

ن مقرر و اجرايـي حكومـت تلقـي    ن مقرر و اجرايـي حكومـت تلقـي    ، استخراج كرده بود، و به عنوان قواني، استخراج كرده بود، و به عنوان قواني--خويش بود خويش بود 
از اين رو هر كس چنـين  از اين رو هر كس چنـين  . . را تحت الشعاع قرار داده بودرا تحت الشعاع قرار داده بود  ��شده و احكام خدا و پيامبر شده و احكام خدا و پيامبر 

اقدامي به عمل آورد كافر و بايد تا زمـان بازگشـت بـه ديـن خـدا بـا وي بـه مبـارزه         اقدامي به عمل آورد كافر و بايد تا زمـان بازگشـت بـه ديـن خـدا بـا وي بـه مبـارزه         
    22. . برخواستبرخواست

شـري  شـري  چنانكه مي بينيم، سخنان ابن كثير در راستاي كافر شـمردن مجريـان احكـام ب   چنانكه مي بينيم، سخنان ابن كثير در راستاي كافر شـمردن مجريـان احكـام ب   
بسيار روشن و شفاف بوده و بلكه مبارزه با ايشان را واجب دانسته اسـت، و همچنـين   بسيار روشن و شفاف بوده و بلكه مبارزه با ايشان را واجب دانسته اسـت، و همچنـين   

از چارچوب شريعت از چارچوب شريعت   را كهرا كه  هر كدام از حكام و فرمانروايانهر كدام از حكام و فرمانروايان  را موظف دانستهرا موظف دانستهمسلمانان مسلمانان 

                                                                                      
  ..دكتر صالح الفوزاندكتر صالح الفوزان/ / التوحيد التوحيد : : ه نقل از كتابه نقل از كتاببب) ) 388388//3535((مجموع الفتاوي مجموع الفتاوي   11
  ..سوره مائدهسوره مائده/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   22
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ند، خلع لباس نموده و افراد شايسته و دوستدار آئـين آسـماني اسـالم را بـر     ند، خلع لباس نموده و افراد شايسته و دوستدار آئـين آسـماني اسـالم را بـر     بيرون رفتبيرون رفت
  ..تخت فرمانروايي بنشانندتخت فرمانروايي بنشانند
  ::اين موضوع را بيشتر بسط داده و مي نويسداين موضوع را بيشتر بسط داده و مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ االسالم ابن تيميه شيخ االسالم ابن تيميه 

بدون شك هر كس به لزوم اجراي شـريعت نـازل شـده از سـوي خـدا بـر پيـامبر        بدون شك هر كس به لزوم اجراي شـريعت نـازل شـده از سـوي خـدا بـر پيـامبر        
معتقد نباشد، كافر به شمار مي رود، زيرا هر ملتي خواهان عدالت گسـتري  معتقد نباشد، كافر به شمار مي رود، زيرا هر ملتي خواهان عدالت گسـتري    ��بزرگوار بزرگوار 

كه گاهي عدالت در دين ايشـان آن اسـت   كه گاهي عدالت در دين ايشـان آن اسـت   و فرمانروايي افرادي دادگر و دلسوز هستند و فرمانروايي افرادي دادگر و دلسوز هستند 
كه بزرگانشان بدان اعتقاد دارند، بلكه بسياري از مسلمانان نيز بر اساس عرف و عادت كه بزرگانشان بدان اعتقاد دارند، بلكه بسياري از مسلمانان نيز بر اساس عرف و عادت 

، عمـل كـرده و   ، عمـل كـرده و   --كه به گمان آنان فرمانرواياني واجـب االطاعـه بـوده انـد     كه به گمان آنان فرمانرواياني واجـب االطاعـه بـوده انـد       ––پيشينيان پيشينيان 
در صـورت  در صـورت  معتقدند بايد اين را بجاي كتاب و سنت به مورد اجرا گذاشت، كه اين امر معتقدند بايد اين را بجاي كتاب و سنت به مورد اجرا گذاشت، كه اين امر 

  11. . كفر و خروج از دايره دين محسوب مي گرددكفر و خروج از دايره دين محسوب مي گردد  مخالفت عالمانه و عامدانه،مخالفت عالمانه و عامدانه،
پاره اي از مـواردي را كـه موجـب خـروج     پاره اي از مـواردي را كـه موجـب خـروج       ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––  22شيخ محمد بن ابراهيم شيخ محمد بن ابراهيم 

  : : حكام از دايره دين مي شود، چنين بر مي شماردحكام از دايره دين مي شود، چنين بر مي شمارد
از ابن از ابن ، اين همان چيزي است كه ، اين همان چيزي است كه ��انكار شايستگي اجراي احكام خدا و پيامبر انكار شايستگي اجراي احكام خدا و پيامبر   --11

زيرا بـر اسـاس اتفـاق    زيرا بـر اسـاس اتفـاق    . . روايت شده و ابن جرير طبري نيز بدان معتقد استروايت شده و ابن جرير طبري نيز بدان معتقد است  ��عباس عباس 
نظر همه دانشمندان اسالمي انكار اصلي از اصول دين، مساله اي مورد اجماع و يا يك نظر همه دانشمندان اسالمي انكار اصلي از اصول دين، مساله اي مورد اجماع و يا يك 

  ..مسلتزم بيرون رفتن از چارچوب دين مي گرددمسلتزم بيرون رفتن از چارچوب دين مي گردد  ��حرف از پيام پيامبر حرف از پيام پيامبر 
بشـري در راسـتاي تـامين نيازمنـديهاي     بشـري در راسـتاي تـامين نيازمنـديهاي       بهتر و كامل تر دانستن قوانين موضوعهبهتر و كامل تر دانستن قوانين موضوعه  --22

انسانها در زمانها و مكانهاي مختلف، اين امر نيز به لحاظ ترجيح احكام غير الهـي بـر   انسانها در زمانها و مكانهاي مختلف، اين امر نيز به لحاظ ترجيح احكام غير الهـي بـر   

                                                                                      
  ..منهاج السنة النبويهمنهاج السنة النبويه  11
بـراي آگـاهي   بـراي آگـاهي   . . ايشان مفتي سابق و يكي از دانشمندان مبرز عربستان سعودي و استاد شيخ عبد العزيز بن باز بوده اسـت ايشان مفتي سابق و يكي از دانشمندان مبرز عربستان سعودي و استاد شيخ عبد العزيز بن باز بوده اسـت   22

  ..بسام مراجعه فرماييدبسام مراجعه فرماييد: : رراثاث) ) 8888//11((نجد نجد : : بيشتر از زندگاني اين بزرگوار به كتاببيشتر از زندگاني اين بزرگوار به كتاب
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صراحتا و صراحتا و   ––، كفر محسوب مي شود، زيرا پاسخ هر سؤالي ، كفر محسوب مي شود، زيرا پاسخ هر سؤالي آئين پروردگار حكيم و داناآئين پروردگار حكيم و دانا
  ..مقرر گشته استمقرر گشته استدر كتاب و سنت در كتاب و سنت   ––يا به صورت استنباطي يا به صورت استنباطي 

  ..ازي مكاتب بشري با آئين اسالمازي مكاتب بشري با آئين اسالماعتقاد به همطراعتقاد به همطر  --33
  ..اعتقاد به جائز بودن اجراي احكام مخالف شريعتاعتقاد به جائز بودن اجراي احكام مخالف شريعت  --44
مخالفت صريح و آشكار با دين خدا و سعي در زمينه راه انـدازي دادگـاه هـاي    مخالفت صريح و آشكار با دين خدا و سعي در زمينه راه انـدازي دادگـاه هـاي      --55

، ايـن هـم   ، ايـن هـم   ) ) ..... . فرانسوي، آمريكايي، ايتاليـايي و فرانسوي، آمريكايي، ايتاليـايي و   وانينوانيناز قبيل قاز قبيل ق((  مبتني بر قوانين بشريمبتني بر قوانين بشري
بـه  بـه    ��ز دايره دين و مبارزه تمام عيار با خـدا و پيـامبر   ز دايره دين و مبارزه تمام عيار با خـدا و پيـامبر   جزو بزرگترين عوامل خروج اجزو بزرگترين عوامل خروج ا

  ..شمار مي رودشمار مي رود
اجراي بسياري از قوانيني كه از سوي قبائل صحرا نشين و ديگران از روي دنباله اجراي بسياري از قوانيني كه از سوي قبائل صحرا نشين و ديگران از روي دنباله   --66

روي از پيشينيان و پشت كردن به احكام الهي، تدوين و به مرحله اجرا گذاشـته شـده   روي از پيشينيان و پشت كردن به احكام الهي، تدوين و به مرحله اجرا گذاشـته شـده   
  11..استاست

  

  پاسخ يك شبههپاسخ يك شبهه

پيرامـون كفـر اصـلي    پيرامـون كفـر اصـلي    ((  عـده اي از پيشـينيان و بزرگـان ديـن    عـده اي از پيشـينيان و بزرگـان ديـن    برخي از مردم ديدگاه برخي از مردم ديدگاه 
را خوب نفهميده اند، اسماعيل بن سعيد شالنجي مي را خوب نفهميده اند، اسماعيل بن سعيد شالنجي مي ) ) ندانستن حكم به غير ما انزل اهللاندانستن حكم به غير ما انزل اهللا

  : : در باره آيهدر باره آيه: : گويدگويد

�m��}��|��{��z��y��x��w���v��u��tl دةاJJJJJJJJJاز ٤٤: لمائ ،
مـراد از آن  : گفـت  در پاسـخ ؟، امام احمد سؤال كردم كه اين كفر چه نوع كفري است

                                                                                      
  ..88--55محمد بن ابراهيم آل الشيخ صـ محمد بن ابراهيم آل الشيخ صـ / / تحكيم القوانين تحكيم القوانين   11
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از دايره دين نمي كند، مانند ايمان بـه بخشـي از ديـن،     كفري است كه انسان را خارج
  .مگر اينكه در موضوعي مورد اتفاق كفر صورت پذيرد

انسـان در قضـيه اي خـاص و مـورد     : توضيح اين گفته امام بدين شـرح اسـت كـه   
نون خدا بر اثـر تحـت تـاثير    اختالف با وجود اعتقاد به واجب و شايسته تر دانستن قا

قرار گرفتن آرزوهاي نفساني، انتقام جويي از محكوم عليه و يا طرفداري از محكوم له 
ولـي اگـر در   . بر خالف دين خدا حكم صادر كرد، كـافر اصـلي بـه شـمار نمـي رود     

موضوعي عمومي و مورد اتفاق چنين حكمي صادر نمود بنيان عقايدش تخريـب و از  
  . مي رود دايره دين بيرون

، يا شايسته تر دانستن خداونـد در  در واجب دانستن اجراي احكام خدا انآيا مسلمان
زمينه قانون گذاري و كافر پنداشتن كساني كه از شـريعت پروردگـار فاصـله گرفتـه و     

، واقعيـت  !؟قوانين موضوعه بشري را جايگزينش كرده اند، با هم اختالف نظـر دارنـد  
 روشن و شفاف و نبايد هيچ مسلماني در آن ترديد و گمـان  اين است كه اين امر كامال

  .داشته باشد
  :استاد محمد بن ابراهيم در اين زمينه مي گويد

ي مسـايل انسان را از دايره دين خارج نمـي كنـد، در    �كفري كه از نظر ابن عباس 
انحراف خويش از است كه با وجود اعتقاد به شايسته تر بودن حكم خدا و اعتراف به 

مسير اصلي، تحت تاثير هوي و هوس نفسـاني قـرار گرفتـه و بـر خـالف ديـن خـدا        
حركت مي نمايد، البته گر چه اين نوع كفر وي را از دايره دين بيرون نمـي كنـد ولـي    
دچار بزرگترين گناه گشته است، زيرا گناهي كه خداوند آن را كفر ناميـده بـه مراتـب    

   1. بزرگتر از معصيتي است كه كفر نام ندارد

                                                                                      
  ..88//تحكيم القوانين تحكيم القوانين   11
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و اما كسي كه بخاطر سـرفرود آوردن  : ايشان در يكي ديگر از فتواهايشان مي گويند
در برابر كفار قوانيني را وضع نمايد، از دايره دين خارج مي شود گـر چـه بـه خطـاي     

  1. خويش اعتراف كرده و شريعت الهي را نيز مناسب تر بداند
  :توضيح فتواي مزبور مي نويسددر  2 -رحمه اهللا  – جناب آقاي دكتر صالح الفوزان

مرجـع قـرار مـي     مسـايل استاد ميان حكم خاص و احكام عامي كه در همه يا اكثر 
گيرند، تفاوت قائل شده و اين نوع را به دليل فاصله گـرفتن بـا شـريعت و جـايگزين     

  .  3. نمودن و اعتقاد به بهتر بودن قوانين بشري، كفر اصلي قلمداد كرده است
و  زرگوار بدان اشاره كردند بسيار روشن و براي كسـاني كـه از قلـب   آنچه اين دو ب

و سليقه اي معتدل برخـوردار باشـند جـاي ترديـد نـدارد، ديـدگاه اكثـر         سالمطبيعتي 
  .اهل سنت نيز چنين است دانشمندان مبرز و معتبر

يكي ديگر از دانشمنداني كه ديدگاه مزبور را داشـته انـد، اسـتاد محمـد بـن صـالح       
  :از فتواهايش مي گويديكي است كه در  4عثيمين

هر كس از روي حقير شماردن و يا اعتقاد به مناسب تـر دانسـتن قـوانين موضـوعه     
بشري شريعت الهي را فروگذارد، كافر و از دايـره ديـن بيـرون مـي رود، كسـاني كـه       

تنهـا بخـاطر    معرفي مي كننـد قوانين مخالف شريعت اسالم را خط مشي زندگي مردم 
به بهتر دانستن آنها است كه چنين اقدامي به عمل مي آوردنـد، و گـر نـه كـدام      اعتقاد

                                                                                      
  ..280280//1212فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ   11
  ..وي يكي از دانشمندان مبرز و عضو مجمع علماي عالي رتبه عربستان سعودي استوي يكي از دانشمندان مبرز و عضو مجمع علماي عالي رتبه عربستان سعودي است  22
  ..دكتر صالح الفوزاندكتر صالح الفوزان/ / التوحيد التوحيد   33
  ..از دانشمندان مبرز و بزرگوار عربستان سعودي استاز دانشمندان مبرز و بزرگوار عربستان سعودي است  وي يكيوي يكي  44
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عقل سالم مي پذيرد كه انسان با وجود اذعان به كامل پنداشتن قـانوني از آن سـرپيچي   
  1!؟نمايد

از پروردگار حكيم و توانا خاضعانه استدعا داريم پرچم واالي شريعت انسـان سـاز   
مناسـبي   ، حكام و فرمانروايان را رهنمون گشـته و بسـتر  به اهتزاز در آوردهرا خويش 

كه نيكوكـاران را ارج نهـاده، گناهكـاران را     -بازگشت امت به عقالنيت صحيح  براي
خوار نمايد و مسؤليت خطير امر به معروف و نهي از منكر را بـه نحـو احسـن انجـام     

  .، فراهم سازد-دهد 

  

  هشداري مهمهشداري مهم

متعــال كسـاني را كــه بـر خــالف شــريعت وي   متعــال كسـاني را كــه بـر خــالف شــريعت وي     چنانچـه پيشــتر دانسـتيم، خداونــد  چنانچـه پيشــتر دانسـتيم، خداونــد  
  ::فرمانروايي مي كنند، فاقد ايمان دانسته استفرمانروايي مي كنند، فاقد ايمان دانسته است

�m������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±����� �°���¯��®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºl ٦٥: النساء       
آيند تا تو را در اختالفـات  آيند تا تو را در اختالفـات    به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نميبه پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي  !!، نه، نهامااما((  

ريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشـته و  ريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشـته و  و درگيو درگي
  ). ). باشندباشند) ) قضاوت توقضاوت تو((  كامالً تسليمكامالً تسليم
به اجراي آئـين آسـماني   به اجراي آئـين آسـماني     احساس بندگياحساس بندگيبايد هر مسلماني از روي ايمان و بايد هر مسلماني از روي ايمان و   بنابراين،بنابراين،

اسالم گردن نهد، و نبايد بخاطر مناسب دانستن و برآورده كردن مصالح، آرامش و خير اسالم گردن نهد، و نبايد بخاطر مناسب دانستن و برآورده كردن مصالح، آرامش و خير 
ركت در اين راستا تالش ورزد، چنانچه برخي مردم بر ايـن نكتـه تكيـه ورزيـده و     ركت در اين راستا تالش ورزد، چنانچه برخي مردم بر ايـن نكتـه تكيـه ورزيـده و     و بو ب

                                                                                      
  ..المجموع الثمين من فتاوي الشيخ محمد صالح العثيمينالمجموع الثمين من فتاوي الشيخ محمد صالح العثيمين  11
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تامين منـافع مزبـور اسـت،    تامين منـافع مزبـور اسـت،    نزد ايشان نزد ايشان انگيزه اساسي اقدام به تشكيل حكومت اسالمي انگيزه اساسي اقدام به تشكيل حكومت اسالمي 
  ::پروردگار متعال اين گونه افراد را به باد انتقاد گرفته و مي فرمايدپروردگار متعال اين گونه افراد را به باد انتقاد گرفته و مي فرمايد

�mz��y��x��w��v��u��t��� � � �s���r��q���p��o��n����|��{

��¢��¡����������~����}l ٤٩ -  ٤٨: النور  
، برابـر  ، برابـر  پيغمبـر پيغمبـر ((  شوند تاشوند تا  هنگامي كه ايشان به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده ميهنگامي كه ايشان به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده مي((  

نفاقشـان  نفاقشـان  ((  ، بعضـي از آنـان  ، بعضـي از آنـان  در ميانشان داوري كنـد در ميانشان داوري كنـد ) ) چيزي كه خدا نازل فرموده استچيزي كه خدا نازل فرموده است
نند حـق بـه جانـب    نند حـق بـه جانـب    دادا  زيرا كه ميزيرا كه مي((  ..گردندگردند  رويگردان ميرويگردان مي) ) شود و از قضاوت اوشود و از قضاوت او  ظاهر ميظاهر مي

  ). ). دهـد دهـد   ، و حق را به صاحب حق مي، و حق را به صاحب حق ميفرمايدفرمايد  دادگرانه عمل ميدادگرانه عمل ميايشان نيست و پيغمبر هم ايشان نيست و پيغمبر هم 
بـا نهايـت   بـا نهايـت   ) ) آنـان خواهـد بـود   آنـان خواهـد بـود     دانند داوري به نفـع دانند داوري به نفـع   چون ميچون مي((  ولي اگر حق داشته باشندولي اگر حق داشته باشند  

  ). ). آيندآيند  تسليم به سوي او ميتسليم به سوي او مي
متعـال بـه   متعـال بـه     بلكه بايد تنها از روي اظهار بندگي و تقرب جسـتن بـه پروردگـار قـادر    بلكه بايد تنها از روي اظهار بندگي و تقرب جسـتن بـه پروردگـار قـادر    

  ..تاسيس حكومت مبتني بر قوانين حيات بخش اسالمي، اقدام ورزدتاسيس حكومت مبتني بر قوانين حيات بخش اسالمي، اقدام ورزد
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  توحيد اسماء و صفاتتوحيد اسماء و صفات  ::ارمارمــــههــــــل چل چــــصصــــــــفف
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سومين بخش توحيد، توحيد و يكتاپرستي در زمينه اسماء و صفات است كه نكـاتي  سومين بخش توحيد، توحيد و يكتاپرستي در زمينه اسماء و صفات است كه نكـاتي  
  ::را در اين خصوص پيش روي خوانندگان عزيز قرار خواهيم دادرا در اين خصوص پيش روي خوانندگان عزيز قرار خواهيم داد

  

  سماء و صفاتسماء و صفاتمعني توحيد امعني توحيد ا

به اسـماء و صـفات   به اسـماء و صـفات   عاري از هر گونه تحريف، تاويل و تشبيه عاري از هر گونه تحريف، تاويل و تشبيه يعني ايمان و اعتقاد يعني ايمان و اعتقاد   
آمده، و شايسته آمده، و شايسته   ��واالي خداوند متعال آنگونه كه در قرآن كريم و سنت مبارك پيامبر واالي خداوند متعال آنگونه كه در قرآن كريم و سنت مبارك پيامبر 

  ..استاست  مقام با عظمت پروردگارمقام با عظمت پروردگار
ارتبـاط بـا   ارتبـاط بـا   ، زيـرا در  ، زيـرا در  ناميده مي شودناميده مي شود» » توحيد گفتاري اعتقاديتوحيد گفتاري اعتقادي««اين نوع توحيد اين نوع توحيد   گاهيگاهي

  ..اعمال قلبي بوده و تمجيد و ستايش پروردگار نيز از طريق زبان صورت مي پذيرداعمال قلبي بوده و تمجيد و ستايش پروردگار نيز از طريق زبان صورت مي پذيرد
ناميده مي شود، زيرا مقصود از آن علم و معرفت ناميده مي شود، زيرا مقصود از آن علم و معرفت » » توحيد علمي خبريتوحيد علمي خبري««و گاهي نيز و گاهي نيز 

  11. . استاست

  

  روش پيشينيان در زمينه اسماء و صفاتروش پيشينيان در زمينه اسماء و صفات

بدانها بر اساس بدانها بر اساس   ايمانايمان: : بي گمان روش گذشتگان در زمينه اسماء و صفات عبارت ازبي گمان روش گذشتگان در زمينه اسماء و صفات عبارت از
قرآن و سنت، آن طور كه شايسته مقام الوهيت باشد و بدون تشبيه، تحريف و تعطيـل،  قرآن و سنت، آن طور كه شايسته مقام الوهيت باشد و بدون تشبيه، تحريف و تعطيـل،  

  ::ايمان ايشان در چارچوب اين آيه جاي گرفته بود كه مي فرمايدايمان ايشان در چارچوب اين آيه جاي گرفته بود كه مي فرمايد. . بوده استبوده است

�mS�R��QT�����X��W��V�����Ul ١١: الشورى  
از چيزهاي از چيزهاي   و نه او در ذات و صفات به چيزيو نه او در ذات و صفات به چيزي((  هيچ چيزي همانند خدا نيستهيچ چيزي همانند خدا نيست((  

، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ماندماند  آسمان و زمين ميآسمان و زمين مي

                                                                                      
  ..5555/ / 22دكتر محمد خليل هراس دكتر محمد خليل هراس / / شرح نونية ابن القيم شرح نونية ابن القيم   11
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، و از جمله ، و از جمله نمايدنمايد  ه بر كارگاه جهان نظارت ميه بر كارگاه جهان نظارت ميو پيوستو پيوست((  و او شنوا و بينا استو او شنوا و بينا است) ) ماندماند  ييمم
  ). ). پايدپايد  زاد و ولد انسانها و حيوانها را ميزاد و ولد انسانها و حيوانها را مي

  ::ي گويدي گويددر اين باره مدر اين باره م  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ االسالم ابن تيميه شيخ االسالم ابن تيميه 
بـر اسـاس   بـر اسـاس   تنهـا  تنهـا  خداونـد قـادر متعـال    خداونـد قـادر متعـال    بايد بايد : : درست ترين ديدگاه در اين زمينه اينكهدرست ترين ديدگاه در اين زمينه اينكه

امام احمد بن حنبـل و  امام احمد بن حنبـل و  . . آراء و نظرات پيشينيان توصيف گرددآراء و نظرات پيشينيان توصيف گرددو و نصوص قرآن و سنت نصوص قرآن و سنت 
چنين ديـدگاهي دارنـد، يعنـي بايـد بـدون      چنين ديـدگاهي دارنـد، يعنـي بايـد بـدون        ––رحمهم اهللا رحمهم اهللا   ––ساير پيشينيان نيكوكار نيز ساير پيشينيان نيكوكار نيز 

اعتقاد داشـت و از چـارچوب قـرآن و سـنت صـحيح      اعتقاد داشـت و از چـارچوب قـرآن و سـنت صـحيح        تحريف، تعطيل و تمثيل بدانهاتحريف، تعطيل و تمثيل بدانها
خارج نشد، زيرا تعريف ارائه داده شده در نصـوص كتـاب و سـنت كـامال روشـن و      خارج نشد، زيرا تعريف ارائه داده شده در نصـوص كتـاب و سـنت كـامال روشـن و      
شفاف بوده و چون گوينده دانا ترين و فصيح ترين متكلمان است پس بايد معلومـات  شفاف بوده و چون گوينده دانا ترين و فصيح ترين متكلمان است پس بايد معلومـات  

  ..الزم را تنها از طريق وي دريافت نمودالزم را تنها از طريق وي دريافت نمود
نبوده و نبوده و ساير موجودات ساير موجودات   نه در افعال شبيهنه در افعال شبيهخداوند سبحان نه در ذات، نه در صفات و خداوند سبحان نه در ذات، نه در صفات و 

سزاوار همه كماالت و در اوج آنهـا قـرار   سزاوار همه كماالت و در اوج آنهـا قـرار     اواو. . عاري از هر گونه نقص و عيب مي باشدعاري از هر گونه نقص و عيب مي باشد
پديـد  پديـد  ((  دارد، و محال است صفت پديد آمدن بر وي عارض شده باشد، زيـرا حـدوث  دارد، و محال است صفت پديد آمدن بر وي عارض شده باشد، زيـرا حـدوث  

نيازمند پديد آوردنده اي است كه چنين چيزي نقص و عيـب بـه   نيازمند پديد آوردنده اي است كه چنين چيزي نقص و عيـب بـه   ) ) آمدن پس از مدتيآمدن پس از مدتي
  . . مي رودمي رود  شمارشمار

پيشينيان، خداوند را نه در زمينه ذات و صفات به ساير موجودات تشبيه كـرده و نـه   پيشينيان، خداوند را نه در زمينه ذات و صفات به ساير موجودات تشبيه كـرده و نـه   
، يعني به اسـماء  ، يعني به اسـماء  نموده اندنموده اندرا تعطيل و از وي سلب را تعطيل و از وي سلب   ��صفات مورد تاييد خدا و پيامبر صفات مورد تاييد خدا و پيامبر 

  11..ساخته اندساخته اندو صفات پروردگار آنچنان كه هست ايمان داشته و سخنان خدا را وارونه نو صفات پروردگار آنچنان كه هست ايمان داشته و سخنان خدا را وارونه ن
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  و ديدگاه هاي مردم در اين زمينهو ديدگاه هاي مردم در اين زمينهتقسيم نصوص صفات تقسيم نصوص صفات 

      نصوص كتاب و سنت در زمينـه صـفات پروردگـار بـه دو دسـته جلـي      واضـح و  واضـح و  ((  نصوص كتاب و سنت در زمينـه صـفات پروردگـار بـه دو دسـته جلـي
تقسيم مي گردد، نصوص جلي بر نصوصي اطالق مي تقسيم مي گردد، نصوص جلي بر نصوصي اطالق مي ) ) پناهان و مبهمپناهان و مبهم((  و خفيو خفي) ) روشنروشن

شود كه داراي الفاظ و معاني روشن و واضح اند و بايد چنانچه وارد شده و بـدون رد،  شود كه داراي الفاظ و معاني روشن و واضح اند و بايد چنانچه وارد شده و بـدون رد،  
  ..بدانها گردن نهادبدانها گردن نهاد  تاويل و تشبيهتاويل و تشبيه

و اما نصوص خفي عبارتند از تعابيري كه به دليل مجمل يا ناتوان بودن خواننـده از  و اما نصوص خفي عبارتند از تعابيري كه به دليل مجمل يا ناتوان بودن خواننـده از  
فهم مدلولش، داراي معنايي مبهم و دير فهم است، و لذا بايد الفاظ آنها را بدون تاويل فهم مدلولش، داراي معنايي مبهم و دير فهم است، و لذا بايد الفاظ آنها را بدون تاويل 

ر ر واگـذا واگـذا   ��معاني تاييد و بدانها ايمان و اذعان داشته و واقعيت امر را به خدا و پيـامبر  معاني تاييد و بدانها ايمان و اذعان داشته و واقعيت امر را به خدا و پيـامبر  
  ..كردكرد

  ::در زمينه دسته دوم از صفات دو روش را در پيش گرفته انددر زمينه دسته دوم از صفات دو روش را در پيش گرفته اند  مردممردم
روش دانشمندان زبر دست و فرزانه، اين گروه همه آيات محكم و متشابه قـرآن  روش دانشمندان زبر دست و فرزانه، اين گروه همه آيات محكم و متشابه قـرآن    --11
بدون پرداختن به چيزهايي كه خارج از محدوده دانش و شناخت ايشان بوده و به بدون پرداختن به چيزهايي كه خارج از محدوده دانش و شناخت ايشان بوده و به   --را را 

احترام الزم در قبال نصوص شريعت احترام الزم در قبال نصوص شريعت   و رعايت ادب وو رعايت ادب و  ��نشانه بزرگداشت مقام پيامبر نشانه بزرگداشت مقام پيامبر 
  ::ورد زبانشان است كهورد زبانشان است كهشعار زير شعار زير پذيرفته و همواره پذيرفته و همواره   --

m���´��³��²�������±µ����¼l ٧: آل عمران  
  ). ). همه از سوي خداي ما استهمه از سوي خداي ما است((  

  ::و لذا پروردگار جهانيان نيز ايشان را چنين مي ستايدو لذا پروردگار جهانيان نيز ايشان را چنين مي ستايد

m��´��³��²�������±��°��̄ ��®����¬��«��ª�l ٧: آل عمران  
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: : گوينـد گوينـد   ميمي) ) اين چنين وارستگان و فرزانگانياين چنين وارستگان و فرزانگاني((  در دانشدر دانش) ) قدمانقدمان  و ثابتو ثابت((  اسخاناسخانررو و ((  
همـه  همـه  ) ) دانيم كه محكمات و متشـابهات دانيم كه محكمات و متشـابهات   و در پرتو دانش ميو در پرتو دانش مي((  ما به همه آنها ايمان داريمما به همه آنها ايمان داريم

  ). ). از سوي خداي ما استاز سوي خداي ما است
روش منحرفان، اين گروه براي فتنه انگيزي و منحرف ساختن مـردم از شـاهراه   روش منحرفان، اين گروه براي فتنه انگيزي و منحرف ساختن مـردم از شـاهراه     --22

نيان نيكوكار دنبال آيات متشابه رفته و در صدد تاويل آنها بر خالف نيان نيكوكار دنبال آيات متشابه رفته و در صدد تاويل آنها بر خالف دين و روش پيشيدين و روش پيشي
هستند و نصوص كتاب و سنت را ناديـده مـي گيرنـد، خداونـد     هستند و نصوص كتاب و سنت را ناديـده مـي گيرنـد، خداونـد       ��مراد خدا و پيامبر مراد خدا و پيامبر 

  ::متعال اينان را چنين توصيف مي فرمايدمتعال اينان را چنين توصيف مي فرمايد

  m�� �y��x��w��v��u�¢��¡�����~��}�� �|��{��z£����¤

¨��§��¦��¥©�l ٧: آل عمران  

، زوايـاي وجودشـان را فـرا    ، زوايـاي وجودشـان را فـرا    و گريز از حقو گريز از حق((  دلهايشان كژي استدلهايشان كژي استني كه در ني كه در اما كسااما كسا((  
در حالي در حالي . . افتندافتند  ال متشابهات ميال متشابهات ميبه دنببه دنب) ) نادرستنادرست((  انگيزي و تأويلانگيزي و تأويل  براي فتنهبراي فتنه) ) گرفته استگرفته است

  11  ). ). داندداند  آنها را جز خدا نميآنها را جز خدا نمي) ) درستدرست((  كه تأويلكه تأويل

  

  22انواع توحيد اسماء و صفات انواع توحيد اسماء و صفات 

يم مي شود كه هر كـدام از آنهـا از   يم مي شود كه هر كـدام از آنهـا از   تقستقس  بخشبخشتوحيد گفتاري اسماء و صفات به دو توحيد گفتاري اسماء و صفات به دو 
  ::پشتوانه آيات قرآن كريم برخوردار استپشتوانه آيات قرآن كريم برخوردار است

  ::صفات سلبيصفات سلبي: : بخش اولبخش اول

                                                                                      
  ). ). 3333--3232((ابن عثيمين ابن عثيمين / / شرح لمعة االعتقاد الهادي إلي سبيل الرشاد شرح لمعة االعتقاد الهادي إلي سبيل الرشاد   11
  ..اصل اين تقسيم بندي از شرح دكتر محمد خليل هراس بر قصيده نونيه ابن القيم، استخراج شده استاصل اين تقسيم بندي از شرح دكتر محمد خليل هراس بر قصيده نونيه ابن القيم، استخراج شده است  22
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يعني نفي هر گونه صفات نقص و عيب از مقام قدسي پروردگار متعال كه مقصـود  يعني نفي هر گونه صفات نقص و عيب از مقام قدسي پروردگار متعال كه مقصـود    
اصلي از اين نوع صفات مبرا دانستن خداوند از ويژگي هاي نقصي است كه در قـرآن  اصلي از اين نوع صفات مبرا دانستن خداوند از ويژگي هاي نقصي است كه در قـرآن  

نفي شده اسـت، و همچنـين در بـر گيرنـده     نفي شده اسـت، و همچنـين در بـر گيرنـده       خداوندخداونداز از   ��  كريم يا سنت مبارك پيامبركريم يا سنت مبارك پيامبر
يـن  يـن  خـود ا خـود ا . . ستايش خداوند و اثبات تمامي صفات نيكو و پسنديده براي ايشـان اسـت  ستايش خداوند و اثبات تمامي صفات نيكو و پسنديده براي ايشـان اسـت  

نيز دو گونه اند كه ابن القيم الجوزيه در قطعه شعري زيبا آنها را چنين تشـريح  نيز دو گونه اند كه ابن القيم الجوزيه در قطعه شعري زيبا آنها را چنين تشـريح    صفاتصفات
  ::مي كندمي كند

5  Â%&	 +�&�%� 4�&��%G&&             &�      Ó&�%� �U&+�&4
&�  1 )&� 
�%�  1 Â%&h�� X ��&5&&            &8I �&&�     � �� F�(U � �7&&+�3%�% 

�&. �¾���D&           &8I +�&&�%� �1  v     � )�5 �h� )�5 �7&&+�/%&&U[ 
           �<��J F%����  Q_�h��� v�.      � +�&�%� :&4 )��&+�%&&h� 

�(B v�.&&���  6            �&&&¾ 6�&    ¯�T�� ��I +�&5 
�� +�&(�%&�} 
 و رفتاري) توحيد اسماء و صفات( به دو نوع گفتارياز نظر دانشمندان توحيد 

نوع نخست نيز بر . ر كدام از آنها داراي دليل اندتقسيم مي شود كه ه) توحيد الوهيت(
قام با عظمت پروردگار اساس كتاب خدا دو قسم دارد، يكي سلب و نفي نقائص از م

  .كه اين هم به دو نوع متصل و منفصل تقسيم مي گردداست 
  :و اينك توضيح آنها

  :صفات سلبي متصل -1

نفي و مبرا دانستن خداوند سبحان از هر گونه صفات نقص و عيبي كه با : يعني
صفات كمال وارده در كتاب يا سنت در تضاد مي باشند، مانند نفي صفت مرگ كه با 
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ت حيات منافات دارد، زيرا بر اساس نصوص كتاب و سنت، پروردگار خالق آمر صف
  :در معرض مرگ و نابودي قرار نخواهد گرفترگز همواره زنده بوده و ه

�m��d��[��Z���Y���X��W���Vl ٥٨: الفرقان  
  ). ميرد بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي) در همه امور( و( 

  :ي عجز و ناتواني كه با صفت قدرت ناهمخواني دارديا مانند نف

�m��j���i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��_

��l��kl ٣٨: ق  
ايم و هيچ گونه درماندگي و خستگي به  ما آسمانها و زمين را در شش دوره آفريده( 

پس چگونه زنده گرداندن . كمترين مشكلي براي ما نداشته استو ( ما نرسيده است
  ). ؟آور و مشكل خواهد بود براي ما رنجمردگان 

  :چرت زدن و خوابيدن كه با صفت گرداننگي در تضاد مي باشديا مانند نفي 

�my��x���w���v��u��t��sz�����~��}��|��{¡����Ðl ٢٥٥: البقرة     
او . نگهدار است) و جهان هستي را( خدائي بجز اهللا وجود ندارد و او زنده پايدار( 

  ). گيرد نه خوابي فرا نميرا نه چرتي و 
 غايرتو يا مانند نفي جهل و فراموشكاري كه با دانش محيط و فراگير پروردگار م

  :دارد

�m��w��v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��ll ٥: آل عمران  
 ماند چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پنهان نمي شّكي نيست كه هيچ( 

  ). ، دور باشد يا نزديكباشد يا پنهانكوچك باشد يا بزرگ، پديدار (
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و همچنين مانند نفي اجبار، خواري و ابلهي كه با صفات واالي اختيار، عزت و 
  .حكمت در تضاد كامل مي باشند

  :صفات سلبي منفصل -2

منزه دانستن پروردگار متعال از همتايي مخلوقات با در صفات منحصر به : يعني
اري از آنها نيست، مانند نفي شرك ورزي در ي كه هيچ كس را ياراي برخوردفرد

و ) انجام تمامي عبادتها براي وي( ، الوهيت) برخورداري از همه نيروها( زمينه ربوبيت
نامهاي نيكو و صفات واالي خداوند كه تصور شريك داشتن در اين زمينه ها غير 

  :ممكن و نامعقول است

�mÇ� � �Æ� �Å� �Ä� �Ã��Â� �ÁÈ� ���Í� �Ì� �Ë� �Ê��É
�Ï��Î����Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð���B��A

H��G��F��E��D��CI���Z�l ٢٣ - ٢٢: سبأ  
) معبود خود( كساني را به فرياد بخوانيد كه بجز خدا: بگو) به مشركان !اي پيغمبر(  
سودي و زياني به شما  گشايند و اما بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمي( پنداريد مي

اي مالك چيزي نيستند و در  آنها در آسمانها و زمين به اندازه ذره) چرا كه. ندرسان نمي
و ( نداشته) در خلقت و مالكيت و اداره جهان( آسمانها و زمين كمترين حق مشاركت

تا در اداره مملكت ( ، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني ندارد) باشند انباز خدا نمي
، گردد پيشگاه خدا سودمند واقع نميهيچ گونه شفاعتي در  ). دكائنات بدو نيازمند باش

  ). دهد) ميانجيگري( مگر شفاعت كسي كه خدا بدو اجازه
مشاركت در فرمانروايي، همكاري ( :خداوند متعال در اين دو آيه خود را از سه چيز

  .، منزه دانسته است) مخلوقات با وي و شفاعت بدون اجازه ايشان
  :و فرزند و همتا نيز مي فرمايددر باره نفي زن 
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�m��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

���S��R��Q��P��Ol صG٤ -  ١: ا0خ      
ها و برطرف كننده ، سرورِ واالي برآورنده اميدخدا  .خدا، يگانه يكتا است: بگو( 

   ). باشد يو كسي همتا و همگون او نم . نزاده است و زاده نشده است  .نيازمنديها است

  

  صفاتصفات  در بارهدر بارهديدگاه پيشينيان ديدگاه پيشينيان 

  ::و اينك ديدگاه تني چند از بزرگان اهل سنت و جماعت پيرامون صفات خداوندو اينك ديدگاه تني چند از بزرگان اهل سنت و جماعت پيرامون صفات خداوند        
  ::امام احمد بن حنبلامام احمد بن حنبل  --11

  ::در باره حديثدر باره حديث  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام احمد امام احمد 

SS������ d:��� ��D XY�8 �� +D������ d:��� ��D XY�8 �� +DVV ; ;}}  
  ) ) خداوند به آسمان دنيا فرود مي آيدخداوند به آسمان دنيا فرود مي آيد((  

  ::و حديثو حديث

SS  ��h�� �5 2
j8 �� +D��h�� �5 2
j8 �� +D �� ��VV��  
  ). ). بي گمان خداوند در قيامت ديده خواهد شدبي گمان خداوند در قيامت ديده خواهد شد((  

آنها را بدون كيفيت قائل شدن و تعيـين معنـا تاييـد و بـدانها     آنها را بدون كيفيت قائل شدن و تعيـين معنـا تاييـد و بـدانها     : : و امثال آنها مي گويدو امثال آنها مي گويد
اسـت و خـدا را فراتـر از    اسـت و خـدا را فراتـر از      آورده حقآورده حق  ��ايمان داريم، و يقين داريم آنچه را پيامبر خدا ايمان داريم، و يقين داريم آنچه را پيامبر خدا 

  ::واهيم كردواهيم كردتعريف مورد نظر خودش، توصيف نختعريف مورد نظر خودش، توصيف نخ

�mS�R��QT�����X��W��V�����Ul ١١: الشورى     

                                                                                      
  ). ). كتاب التهجدكتاب التهجد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((همان همان   22
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از چيزهاي  و نه او در ذات و صفات به چيزي( هيچ چيزي همانند خدا نيست( 
، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ماند آسمان و زمين مي

، و از جمله نمايد يه بر كارگاه جهان نظارت مو پيوست( و او شنوا و بينا است) ماند مي
  ). پايد زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي

و همچنين به همه آيات محكم و متشابه قرآن كريم ايمان داشته، هيچ كدام از 
از طريق كتاب و سنت صفات را از خدا سلب نكرده و چگونگي آنها را نيز جز 

  1. دريافت نمي كنيم
  :امام مي نويسد شيخ محمد صالح عثيمين در توضيح گفته هاي

همان معنايي ) بدون كيفيت قائل شدن و تعيين معنا( مقصود امام احمد از تعبير
مد نظر داشته و بدين ترتيب  –اعم از جهميه و ديگران  –است كه گروه معطله 

نصوص كتاب و سنت را از ظاهر خويش منحرف كرده بودند، زيرا با تعبير نفي معنا و 
  2.روه بدعت آور نموده اندكيفيت اشاره به اين دو گ

  :امام شافعي -2

  :در اين باره مي گويد –رحمه اهللا  –ابو عبد اهللا محمد بن ادريس شافعي 
وي وارد شده، بر مقصود  �پيامبر سوي و از انچه از سوي خداوند بر مراد او بد

   3. ايمان و اذعان دارم
  :امام مي گويد در تحليل گفته هاي –رحمه اهللا  –شيخ االسالم ابن تيميه 

از بر هر مسلماني واجب است به سخنان شافعي اعتقاد داشته باشد، و هر كس  
  .در دنيا و آخرت اهل نجات خواهد بود دنباله روي نكندخالف آنها 

                                                                                      
  ..ابن قدامه مقدسيابن قدامه مقدسي/ / لمعة االعتقاد الهادي إلي سبيل الرشاد لمعة االعتقاد الهادي إلي سبيل الرشاد   11
  ..6363/ / ص الحمويه ص الحمويه فتح البريه في تلخيفتح البريه في تلخي  22
  ..3636ابن قدامه مقدسي صـ ابن قدامه مقدسي صـ / / لمعة االعتقاد لمعة االعتقاد   33
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  :در جايي ديگر مي فرمايد –رحمه اهللا  –شافعي 
خداوند داراي چنان اسماء و صفاتي است كه هر كس بر وي اقامه حجت صورت 

رفته باشد، نمي تواند از قبولشان سر باز زند، و لذا هرگاه چنين كساني با آنها به گ
چون آگاهي از  -ولي پيش از اقامه حجت . مخالفت برخيزد، كافر قلمداد مي گردد

بايد صفات وارده در و معذور مي باشد،  –آنها خارج از محدوده عقل و انديشه است 
  :ند اثبات شودنصوص شريعت بدون تشبيه براي خداو

�mS�R��QT�����X��W��V�����Ul ١١: الشورى  
از چيزهـاي  از چيزهـاي    و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  ((  هيچ چيزي همانند خدا نيستهيچ چيزي همانند خدا نيست((  

، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ماندماند  آسمان و زمين ميآسمان و زمين مي
، و از جملـه  ، و از جملـه  نمايدنمايد  ميميه بر كارگاه جهان نظارت ه بر كارگاه جهان نظارت و پيوستو پيوست((  و او شنوا و بينا استو او شنوا و بينا است) ) ددمانمان  ميمي

  11  ). ). پايدپايد  زاد و ولد انسانها و حيوانها را ميزاد و ولد انسانها و حيوانها را مي
  ––رحمهما اهللا رحمهما اهللا   ––در توضيح گفته هاي امام احمد و شافعي در توضيح گفته هاي امام احمد و شافعي   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن قدامه ابن قدامه 

  ::مي نويسدمي نويسد
همه دانشمندان و پيشوايان اهل سنت و جماعت اين روش را در پيش گرفتـه و بـر   همه دانشمندان و پيشوايان اهل سنت و جماعت اين روش را در پيش گرفتـه و بـر   

  22. . و سنت، اتفاق نظر دارندو سنت، اتفاق نظر دارنداقرار و اذعان به صفات وارده در كتاب اقرار و اذعان به صفات وارده در كتاب 

  

  چند نكته مهمچند نكته مهم

11--  عبادتصفات شرك استصفات شرك است  عبادت::  

                                                                                      
شـرح لمعـة   شـرح لمعـة   : : بـه نقـل از محقـق كتـاب    بـه نقـل از محقـق كتـاب      159159ابن القيم صـ ابن القيم صـ / / و اجتماع الجيوش االسالميه و اجتماع الجيوش االسالميه   177177الباني صـ الباني صـ / / مختصر العلو مختصر العلو   11

  ..االعتقاداالعتقاد
  ..لمعة االعتقادلمعة االعتقاد  22
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تا كنون چكيده اي از مباحث مربوط به نامهاي نيكـو و صـفات واالي پروردگـار و    تا كنون چكيده اي از مباحث مربوط به نامهاي نيكـو و صـفات واالي پروردگـار و    
مسؤليت انسان در قبال آنها را ذكر كرده ايم، ولي در اينجا الزم است ايـن امـر را نيـز    مسؤليت انسان در قبال آنها را ذكر كرده ايم، ولي در اينجا الزم است ايـن امـر را نيـز    

شـرك بـه شـمار مـي رود، شـيخ      شـرك بـه شـمار مـي رود، شـيخ        ،،صـفات صـفات اشاره نماييم كه بندگي يا به فرياد خواندن اشاره نماييم كه بندگي يا به فرياد خواندن 
آن را چنين توجيه مي نمايد كـه چـون بـدون شـك     آن را چنين توجيه مي نمايد كـه چـون بـدون شـك       ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––االسالم ابن تيميه االسالم ابن تيميه 

جـداي از موصـوف انـد، يعنـي همچنانكـه      جـداي از موصـوف انـد، يعنـي همچنانكـه        --اعم از صفات الزم و عارضي اعم از صفات الزم و عارضي   ––صفات صفات 
نيرومندي، عزت و سخنوري جداي از خود انسان هستند، صفات و ويژگيهاي نيرومندي، عزت و سخنوري جداي از خود انسان هستند، صفات و ويژگيهاي   ::صفاتصفات

چنين اند، از اين رو هر كـس آنهـا را عبـادت نمايـد، بنـده حقيقـي       چنين اند، از اين رو هر كـس آنهـا را عبـادت نمايـد، بنـده حقيقـي         خداوند متعال نيزخداوند متعال نيز
مي گردد، حال آنكه بايد سر تعظيم و بندگي در پيشگاه خدا را تنها مي گردد، حال آنكه بايد سر تعظيم و بندگي در پيشگاه خدا را تنها خداوند محسوب نخداوند محسوب ن

  ::، فرود آورد، فرود آوردششبخاطر خود نه بخاطر صفاتبخاطر خود نه بخاطر صفات

�m��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£��¬l نعام�         ١٦٢: ا
دن من از آن خدا است كـه پروردگـار جهانيـان    دن من از آن خدا است كـه پروردگـار جهانيـان    نماز و عبادت و زيستن و مرنماز و عبادت و زيستن و مر: : بگوبگو((  

كنم و كارهـاي ايـن جهـان خـود را در     كنم و كارهـاي ايـن جهـان خـود را در       و اين است كه تنها خدا را پرستش ميو اين است كه تنها خدا را پرستش مي((  استاست
كوشـم و در ايـن راه   كوشـم و در ايـن راه     ان مـي ان مـي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزداندازم و بر بذل مال و جان در راه يزد  مسير رضايت او ميمسير رضايت او مي

  ). ). ، تا حياتم ذخيره مماتم شود، تا حياتم ذخيره مماتم شودميرمميرم  ميمي
مرا بيامرز مرا بيامرز   !!اي بخشش خداونداي بخشش خداوند: : ثل اينكه بگويدثل اينكه بگويدو همچنين به فرياد خواندن صفات مو همچنين به فرياد خواندن صفات م

مرا بـه سـبب مغفرتـت    مرا بـه سـبب مغفرتـت    ! ! بارالهابارالها: : ، شرك ورزي محسوب مي شود، بلكه بايد بگويد، شرك ورزي محسوب مي شود، بلكه بايد بگويد......وو
  ..بيامرزبيامرز
  ::نسبت دادن حوادث به صفات جائز نيستنسبت دادن حوادث به صفات جائز نيست  --22

بدين معنـي كـه آنهـا    بدين معنـي كـه آنهـا      ––  انتساب حوادث و رخدادهاي گوناگون به صفات پروردگارانتساب حوادث و رخدادهاي گوناگون به صفات پروردگار
حكمت خداونـد تعـذيب سـتمكاران را ايجـاب     حكمت خداونـد تعـذيب سـتمكاران را ايجـاب     : : ه بگويده بگويدمثل اينكمثل اينك  --مولود صفات اند مولود صفات اند 

، بال مـانع  ، بال مـانع  كرده، و يا قضا و قدر الهي شفا يافتن يا سعادت فالني را واجب نموده استكرده، و يا قضا و قدر الهي شفا يافتن يا سعادت فالني را واجب نموده است
صـفات بـدون   صـفات بـدون     ولي اگر حوادث را از اين جهت بدانها نسبت دهد كهولي اگر حوادث را از اين جهت بدانها نسبت دهد كه. . و اشكالي نداردو اشكالي ندارد
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ان مسـلمانان را لكـه   ان مسـلمانان را لكـه   اند، جائز نيست و نبايد چنين انحرافي داماند، جائز نيست و نبايد چنين انحرافي دامموصوف نيز تاثير گذارموصوف نيز تاثير گذار
  ..دار نمايد، زيرا تنها تاثير گذار و برنامه ريز در جهان آفرينش خداوند خالق آمر استدار نمايد، زيرا تنها تاثير گذار و برنامه ريز در جهان آفرينش خداوند خالق آمر است

  ::صفات ايجابيصفات ايجابي: : بخش دومبخش دوم

  ::اين بخش نيز به دو دسته تقسيم مي گردداين بخش نيز به دو دسته تقسيم مي گردد
  ::صفات ذاتيصفات ذاتي  --11

، ، بلنـدي بلنـدي شـنوايي، بينـايي، عـزت، حكمـت،     شـنوايي، بينـايي، عـزت، حكمـت،       ،،دانـش، قـدرت  دانـش، قـدرت  : : صفاتي همچونصفاتي همچونيعني يعني 
ت و چشم كه خداوند سبحان همواره بـدانها متصـف بـوده و    ت و چشم كه خداوند سبحان همواره بـدانها متصـف بـوده و    بزرگواري، صورت، دسبزرگواري، صورت، دس

  ..لحظه اي از ايشان انفكاك نمي يابندلحظه اي از ايشان انفكاك نمي يابند
  ::صفات فعليصفات فعلي  --22

تكيه زدن بر تخت فرمانروايي، فرود آمدن بـه آسـمان دنيـا در    تكيه زدن بر تخت فرمانروايي، فرود آمدن بـه آسـمان دنيـا در    : : يعني صفاتي هماننديعني صفاتي همانند
اواخر شب، آمدن در روز آخرت و امثال آنها كه خداوند اين نوع صفات را بكار گرفته اواخر شب، آمدن در روز آخرت و امثال آنها كه خداوند اين نوع صفات را بكار گرفته 

  ..اه بخواهد آنچه را از طريق آنها خواسته تحقق خواهد يافتاه بخواهد آنچه را از طريق آنها خواسته تحقق خواهد يافتو هر گو هر گ

  

  پژوهشي پيرامون برخي صفاتپژوهشي پيرامون برخي صفات

بـه بررسـي پـاره اي از صـفات ذاتـي و فعلـي       بـه بررسـي پـاره اي از صـفات ذاتـي و فعلـي         --ان شـاء اهللا  ان شـاء اهللا    ––در پايا اين بخـش  در پايا اين بخـش  
پروردگار متعال بر اساس نصوص كتاب، سنت و ديدگاه دانشـمندان مبـرز و وارسـته    پروردگار متعال بر اساس نصوص كتاب، سنت و ديدگاه دانشـمندان مبـرز و وارسـته    

  ::ر قبال آنها خواهيم پرداختر قبال آنها خواهيم پرداختاهل سنت و جماعت و مسؤليت مسلمانان داهل سنت و جماعت و مسؤليت مسلمانان د



        
  

      480480                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  صورتصورت  --11

  
خداونـد  خداونـد    ،،��و احاديث گهربار پيامبر بزرگوار و احاديث گهربار پيامبر بزرگوار   بر پايه آيات حيات بخش قرآن كريمبر پايه آيات حيات بخش قرآن كريم

، از اين رو بايـد بـدون   ، از اين رو بايـد بـدون   متعال داراي صورتي است كه با صورت آفريده ها تفاوت داردمتعال داراي صورتي است كه با صورت آفريده ها تفاوت دارد
  ..ارتكاب تحريف، تعطيل و تشبيه بدان اعتقاد و اذعان داشته باشيمارتكاب تحريف، تعطيل و تشبيه بدان اعتقاد و اذعان داشته باشيم

  ::در اين زمينه مي فرمايددر اين زمينه مي فرمايدقرآن كريم قرآن كريم 

�m��z��y��x��w��v��u���tl ٢٧: الرحمن  
  ). ). ماند و بسماند و بس  و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو ميو تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي((  

خود را با دارا بودن جالل و اكرام توصيف كـرده  خود را با دارا بودن جالل و اكرام توصيف كـرده  ) ) صورتصورت((  خداوند در اين آيه وجهخداوند در اين آيه وجه
انچه ابن انچه ابن چنچن  ––فاعل است و مرفوع صفتش نيز فاعل است و مرفوع صفتش نيز » » وجهوجه««نه ذات خودش، و لذا چون واژه نه ذات خودش، و لذا چون واژه 

      11. . با حالت رفع آمده استبا حالت رفع آمده است  ––جرير مي گويد جرير مي گويد 
  ::در جايي ديگر پيرامون اثبات صفت مزبور مي فرمايددر جايي ديگر پيرامون اثبات صفت مزبور مي فرمايد

�mj��i��h��g����fk�����pl ٨٨: القصص  
  ). ). شودشود  همه چيز جز ذات او فاني و نابود ميهمه چيز جز ذات او فاني و نابود مي((  

نيز آمده است كه در اينجـا  نيز آمده است كه در اينجـا    ��اثبات اين صفت در بسياري از احاديث گهربار پيامبر اثبات اين صفت در بسياري از احاديث گهربار پيامبر 
  ::اي از آنها را يادآور خواهيم شداي از آنها را يادآور خواهيم شد  پارهپاره

  ::مي گويدمي گويد  ��جابر بن عبد اهللا جابر بن عبد اهللا 

 S S)8�� �[4 w�Y� �B)8�� �[4 w�Y� �B::  

  �m���µ��¡������~��}��|��{��z��y��x��wl نعام�  ٦٥: ا

                                                                                      
  ..سوره الرحمنسوره الرحمن/ / تفسبر طبري تفسبر طبري   11



        
  

      481481                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

 ����� X�	 ����� X�	�� : :?<�%� 1%�I?<�%� 1%�I ; ;X�h5X�h5::    

�m���µ����¥��¤��£��¢l نعام�� ,� :?<�%� 1%	�X ����� ٦٥: اI ;X�	: 

 �m��¨��§��¦l نعام� {;  ,� : º8I �[4V	�X ����� ٦٥: ا
تواند كه عذاب بزرگي از باالي سرتان و يا از زير پاهايتان  خدا مي: بگو: [وقتي آيه( 

و يا از زير : [وقتي جمله. پناه مي برم توبه : فرمود �، پيامبر فرود آمد ]بر شما بگمارد
و : [تعبير پس ازباالخره و . پناه مي برم توبه : ، فرمودنازل شد ]پاهايتان بر شما بگمارد

  ). اين امر آسان تر است: ، فرمود]انددسته و پراكنده گرد دستهشما را 
  : فرمود �خطاب به سعد بن ابي وقاص  �پيامبر خدا 

 S �<��� ,
�jI �D �� )�  �� �'(�G �h�� ]��jG �� ?�DV ;� 
  ). يد شدخدا انجام دهيد، پاداش داده خواهبي گمان هر بخششي را بخاطر ( 

  :نقل مي كند �عبد اهللا بن قيس از پدرش از پيامبر 

 S   C%&h�� E� ��   ,:<�5 ��   :<(��L v41 �� +�(��   ,:<�5 ��   :<(��L �75 �� +�(��
 � 
O�8 +I E�D +�� ��� �5 )<�  ��� d�8�z�� d�3/ �D �/ ��V ;® 

ه و دو باغ ديگر نيز از طـال در اختيـار   دو باغ با تمام ليوانها و ساير امكانات از نقر( 
شكوه و جالل كه بـر صـورتش قـرار گرفتـه مـانع       ردايمؤمنان قرار مي گيرد، و تنها 

   ). رؤيت پروردگار در بهشت جاويدان خواهد شد

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب الوصيةكتاب الوصية((و مسلم و مسلم ) ) تاب االيمانتاب االيمانكك((همان همان   22
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   33



        
  

      482482                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

آيات مزبور و حـديث جـابر بيـانگر    : در اين باره مي گويد –رحمه اهللا  –ابن بطال 
: وقات براي پروردگار است، چنانچـه مـي گـوييم   وجود صورتي متفاوت با چهره مخل
   1. معروف است او مانند دانشمندان: خداوند عالم است، ولي نمي گوييم

  : بر اين اساس بايد به وجود صفت مزبور در چارچوب آيه

�mSR��QT�����X��W��V�����Ul ايمان داشـته  ١١: الشورى ،
  .و آن را براي پرودگار متعال اثبات نماييم

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((فتح الباري فتح الباري   11
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  تتدسدس  --22

  
بر اساس قرآن، سـنت و  بر اساس قرآن، سـنت و    ––  پروردگارپروردگاريكي ديگر از صفات ذاتي شايسته مقام قدسي يكي ديگر از صفات ذاتي شايسته مقام قدسي 

داشتن دو دست است كه شبيه دستان هيچ كدام از مخلوقـات نمـي   داشتن دو دست است كه شبيه دستان هيچ كدام از مخلوقـات نمـي     ––اجماع پيشينيان اجماع پيشينيان 
  ::باشد، و لذا بايد بدون تحريف، تعطيل و تشبيه بدانها ايمان داشته باشيمباشد، و لذا بايد بدون تحريف، تعطيل و تشبيه بدانها ايمان داشته باشيم

�m���ë��Ã��Â��Ál ٦٤: المائدة  
  ). ). استاست  خدا بازخدا باز  بلكه دو دستبلكه دو دست((  

و و   ��خداوند متعال در حين نكوهش ابليس بخاطر سجده نبردن بـراي كالبـد آدم   خداوند متعال در حين نكوهش ابليس بخاطر سجده نبردن بـراي كالبـد آدم   
  ::زير پاگذاشتن طغيانگرانه فرمان او، فرمودزير پاگذاشتن طغيانگرانه فرمان او، فرمود

�mµ��´��³��²��±��°��̄ ��®���¬¶����½l ٧٥: ص  
چه چيز تو را بازداشت از اين كه سجده ببري براي چيـزي كـه   چه چيز تو را بازداشت از اين كه سجده ببري براي چيـزي كـه     !!اي ابليساي ابليس: : فرمودفرمود((  

  ). ). ؟؟  امام  با قدرت خود آفريدهبا قدرت خود آفريده  من آن را مستقيماًمن آن را مستقيماً
احاديث بسياري نيز در اين رابطه وارد شده كه در اينجا پاره اي از آنها را يادآور مي احاديث بسياري نيز در اين رابطه وارد شده كه در اينجا پاره اي از آنها را يادآور مي 

  ::شويمشويم
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در حديث طوالني شفاعت از پيامبر در حديث طوالني شفاعت از پيامبر   ��انس بن مالك انس بن مالك 

 S S+%�%h�5 ?�[U ����h�� C%8 E��RB� �� �"¹+%�%h�5 ?�[U ����h�� C%8 E��RB� �� �"¹ : : �&�¦
8 �&(� �&��/ ��D ����f(.� %� �&�¦
8 �&(� �&��/ ��D ����f(.� %� �&� �&�
�[4 ����z��[4 ����z� ; ;55��+%�%h�5 C3L +%G�+%�%h�5 C3L +%G� : :C3L �8C3L �8!!  ����� 2
G ��I����� 2
G ��I ? ?   ?&� �N&.I   ��&�� �� ?&h�A ?&� �N&.I   ��&�� �� ?&h�A

�z_�B��z_�B� ; ;;;;;VV ; ;}}  

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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اي كـاش از  اي كـاش از  : : مؤمنان را در روز آخرت گرد هم مي آورد، ايشان مي گويندمؤمنان را در روز آخرت گرد هم مي آورد، ايشان مي گويند  خداوندخداوند((  
خداوند درخواست مي كرديم تا ما را از اينجا نجات دهد، آنگاه پيش آدم رفتـه و مـي   خداوند درخواست مي كرديم تا ما را از اينجا نجات دهد، آنگاه پيش آدم رفتـه و مـي   

خداوند تو را با دستانش آفريد خداوند تو را با دستانش آفريد   ؟ ؟ حال و وضعي اندحال و وضعي اندچه چه مگر نمي بيني مردم در مگر نمي بيني مردم در   ::گويندگويند
  ). ). ......و فرشتگان را برايت به كرنش در آوردو فرشتگان را برايت به كرنش در آورد

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S /�<���   6���� d� a*. ,�h�� �<7�'8 � 2¸� �� �8 /�<���   6���� d� a*. ,�h�� �<7�'8 � 2¸� �� �8VV ; ;}}  
  ). ). شي آن را كم نمي كندشي آن را كم نمي كنددست خدا پر است كه شبانه روز مي بخشد و هيچ بخشدست خدا پر است كه شبانه روز مي بخشد و هيچ بخش((  

  ::در روايتي ديگر آمده استدر روايتي ديگر آمده است

 S S ��8 �5 �� »'8 � )�{5 ,¬/��   ,� :��� �� ]�A [�� ]��I �� (8I/I ��8 �5 �� »'8 � )�{5 ,¬/��   ,� :��� �� ]�A [�� ]��I �� (8I/IVV ; ;��  
آيا مي دانيد كه از زمان آفريدن آسمانها و زمين چقدر را بخشيده است، بي گمـان  آيا مي دانيد كه از زمان آفريدن آسمانها و زمين چقدر را بخشيده است، بي گمـان  ((  

  ). ). آنچه در دست او است كم نمي شودآنچه در دست او است كم نمي شود
  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

 S S �5
8   »�µ +�Y�B� 2
A�� ����   d�B� ��� )=
� �5
8   »�µ +�Y�B� 2
A�� ����   d�B� ��� )=
�VV ; ;®®  
تخت فرمانرواييش بر روي آب است و ترازو نيز در دست ديگرش قرار دارد كـه  تخت فرمانرواييش بر روي آب است و ترازو نيز در دست ديگرش قرار دارد كـه  ((  

  ). ). باال و پايين مي كندباال و پايين مي كندآن را آن را 
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر نور و رحمت از پيامبر نور و رحمت   ��ابن عمر ابن عمر 

 S S,)��"�� ,� :��� +%zG   ¬/�� ����h�� C%8 »�h8 �� +D,)��"�� ,� :��� +%zG   ¬/�� ����h�� C%8 »�h8 �� +D  X%h8 HX%h8 H : : ?�B� ��I ?�B� ��IVV ; ;ÅÅ  

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ..همانهمان  22
  ..همانهمان  33
  ..همانهمان  44
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و آسـمانها نيـز در دسـت راسـتش     و آسـمانها نيـز در دسـت راسـتش       در هم پيچيدهدر هم پيچيدهخداوند در روز آخرت زمين را خداوند در روز آخرت زمين را ((  
  ). ). من فرمانروا هستممن فرمانروا هستم: : د، سپس مي فرمايدد، سپس مي فرمايدننقرار دارقرار دار

  ::مي گويدمي گويد  ��عبد اهللا بن مسعود عبد اهللا بن مسعود 

 S S ����� ��D 6�/ d�� ����� ��D 6�/ d����  X�h5 ,F�(z�� 64� ��X�h5 ,F�(z�� 64� �� : :.�h�� ��I �8.�h�� ��I �8!!   ,� :��� ?�"8 �� +D ,� :��� ?�"8 �� +D
KD ���KD ��� ��&KD �&�� ]_�«�   ,��KD ��� 2
T��   
Nf��   ,��KD ��� E�/��   ,�� ��&KD �&�� ]_�«�   ,��KD ��� 2
T��   
Nf��   ,��KD ��� E�/��   ,��
X%h8 HX%h8 H : :?�B� ��I?�B� ��I ; ; ����� w8I
5 ����� w8I
5��  I
	 H �[��%� ,�� �(� ?*78I
	 H �[��%� ,�� �(� ?*78::    

�m���Ê��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸l 
 {; ٦٧V: الزمر

ند بي گمان خداو !اي ابو القاسم: آمد و گفت �مردي از اهل كتاب خدمت پيامبر ( 
سـپس  هر يك از آسمانها، زمينها، درختان، خاك و مردمان را با پنج انگشتش گرفته و 

آن قدر خنديد كه دنـدانهاي آسـياش نمايـان     �پيامبر . من فرمانروا هستم: مي فرمايد
    :را تالوت فرمودزير شده و سپس آيه 

بـه شـرك   ن است كـه تـو را   اي( اند آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناخته((  
در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت او ) خدا آن كسي است كه. خوانند مي

  ). قرار دارد

                                                                                      
  ..همانهمان  11
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  انگشتانگشت  --33

  
بدون ترديد خداوند سبحان داراي انگشتان منحصر به فردي است كه شايسـته مقـام   بدون ترديد خداوند سبحان داراي انگشتان منحصر به فردي است كه شايسـته مقـام   

در بسـياري از  در بسـياري از    ��قدسي ايشان بوده و با انگشتان مخلوقات تفاوت دارد، پيـامبر خـدا   قدسي ايشان بوده و با انگشتان مخلوقات تفاوت دارد، پيـامبر خـدا   
يث گهربارش به اين امر اشاره فرموده و پيشينيان نيز بر وجود آنهـا اجمـاع كـرده    يث گهربارش به اين امر اشاره فرموده و پيشينيان نيز بر وجود آنهـا اجمـاع كـرده    احاداحاد

  ::اند، بنابراين بايد بدون تحريف، تعطيل و تشبيه بدانها اعتقاد داشته باشيماند، بنابراين بايد بدون تحريف، تعطيل و تشبيه بدانها اعتقاد داشته باشيم

�mS��RQT�����W��V�����U��Xl ١١: الشورى  
از چيزهـاي   و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  ( هيچ چيزي همانند خدا نيست( 
، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ماند مي ان و زمينآسم
، و از جملـه  ايدنم و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي( و او شنوا و بينا است) ماند مي

  ). پايد زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي
  :و اينك احاديثي در اين زمينه

  :مي گويد �عبد اهللا بن مسعود 
 » +D +DX�&h5 �&���� ��D d�� �83%9X�&h5 �&���� ��D d�� �83%9 : :�&"> �&8�&"> �&8!!     ,��&KD �&�� ,� :&��� ?&�"8 �� +D   ,��&KD �&�� ,� :&��� ?&�"8 �� +D

 ,��KD ��� E�/�� ,��KD ��� E�/�� ,��KD ��� X���� ,��KD ��� X���� 
Nf��   
Nf��   &H ��&KD �&�� ]_�«�   ,��KD ��� &H ��&KD �&�� ]_�«�   ,��KD ���
X%h8X%h8 : :?�B� ��I?�B� ��I ; ;55?*7?*7   ����� �������  I
	 H �[��%� ,�� �(�I
	 H �[��%� ,�� �(�::  

  �m���Ê��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��̧l 
 ;٦٧V: الزمر

بي گمان خداوند هر  !اي محمد: آمد و گفت �فر از يهوديان خدمت پيامبر يك ن( 
يك از آسمانها، زمينها، درختان، خاك و مردمان را با پنج انگشتش گرفته و سپس مـي  
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آن قدر خنديد كه دندانهاي آسياش نمايان شده و  �پيامبر . من فرمانروا هستم: فرمايد
    :سپس اين آيه را تالوت فرمود

ن است كـه تـو را بـه شـرك     اي( اند آن گونه كه شايسته است خدا را نشناخته آنان((  
در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت او ) خدا آن كسي است كه. خوانند مي

  ). قرار دارد
فضيل بن عياض از منصور از ابراهيم از عبيده و عبد اهللا : يحيي بن مسعود مي گويد

  :نقل مي كند كه

 S%./ ?*75 �� X� : )� �h8��G   ��N�GV ;} 
  ). پيامبر خدا از روي تعجب و تاييد خنديد( 

  :در روايتي ديگر نقل مي كند �ابن مسعود 

 S S ����� ��D 6�/ d�� ����� ��D 6�/ d����  X�h5 ,F�(z�� 64� ��X�h5 ,F�(z�� 64� �� : :.�h�� ��I �8.�h�� ��I �8!!   ,� :��� ?�"8 �� +D ,� :��� ?�"8 �� +D
 
Nf��   ,��KD ��� E�/��   ,��KD ��� 
Nf��   ,��KD ��� E�/��   ,��KD ��� ��KD ��� ��KD ����&KD ��� 2
T��  �&KD ��� 2
T��   ]&_�«�   ,� ]&_�«�   ,�

X%h8 H ��KD ���X%h8 H ��KD ��� : :?�B� ��I?�B� ��I  ?�B� ��I?�B� ��I ; ; ����� w8I
5 ����� w8I
5��   &H �[&��%� ,�&� �(� ?*78 &H �[&��%� ,�&� �(� ?*78
I
	I
	::    

�m���Ê��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸l 
 �; ٦٧V: الزمر

بي گمان خداوند  !اي ابو القاسم: آمد و گفت �مردي از اهل كتاب خدمت پيامبر ( 
خاك و مردمان را با پنج انگشتش گرفته و سـپس  هر يك از آسمانها، زمينها، درختان، 

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..همانهمان  22
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آن قـدر خنديـد كـه     �پيـامبر  . من فرمانروا هسـتم، مـن فرمـانروا هسـتم    : مي فرمايد
    :دندانهاي آسياش نمايان شده و سپس اين آيه را تالوت فرمود

ن است كـه تـو را بـه شـرك     اي( اند آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناخته((  
در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت او ) دا آن كسي است كهخ. خوانند مي

  ). قرار دارد
روايـت مـي    �از پيامبر بزرگـوار   –رضي اهللا عنهما  –عبد اهللا بن عمرو بن عاص 

  :كند

 Sd�&f8 e�U )5a y�j8 ���  v�hU ��
�� ���KI �� E��KI E� �<�U C3L ��� F%�	 +D ;
X�	 H :�� ¢ y�� <���F%�h!  ?(��W ��D ���%�	 ¢ y½V ;} 

بي گمان دلهاي مؤمنان ميان دو انگشت از انگشتان خداي رحمـن اسـت كـه هـر     ( 
اي خـدايي كـه دلهـا را متحـول مـي      : سپس فرمود. طور بخواهد آنها را تغيير مي دهد

  ). جهت ده دلهايمان را به سوي بندگيت !سازي
  :ابن بطال در تحليل احاديث مزبور مي گويد

. مراد از انگشت همان عضو معروف نيست بلكه صفتي از صـفات پروردگـار اسـت   
پيامبر در حديث مزبور شماري از آفريده ها و قدرت خداونـد  : وي در ادامه مي گويد

. بر آنها را ذكر و به نشانه تاييد و تعحب از مهم خواندنش از سوي آن يك نفر، خنديد
تالوت فرمود، يعني توانمندي پروردگـار بـر آفـرينش     را) ... و ما قدروا اهللا( :و لذا آيه

آنها فراتر از پندار بشر است، زيرا خداوند مي تواند همه مخلوقات را خود به خـود و  
   2. بدون وجود هيچ گونه پايه اي نگه دارد

                                                                                      
  ). ). كتاب القدركتاب القدر((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ).  ).  ددكتاب التوحيكتاب التوحي((فتح الباري فتح الباري   22
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  سخن گفتنسخن گفتن  --44

  
  گفتنگفتن  سخنسخن  يكي از صفات خداوند سبحانيكي از صفات خداوند سبحانبر اساس كتاب، سنت و اجماع پيشينان، بر اساس كتاب، سنت و اجماع پيشينان، 

از اين رو الزم است چنانچـه شايسـته   از اين رو الزم است چنانچـه شايسـته   است، است،   هاي قابل شنيدنهاي قابل شنيدنااحروف و صدحروف و صدمركب از مركب از 
و اينـك  و اينـك  . . مقام پروردگار بوده و بدون تحريف، تعطيل و تشبيه بدان ايمان داشته باشـيم مقام پروردگار بوده و بدون تحريف، تعطيل و تشبيه بدان ايمان داشته باشـيم 

  ::داليلي از قرآن و سنت در اين بارهداليلي از قرآن و سنت در اين باره
  ::سخن گفتن با موسيسخن گفتن با موسي  --11

  �mh����m��l���k��j��il ١٦٤: النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ). با موسي سخن گفت) از پشت حجاب بدون واسطه( خداوند حقيقةً( 

  :در جايي ديگر مي فرمايد

 �m���Î��¥���¤��£��¢��¡���l عراف�  ١٤٣: ا
  ). ). كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفتكه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفتهنگامي هنگامي ((  
  ::سخن گفتن با آدم و حواسخن گفتن با آدم و حوا  --22

  �m������ä��ã��â��� � � �á� � � � � �à��ß��Þ��Ý��Ü�� �Û��Ú��Ù��Ø

���æ��ål عراف�  ٢٢: ا
كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم و بـه شـما   كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم و بـه شـما   ) ) يعني آدم و حوايعني آدم و حوا((  فريادشان زدفريادشان زد((  

    ). ). ؟؟خواهدخواهد  و خير شما را نميو خير شما را نمي((  كارتان استكارتان استنگفتم كه اهريمن دشمن آشنگفتم كه اهريمن دشمن آش
  ::سخن گفتن با جبريلسخن گفتن با جبريل  --33

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در اين زمينه از پيامبر در اين زمينه از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 
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 S S �� +D �� +D––   ����G   ¿/��G ����G   ¿/��G––  68�� 23�� ����� av�I �1D68�� 23�� ����� av�I �1D : : )�*�5 ,)���5 ����5 av�I �� +D )�*�5 ,)���5 ����5 av�I �� +D
d:��� �5 68�� 23��8 H ,68��d:��� �5 68�� 23��8 H ,68�� : : ����5 av�I �	 �� +D ����5 av�I �	 �� +D     ,d:&��� 6&4I )&�*�5 ,�%���&5   ,d:&��� 6&4I )&�*�5 ,�%���&5

 ¬/�� 64I �5 X%�h�� )� ��%8 ¬/�� 64I �5 X%�h�� )� ��%8VV ; ;}}    
هر گاه خداوند بنده اي را دوست داشت، جبريل را صدا زده كه فالني دوست من هر گاه خداوند بنده اي را دوست داشت، جبريل را صدا زده كه فالني دوست من ((  

است تو نيز وي را دوست بدار، جبريل هم او را دوست داشته و در آسمان ندا در مي است تو نيز وي را دوست بدار، جبريل هم او را دوست داشته و در آسمان ندا در مي 
ا دوسـت بداريـد، آنگـاه سـاكنان     ا دوسـت بداريـد، آنگـاه سـاكنان     خداوند فالني را دوست دارد شما نيز وي رخداوند فالني را دوست دارد شما نيز وي ر: : دهد كهدهد كه

  ). ). آسمان نيز وي را دوست داشته و ميان زمينيان هم مورد تاييد قرار خواهد گرفتآسمان نيز وي را دوست داشته و ميان زمينيان هم مورد تاييد قرار خواهد گرفت
  ::سخن گفتن با فرشتگانسخن گفتن با فرشتگان  --44

  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر از پيامبر   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S ��&K   &���� ��K �5 +%�"(¹   ,/�<���� �z_��   6����� �z_�� z�5 +%�	��(8 ��&K   &���� ��K �5 +%�"(¹   ,/�<���� �z_��   6����� �z_�� z�5 +%�	��(8
�
�8 H ,`�����
�8 H ,`����   Z���5 z�5 �%G�� �8[�� Z���5 z�5 �%G�� �8[��––   &� &��I %&4   &� &��I %&4  −− : :23�&�� (U
&G e&�U23�&�� (U
&G e&�U ? ?  

+%�%h�5+%�%h�5 : : +%��j8 4   4���GI   +%��j8 4��U
G +%��j8 4   4���GI   +%��j8 4��U
GVV ; ;��    
فرشتگان شبانه روز پيش شما آمده و در نمازهاي عصر و صبح گرد هم مي آينـد،  فرشتگان شبانه روز پيش شما آمده و در نمازهاي عصر و صبح گرد هم مي آينـد،  ((  

: : مـي پرسـد  مـي پرسـد    ––كه آگاه تر از ايشان است كه آگاه تر از ايشان است   ––سپس مأمورين شب صعود كرده و خداوند سپس مأمورين شب صعود كرده و خداوند 
در حالت نماز خواندن آنان را تـرك  در حالت نماز خواندن آنان را تـرك  : : مي گويندمي گويند  ؟ ؟ بندگانم را در چه حالي ترك كرديدبندگانم را در چه حالي ترك كرديد

  ). ). گفتيم چنانچه در حين رفتن نيز مشغول اقامه نماز بودندگفتيم چنانچه در حين رفتن نيز مشغول اقامه نماز بودند
  ::سخن گفتن با مؤمنان در بهشتسخن گفتن با مؤمنان در بهشت  --55

  ::چنين روايت مي كندچنين روايت مي كند  ��خصوص از پيامبر بزرگوار خصوص از پيامبر بزرگوار   ايناين  دردر  ��ابو سعيد خدري ابو سعيد خدري 

                                                                                      
  ). ). كتاب بدء الخلقكتاب بدء الخلق((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب مواقيت الصالةكتاب مواقيت الصالة((همان همان   22
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 S S���� 64� �� X%h8���� 64� �� X%h8 : :88���� 64I ����� 64I �!!  +%�%h�5+%�%h�5 : : E&� )&a�U @&«�   ,?8��.   �� a�/ ?�a�� E&� )&a�U @&«�   ,?8��.   �� a�/ ?�a��
?8�8?8�8 ; ;X%h�5X%h�5 : :(��/ 64(��/ 64 ? ?  +%�%h�5+%�%h�5 : : §&�G � �&� �&�(�|�I �&	   aF/ �&8 ��
� � ��� ��   §&�G � �&� �&�(�|�I �&	   aF/ �&8 ��
� � ��� ��  

?h�A �� ���I?h�A �� ���I ; ;X%h�5X%h�5 : :?��1 �� 675I z�|�I �I?��1 �� 675I z�|�I �I ? ?  +%�%h�5+%�%h�5 : : 675I ³= a2I   aF/ �8 675I ³= a2I   aF/ �8
?��1 ��?��1 �� ? ?  X%h�5X%h�5 : : �5 ���%�/ z��� j6�I �5 ���%�/ z��� j6�I ���I ���� z��� §¡.I ���I ���� z��� §¡.IVV ; ;}}    

در خـدمت  در خـدمت    !!پروردگـارا پروردگـارا : : مي گوينـد مي گوينـد   !!اي بهشتياناي بهشتيان  ::را صدا مي زندرا صدا مي زندخداوند بهشتيان خداوند بهشتيان ((  
مـي  مـي    ؟ ؟ آيـا راضـي هسـتيد   آيـا راضـي هسـتيد   : : مي فرمايدمي فرمايد. . هستيم و هر چه نيكي است در اختيار تو استهستيم و هر چه نيكي است در اختيار تو است

چطور امكان دارد راضي نباشيم كه آنچه را به ما ارزاني فرمودي به هـيچ كـدام   چطور امكان دارد راضي نباشيم كه آنچه را به ما ارزاني فرمودي به هـيچ كـدام   : : گويندگويند
مـي  مـي    ؟ ؟ آيا بهتر از آن را نيز بـه شـما بـدهم   آيا بهتر از آن را نيز بـه شـما بـدهم   : : مي فرمايدمي فرمايد. . يده هايت عطا نكرده اييده هايت عطا نكرده اياز آفراز آفر
خشنودي خـويش را  خشنودي خـويش را  : : مي فرمايدمي فرمايد  ؟ ؟ چه چيزي بهتر از آن وجود داردچه چيزي بهتر از آن وجود دارد  !!پروردگاراپروردگارا: : گويندگويند

    ). ). نصيب شما كرده و ديگر هيچ گاه خشمگين نخواهم گشتنصيب شما كرده و ديگر هيچ گاه خشمگين نخواهم گشت
ي بـوده و  ي بـوده و  صفت سخن گفتن خداوند قديمي است، يعني از ازل داراي چنـين صـفت  صفت سخن گفتن خداوند قديمي است، يعني از ازل داراي چنـين صـفت  

همواره نيز ادامه پيدا مي كند، ولي مصاديق معين آن حادث و پديد آمده مي باشد، زيرا همواره نيز ادامه پيدا مي كند، ولي مصاديق معين آن حادث و پديد آمده مي باشد، زيرا 
  22. . در هر زمان هر چه را و هر طور كه بخواهد سخن مي گويددر هر زمان هر چه را و هر طور كه بخواهد سخن مي گويد

                                                                                      
  ). ). كتاب الجنة و صفة نعيمهاكتاب الجنة و صفة نعيمها((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..ابن عثيمينابن عثيمين/ / شرح لمعة االعتقاد شرح لمعة االعتقاد   22
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  بلنديبلندي  --55

  
بر اساس كتاب، سنت و اجماع بلند نشيني و در آسمان بـودن دو صـفت از صـفات    بر اساس كتاب، سنت و اجماع بلند نشيني و در آسمان بـودن دو صـفت از صـفات    

و بايد اين صفت را نيز بدون تحريـف، تعطيـل و   و بايد اين صفت را نيز بدون تحريـف، تعطيـل و   پروردگار به شمار مي روند، از اين رپروردگار به شمار مي روند، از اين ر
  ..تشبيه تاييد و بدان ايمان داشته باشيمتشبيه تاييد و بدان ايمان داشته باشيم

بايد هر مسلماني معتقد باشد كه دانش و توانايي خداوند متعال همه آسمانها و زمين بايد هر مسلماني معتقد باشد كه دانش و توانايي خداوند متعال همه آسمانها و زمين 
را فرا گرفته و ذات ايشان مافوق آسمانها و بر روي تخت فرمانروايش تكيه زده است، را فرا گرفته و ذات ايشان مافوق آسمانها و بر روي تخت فرمانروايش تكيه زده است، 

  ::پاره اي داليل وارده در اين زمينهپاره اي داليل وارده در اين زمينه  و اينك نگاهي اجمالي بهو اينك نگاهي اجمالي به

11--  �m��o��k��j��i��h��g��f��e��dl ١٦: الملك  
دانيد كـه دسـتور بدهـد زمـين     دانيد كـه دسـتور بدهـد زمـين       ، خود را در امان مي، خود را در امان ميآيا از كسي كه در آسمان استآيا از كسي كه در آسمان است((  

  ). ). بشكافد و شما را فرو ببردبشكافد و شما را فرو ببرد
جرم آسـمان خـدا را پوشـش داده باشـد،     جرم آسـمان خـدا را پوشـش داده باشـد،       ––معاذ اهللا معاذ اهللا   ––مقصود از آن اين نيست كه مقصود از آن اين نيست كه 

  ..در اينجا بلند نشيني و تفوق بر آسمانهاي ساخته شده استدر اينجا بلند نشيني و تفوق بر آسمانهاي ساخته شده است» » سماءسماء««مراد از واژه مراد از واژه بلكه بلكه 

22--  �m��Ð��Ï���Î��Íl ٢٥٥: البقرة  
  ). ). و او بلندمرتبه و سترگ استو او بلندمرتبه و سترگ است((  

33--  �m��s��r��q��p��ol على�  ١: ا
  ). ). تسبيح و تقديس كن پروردگار واال مقام خود راتسبيح و تقديس كن پروردگار واال مقام خود را((  

44--  �m��Z���Y��X��W��rl ٥٥: آل عمران       
برم و بعد برم و بعد   مقام تو را باال ميمقام تو را باال مي((  ميرانم وميرانم و  ميمي) ) با مرگ طبيعي در وقت معينبا مرگ طبيعي در وقت معين((  من تو رامن تو را((  

  ). ). برمبرم  به سوي خويش فرا ميبه سوي خويش فرا مي) ) از مرگ طبيعياز مرگ طبيعي
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55--  �mi��h��g��fj����ol ١٥٨: النساء  
از گذشـت روزگـاري كـه خـود     از گذشـت روزگـاري كـه خـود       از دست آنان رهانـد و پـس  از دست آنان رهانـد و پـس  ((  بلكه خداوند او رابلكه خداوند او را((  
  ). ). ود به مرتبه واالئي رساندود به مرتبه واالئي رسانددر پيش خدر پيش خ) ) ، وي را ميراند و، وي را ميراند وداندداند  ميمي

66--  �m��¬���§��¦��¥��¤l ٥٠: النحل  
  ). ). ترسندترسند  فرشتگان از پروردگار خود كه حاكم بر آنان است ميفرشتگان از پروردگار خود كه حاكم بر آنان است مي((  
  ::روايت مي كند كه ايشان در سجده مي فرمودروايت مي كند كه ايشان در سجده مي فرمود  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��حذيفه حذيفه   --77

 S S ����� ��/ +�*�. ����� ��/ +�*�.VV ; ;}}  
  ). ). منزه است پروردگار واال مقام منمنزه است پروردگار واال مقام من((  
  ::نقل مي كندنقل مي كند  ��از پيامبر اكرم از پيامبر اكرم   ��ره ره ابو هريابو هري  --88

 S S ]&�A [&�� ]&��I �&� (&8I/I ,/�&<���   6&���� d� a*. �h�� �<7�'8 � 2¸� �� E"8 +D ]&�A [&�� ]&��I �&� (&8I/I ,/�&<���   6&���� d� a*. �h�� �<7�'8 � 2¸� �� E"8 +D
 »�&��� 2
&A�� ����   d�B� ��� )=
�   ,)��"8 �5 �� Qh�8 � )�{5 ,¬/��   ,�%"��� »�&��� 2
&A�� ����   d�B� ��� )=
�   ,)��"8 �5 �� Qh�8 � )�{5 ,¬/��   ,�%"���

––   Q�h��  � Q�h��  �––   »�µ   �5
8 »�µ   �5
8VV ; ;��  
فراوان شـبانه روز آن را كـم نمـي كنـد،     فراوان شـبانه روز آن را كـم نمـي كنـد،       بي گمان دست راست خدا پر و بخششبي گمان دست راست خدا پر و بخشش((  

دسـت  دسـت  در در مگر نمي بيني كه از زمان آفرينش آسمانها و زمين انفاق مي كند و آنچـه را  مگر نمي بيني كه از زمان آفرينش آسمانها و زمين انفاق مي كند و آنچـه را  
تخـت فرمـانروايي اش بـر روي آب و تـرازو نيـز در      تخـت فرمـانروايي اش بـر روي آب و تـرازو نيـز در        ؟ ؟ راستش است كم نكرده استراستش است كم نكرده است

  ). ). كندكنددست ديگرش قرار دارد كه آن را باال و پايين مي دست ديگرش قرار دارد كه آن را باال و پايين مي 
  : : مي گويدمي گويد  ��ي ي معاويه بن الحكم السلممعاويه بن الحكم السلم  --99

                                                                                      
  ). ). كتاب صالة المسافرين و قصرهاكتاب صالة المسافرين و قصرها((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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 S S ����� X�. �B ����� X�. �B��  �8/����8/��� : :�� �8I�� �8I ? ?  w��	w��	 : :d:��� �5d:��� �5 ; ;X�	X�	 : :��I ����I �� ? ?  w��	w��	 : : X%&./ w�I X%&./ w�I
���� ; ;X�	X�	 : : ���R� ��{5 �<h(�I ���R� ��{5 �<h(�IVV ; ;}}  
من من : : فرمودفرمود. . در آسماندر آسمان: : گفتگفت  ؟ ؟ خداوند كجا استخداوند كجا است: : از آن زن پرسيداز آن زن پرسيد  ��وقتي پيامبر وقتي پيامبر ((  

  ). ). آزاد سازيد چون مسلمان استآزاد سازيد چون مسلمان استوي را وي را : : فرمودفرمود. . تو پيام آور خدا هستيدتو پيام آور خدا هستيد: : گفتگفت  ؟ ؟ كيستمكيستم
مـي  مـي  » » بـر روي آسـمان   بـر روي آسـمان   : : علي السـماء علي السـماء ««: : به معنيبه معني» » في السماء في السماء « « چنانچه پيشتر گفتيم، چنانچه پيشتر گفتيم، 

آسـمان خداونـد را در بـر    آسـمان خداونـد را در بـر      ––معـاذ اهللا  معـاذ اهللا    ––باشد كه مراد از آن بلند نشيني است نه اينكه باشد كه مراد از آن بلند نشيني است نه اينكه 
  ..گرفته باشدگرفته باشد

  

فرق علوو استواءو استواء  فرق علو  

را روشن را روشن ) ) تكيه زدنتكيه زدن((  و استواءو استواء) ) ييبلندبلند((  الزم است در اينجا فرق ميان دو صفت علوالزم است در اينجا فرق ميان دو صفت علو
سازيم، علو يكي از صفات الزم ذات پروردگار است، ولي استواء جزو صـفات فعلـي   سازيم، علو يكي از صفات الزم ذات پروردگار است، ولي استواء جزو صـفات فعلـي   

  ..بوده و به معني تكيه زدن بر تخت فرمانروايي مي باشدبوده و به معني تكيه زدن بر تخت فرمانروايي مي باشد

  

  انواع علوانواع علو

  ::علو صفت و علو ذات تقسيم مي گرددعلو صفت و علو ذات تقسيم مي گردد: : اين صفت به دو نوعاين صفت به دو نوع
  ::علو صفتعلو صفت  --11

  ::وج كمال و عاري از هر گونه نقص و عيبي هستندوج كمال و عاري از هر گونه نقص و عيبي هستنديعني تمام صفات پروردگار در ايعني تمام صفات پروردگار در ا

�m��Ð��Ï���Î��Íl ٢٥٥: البقرة  

                                                                                      
  ). ). المساجدالمساجدكتاب كتاب ((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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  ). ). او بلندمرتبه و سترگ استاو بلندمرتبه و سترگ است  وو((  
  ::علو ذاتعلو ذات  --22

و آن بدين معني است كه ذات پروردگار متعال برتر از همه مخلوقات و باالي هفت و آن بدين معني است كه ذات پروردگار متعال برتر از همه مخلوقات و باالي هفت 
  ::آسمان بر روي تخت فرمانروايي اش تكيه زده استآسمان بر روي تخت فرمانروايي اش تكيه زده است

�m�j��i��h��g��f��e��d���o��kl ١٦: الملك  
دانيد كـه دسـتور بدهـد زمـين     دانيد كـه دسـتور بدهـد زمـين       ، خود را در امان مي، خود را در امان ميآيا از كسي كه در آسمان استآيا از كسي كه در آسمان است((  

  ). ). بشكافد و شما را فرو ببردبشكافد و شما را فرو ببرد
نقـل  نقـل    ��در گزارش فرازي از خطبه حجة الوداع از پيـامبر  در گزارش فرازي از خطبه حجة الوداع از پيـامبر    ��جابر بن عبد اهللا جابر بن عبد اهللا   --1010

  ::مي كندمي كند
 S kD j� g� i�g� �%l� k7gG i� g� � g� i jz�k5 jw iU g
gG i�g	 g kt�� gF�g(kU k)k� ij( i" g�g( i�� k+ ; g:&g5 x&y� g� g+%j�g�& i�jG ij( i�gI g 

 g+%j�k_� g	 ij(i�gI? ;  gw i* g�g� g  gwi8 t3gI g  gw i't� g� i�g	 gnt�gI j� g< ifg� �% j�� g	 ; gukD � g< j�g5 i
 g8 k� g��t� t��� k) k�g� iKk{k� gX� ghg5
 k��t��� gukD � g<j( jzi� g8 g  kd g: t���:  i� g< i=� t j<t��� k� g< i=� t j<t��� ; �,� t
 g� g�g�gH V ;} 

. . كتاب خدا را ميانتان جا گذاشته ام كه تا بدان چنگ اندازيد گمـراه نخـواهي شـد   كتاب خدا را ميانتان جا گذاشته ام كه تا بدان چنگ اندازيد گمـراه نخـواهي شـد   ((  
گـواهي مـي   گـواهي مـي   : : حضار گفتنـد حضار گفتنـد   ؟ ؟ وقتي در باره من از شما سؤال شد چه پاسخي مي دهيدوقتي در باره من از شما سؤال شد چه پاسخي مي دهيد

بـا  بـا    ��پيـامبر  پيـامبر  . . اده و دلسـوز بـودي  اده و دلسـوز بـودي  دهيم كه تو پيام خدا را ابالغ، مسؤليتت را انجـام د دهيم كه تو پيام خدا را ابالغ، مسؤليتت را انجـام د 
شـاهد  شـاهد  ! ! بارالهـا بارالهـا : : مردم اشاره كرد و سه بار فرمـود مردم اشاره كرد و سه بار فرمـود انگشت سبابه اش به سوي آسمان و انگشت سبابه اش به سوي آسمان و 

  ). ). باشباش
  ::مي گويدمي گويد  ��در روايت خطبه روز عيد قربان از پيامبر در روايت خطبه روز عيد قربان از پيامبر   ��ابن عباس ابن عباس   --1111

 S S w'a�� 64 <��� w'a�� 64 <��� w'a�� 64 <��� w'a�� 64 <���VV ; ;��    
                                                                                      

  ). ). كتاب الحجكتاب الحج((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ). ). كتاب الحجكتاب الحج((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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  ). ). ؟؟آيا مسؤليتم را انجام دادمآيا مسؤليتم را انجام دادم  !!بارالهابارالها((  

  

  ديدگاه صحابه پيرامون اين صفتديدگاه صحابه پيرامون اين صفت

پيرامون صفت مزبور اشاره خواهيم پيرامون صفت مزبور اشاره خواهيم   ��در اينجا به مواردي از گفته هاي ياران پيامبر در اينجا به مواردي از گفته هاي ياران پيامبر 
  ::نمودنمود
دار فـاني را وداع گفـت، ابـوبكر    دار فـاني را وداع گفـت، ابـوبكر      ��وقتي پيامبر بزرگوار وقتي پيامبر بزرگوار : : مي گويدمي گويد  ��ابن عمر ابن عمر   --11
د د اگر محمد خداي شما بوده بدانيد كه وي از دنيا رفت، و اگر خداي موجـو اگر محمد خداي شما بوده بدانيد كه وي از دنيا رفت، و اگر خداي موجـو : : گفتگفت  ��

  ::در آسمان فرمانروايتان بوده او نمرده است، سپس آيه زير را تالوت كرددر آسمان فرمانروايتان بوده او نمرده است، سپس آيه زير را تالوت كرد

�mk��j��i��h��g��f����e����d��cl����r��q���p���o��n��m

st����al 1. ١٤٤: آل عمران  
در ( ؛ آيـا اگـر او  انـد  از او پيغمبراني بوده و رفتهمحمد جز پيغمبري نيست و پيش ( 

، آيا چـرخ  بميرد يا كشته شود) هر انسان ديگري وقتي، يا مثل شد جنگ اُحد كشته مي
سـازيد و بـه كفـر و     و با مـرگ او اسـالم را رهـا مـي    ( گرديد زنيد و به عقب برمي مي
  !). ؟كنيد پرستي بازگشت مي بت
سـوار بـر شـتر بـه      �وقتي عمر بـن خطـاب   : مي گويد �قيس بن ابي حازم  -2

چون بزرگان ايـن مـرز و بـوم    : گفتند سرزمين شام رفت، مردم از وي استقبال كرده و
مگر من شما را : عمر فرمود. شما را مالقات خواهند كرد، بهتر است سوار اسبي بشويد

    2. است فرمانروايي تنها در آنجا: گفتو با اشاره به آسمان  ؟ اينجا نمي بينم

                                                                                      
  ..با سندي حسن روايت كرده اندبا سندي حسن روايت كرده اند) ) العلوالعلو: (: (ابن ابي شيبه، دارمي و ذهبي در كتابابن ابي شيبه، دارمي و ذهبي در كتاب  11
  ..با سندي بسيار قوي روايت كرده اندبا سندي بسيار قوي روايت كرده اند) ) العلوالعلو: (: (ابن ابي شيبه و ذهبي در كتابابن ابي شيبه و ذهبي در كتاب  22
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وز به خدا قسم مي ترسم كشتن عثمان را آر: مي گويد –رضي اهللا عنها  –عائشه  -3
كرده باشم، ولي خداوند از روي تخت فرمانروايي اش مـي دانـد كـه مـن كشـتنش را      

  1. دوست نداشته ام
را در بسـتر مـرگ درخواسـت     –رضي اهللا عنها  –مالقات عائشه  �ابن عباس  -4

جز پاكيهـا   اوبودي، و  �تو محبوب ترين همسران پيامبر : كرد و خطاب به وي گفت
 �ائت تو را از باالي هفت آسمان بـه وسـيله جبريـل    را دوست نداشت، خداوند بر

نازل كرد كه آيات مربوط بدان شبانه روز در همه مساجد روي زمين تـالوت خواهـد   
   2. شد

بـر اسـاس كتـاب، سـنت و     ) علو و فوقيت( بلندي و باال نشيني: خالصه كالم اينكه
ني معتقـد  اجماع جزو صفات واالي پروردگار محسوب مي شـود، و بايـد هـر مسـلما    

باشد كه خداوند باالتر از مخلوقاتش قرار داشته، همه حركات و سكناتشان را مي داند 
كـه ايـن امـر نيـز بـا      ،و هيچ چيز از دايره دانش محيط و بي منتهايش خارج نمي گردد

  .سرشت سالم، دلهاي پاك و آلوده نشده و عقلهاي نوراني همخواني كامل دارد

  

پاره اي از معاني علوپاره اي از معاني علو  

  ::علو ذاتعلو ذات  --11

بر اساس مذهب اهل سنت و جماعت، ذات اقدس الهي باالي هفـت آسـمان قـرار    بر اساس مذهب اهل سنت و جماعت، ذات اقدس الهي باالي هفـت آسـمان قـرار    
ميشـه و در هـر   ميشـه و در هـر   داشته، كنترل و تسلط كامل بر آفريده ها دارد و با علم و احاطه اش هداشته، كنترل و تسلط كامل بر آفريده ها دارد و با علم و احاطه اش ه

  ::جا همراه ايشان استجا همراه ايشان است

                                                                                      
  ..سن روايت كرده استسن روايت كرده استبا سندي حبا سندي ح) ) الرد علي الجهميهالرد علي الجهميه: (: (دارمي در كتابدارمي در كتاب  11
  ..همانهمان  22
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�m��o��k��j��i��h��g��f��e��dl ١٦: الملك  
دانيد كـه دسـتور بدهـد زمـين     دانيد كـه دسـتور بدهـد زمـين       ميمي  ، خود را در امان، خود را در امانآيا از كسي كه در آسمان استآيا از كسي كه در آسمان است((  

  ). ). بشكافد و شما را فرو ببردبشكافد و شما را فرو ببرد

�m��¬���§��¦��¥��¤l ٥٠: النحل  
  ). ). ترسندترسند  فرشتگان از پروردگار خود كه حاكم بر آنان است ميفرشتگان از پروردگار خود كه حاكم بر آنان است مي((  

آيات مزبور و احاديث وارده در اين زمينه، بيانگر وجود ذات پروردگار باالي هفـت  آيات مزبور و احاديث وارده در اين زمينه، بيانگر وجود ذات پروردگار باالي هفـت  
  ..هستندهستندآسمان و تكيه زدن بر تخت فرمانروايي، آسمان و تكيه زدن بر تخت فرمانروايي، 

  ::علو قدرت مندانهعلو قدرت مندانه  --22

يعني خداوند داراي قدرت بال منازع و همه چيز تحت كنتـرل و فرمـانروايي مطلـق    يعني خداوند داراي قدرت بال منازع و همه چيز تحت كنتـرل و فرمـانروايي مطلـق    
  ::ايشان استايشان است

�m�����e���d��c��b��a�� �̀�_���fl ٦٥: ص     
  ). ). وجود نداردوجود ندارد) ) بر هر چيز و هر كسبر هر چيز و هر كس((  و هيچ معبودي جز خداوند يگانه غالبو هيچ معبودي جز خداوند يگانه غالب((  

�m���®����¬��«��ª��©l ٤: الزمر  
  ). ). خداوند يگانه پيروزمند استخداوند يگانه پيروزمند استاو او ((  

خداوند متعال دو نوع علو ذات و پيروزمندانه را در ايـن آيـه جمـع كـرده كـه مـي       خداوند متعال دو نوع علو ذات و پيروزمندانه را در ايـن آيـه جمـع كـرده كـه مـي       
  ::فرمايدفرمايد

�m×��Ö�����Õ��ÔØ�����Ül نعام�  ١٨: ا
  ). او بر سر بندگان خود مسّلط است( 

يعني قدرت و كنترل خداوند همه جهان هستي را تحت پوشـش خـود قـرار داده و    
  .باالتر از هر چيزي مي باشدذات ايشان 
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  :علو مقام و منزلت -3

يعني خداوند متعال در زمينه ربوبيت، الوهيت و اسماء و صفات از هر گونه عيـب   
و نقص، در زمينه يكتايي از شريك و هميار، در شكوه و جالل از شفاعت كردن بدون 

خواب، رستي از اجازه وي، در بي نيازي از داشتن زن و فرزند، در كمال حيات و سرپ
چرت زدن و خستگي، در كمال علم و دانش از غفلت و فراموشي، در كمال حكمـت  
و سپاسگذاري از آفرينش بيهوده جهان هستي، واگذاري مردم بـدون صـدور قـوانين،    
رستاخيز و پاداش، در زمينـه ثروتمنـدي از نيـاز بـه ديگـران و بـاالخره در صـفات و        

  :ل و تشبيه، مبرا و فاقد هر گونه كم و كاستي استويژگيهاي سترگ و وااليش از تعطي

�m���ë��á���à���ß�����Þ�����Ý��Ül ١٩: محمد     
  ). ). بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز اهللا وجود نداردبدان كه قطعاً هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد((  
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  تكيه زدن بر تخت فرمانرواييتكيه زدن بر تخت فرمانروايي  --66

  
نصوص كتاب، سنت و اجماع پيشينيان بر هر مسلماني الزم اسـت معتقـد   نصوص كتاب، سنت و اجماع پيشينيان بر هر مسلماني الزم اسـت معتقـد   اساس اساس بر بر 

گار خالق آمر بر تخت فرمانروايي خويش تكيـه زده اسـت، از ايـن رو    گار خالق آمر بر تخت فرمانروايي خويش تكيـه زده اسـت، از ايـن رو    باشد كه پروردباشد كه پرورد
جزو صفات فعلي جزو صفات فعلي   تخت فرمانرواييتخت فرمانرواييتكيه زدن حقيقي و شايسته مقام قدسي خداوند بر تكيه زدن حقيقي و شايسته مقام قدسي خداوند بر 

  ..ايشان به شمار مي رودايشان به شمار مي رود
  ::تعريف لغوي و اصطالحي عرشتعريف لغوي و اصطالحي عرش

  ..تخت فرمانروايي پادشاهان استتخت فرمانروايي پادشاهان است: : واژه عرش در زبان عربي به معنيواژه عرش در زبان عربي به معني
جـل  جـل    ––تخت بسيار بزرگي مي باشـد كـه خداونـد متعـال     تخت بسيار بزرگي مي باشـد كـه خداونـد متعـال     : : به معنيبه معنياز نظر شرع نيز از نظر شرع نيز 

بر آن تكيه زده است، اين تخت واالتـرين و بزرگتـرين مخلوقـات بـوده كـه      بر آن تكيه زده است، اين تخت واالتـرين و بزرگتـرين مخلوقـات بـوده كـه        --جالله جالله 
فرشتگان آن را حمل مي كننـد، و خداونـد آن را بـه صـفات عظـيم، حميـد و مجيـد        فرشتگان آن را حمل مي كننـد، و خداونـد آن را بـه صـفات عظـيم، حميـد و مجيـد        

  ..توصيف نموده استتوصيف نموده است
  ::خداوند از منظر قرآنخداوند از منظر قرآن) ) استواءاستواء((  تكيه زدنتكيه زدن

  ::ريم هفت بار به تكيه زدن خداوند بر تخت مزبور اشاره كرده استريم هفت بار به تكيه زدن خداوند بر تخت مزبور اشاره كرده استقرآن كقرآن ك

11--  �m��a��`��_��~���}��|��{��z��y��x��w��v����u

��w��bl عراف�     ٥٤: ا
، سپس ، سپس ها و زمين را در شش دوره بيافريدها و زمين را در شش دوره بيافريدپروردگار شما خداوندي است كه آسمانپروردگار شما خداوندي است كه آسمان((  

  ). ). تي پرداختتي پرداختو به اداره جهان هسو به اداره جهان هس((  چيره شدچيره شد) ) مركز فرماندهي جهانمركز فرماندهي جهان((  بر تختبر تخت

22--  �mq��p��o��n��m��l��k���� �j��i��h��g��f��e��dr����

��el ٣: يونس  
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، سپس ، سپس ها و زمين را در شش دوره بيافريدها و زمين را در شش دوره بيافريدپروردگار شما خداوندي است كه آسمانپروردگار شما خداوندي است كه آسمان((  
  ). ). و به اداره جهان هستي پرداختو به اداره جهان هستي پرداخت((  چيره شدچيره شد) ) مركز فرماندهي جهانمركز فرماندهي جهان((  بر تختبر تخت

33--  �mY��X���W��V��U��T��SZ����]��\��[_̂������ql ٢: الرعد  
، ، بينيد، بدون سـتون برپـا داشـت   بينيد، بدون سـتون برپـا داشـت     كه آسمانها را چنان كه ميكه آسمانها را چنان كه مي  خدا همان كسي استخدا همان كسي است((  

  ). ). و به اداره جهان هستي پرداختو به اداره جهان هستي پرداخت((  چيره شدچيره شد) ) مركز فرماندهي جهانمركز فرماندهي جهان((  بر تختبر تخت  سپسسپس

44--  �m��}��|��{��z�����yl ٥: طه  
جموعه جهان جموعه جهان مم((  است كه بر تخت سلطنتاست كه بر تخت سلطنت) ) قرآن را فرو فرستادهقرآن را فرو فرستاده((  خداوند مهربانيخداوند مهرباني((  

  ). ). و قدرتش سراسر كائنات را احاطه كرده استو قدرتش سراسر كائنات را احاطه كرده است((  قرار گرفته استقرار گرفته است) ) هستيهستي

55--  �mq��p��o��nr����w��sl ٥٩: الفرقان       
  ). ). نشسته استنشسته است) ) فرماندهي و اراده امور جهانفرماندهي و اراده امور جهان((  و آن گاه بر تختو آن گاه بر تخت((  

66--  �m��l��k���j���i��h��g��f��e��d��c��b���a���`

mn������zl ٤: السجدة  
ست كه آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميـان آن دو اسـت در شـش    ست كه آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميـان آن دو اسـت در شـش    خدا كسي اخدا كسي ا((  

  ). ). دوره بيافريد و سپس بر تخت فرماندهي جهان قرار گرفتدوره بيافريد و سپس بر تخت فرماندهي جهان قرار گرفت

77--  �mL��K����J��I��H��G��F��E��D��C��B��AM����hl 
  ٤: الحديد

فرمانروائي فرمانروائي ((  او است كه آسمانها و زمين را در شش دوره آفريد و سپس بر تختاو است كه آسمانها و زمين را در شش دوره آفريد و سپس بر تخت((      
  ). ). گرفتگرفت  قرارقرار) ) كائناتكائنات

  ::در اين زمينه مي گويددر اين زمينه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––حافظ ابن كثير حافظ ابن كثير 
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مردم در اين باره ديدگاه هاي بسيار زياد و متفاوتي دارند كه جاي پـرداختن بـدانها   مردم در اين باره ديدگاه هاي بسيار زياد و متفاوتي دارند كه جاي پـرداختن بـدانها   
مالك، اوزاعي، ثوري، ليث بن سـعد،  مالك، اوزاعي، ثوري، ليث بن سـعد،  : : نيست، ولي ديدگاه پيشينيان بزرگواري همچوننيست، ولي ديدگاه پيشينيان بزرگواري همچون

ر اعتقاد به ظاهر و بدون تشـبيه و  ر اعتقاد به ظاهر و بدون تشـبيه و  مبني بمبني ب  --شافعي، احمد، اسحاق بن راهويه و ديگران شافعي، احمد، اسحاق بن راهويه و ديگران 
  ..را بر مي گزينيمرا بر مي گزينيم  ––آنها آنها   تعطيلتعطيل

آنچه به ذهن گروه مشبهه خطور مي كند در حق خداوند متعال صـدق نكـرده و او   آنچه به ذهن گروه مشبهه خطور مي كند در حق خداوند متعال صـدق نكـرده و او   
  ::با هيچ يك از مخلوقاتش شباهت نداردبا هيچ يك از مخلوقاتش شباهت ندارد

�mS�R��QT�����X��W��V�����Ul ١١: الشورى  
از چيزهـاي  از چيزهـاي    بـه چيـزي  بـه چيـزي  و نه او در ذات و صفات و نه او در ذات و صفات ((  هيچ چيزي همانند خدا نيستهيچ چيزي همانند خدا نيست((  

، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ماندماند  آسمان و زمين ميآسمان و زمين مي
، و از جملـه  ، و از جملـه  نمايدنمايد  ه بر كارگاه جهان نظارت ميه بر كارگاه جهان نظارت ميو پيوستو پيوست((  و او شنوا و بينا استو او شنوا و بينا است) ) ماندماند  ميمي

  ). ). پايدپايد  زاد و ولد انسانها و حيوانها را ميزاد و ولد انسانها و حيوانها را مي
اسـتاد  اسـتاد    ––نعيم بن حماد بن سـلمه  نعيم بن حماد بن سـلمه  واقعيت اين است كه پيشوايان بزرگواري همچون واقعيت اين است كه پيشوايان بزرگواري همچون 

هر كه خدا را به مخلوقاتش تشبيه نموده و هر كه خدا را به مخلوقاتش تشبيه نموده و : : بدان معتقد بوده و مي گويدبدان معتقد بوده و مي گويد  ––امام بخاري امام بخاري 
در نصوص شريعت را انكار كند، كافر مي شود، و لذا هر كس صفات در نصوص شريعت را انكار كند، كافر مي شود، و لذا هر كس صفات   ههيا صفات وارديا صفات وارد

و و مزبور را آن گونه كه شايسته مقام قدسي پروردگار است تاييد و بدانها معتقـد باشـد   مزبور را آن گونه كه شايسته مقام قدسي پروردگار است تاييد و بدانها معتقـد باشـد   
  11..، راه حق و هدايت را در پيش گرفته است، راه حق و هدايت را در پيش گرفته استسازدسازدمعايب را از ساحت پاك ايشان دور معايب را از ساحت پاك ايشان دور 
  ::22  ديدگاه امام مالك پيرامون استواءديدگاه امام مالك پيرامون استواء

  ::يك نفر در باره آيهيك نفر در باره آيه

                                                                                      
  ..سوره اعرافسوره اعراف/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ..ابن قدامه مقدسيابن قدامه مقدسي/ / لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد   22
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  �m��}��|��{��z�����yl هJتكيـه زدن  : سؤال كـرد ، از امام مالك ٥: ط
، كيفيتش - يعني از لحاظ معنا و مقصود –استواء معلوم : گفت ؟ خداوند چطور است

چـون در   –، ايمـان بـدان واجـب    -يعني عقـل توانـايي درك آن را نـدارد     –مجهول 
زيـرا بايـد    –و سؤال در باره آن نيز بدعت اسـت   -نصوص قرآن و سنت آمده است 

، -انسان مسلمان اين گونه امور را آن گونه كه در نصوص شريعت آمده تاييـد نمايـد   
زيرا بدعت گذار بـوده و امـام بـيم     –بيرون كنند  سپس دستور داد آن مرد را از مسجد

  1.اين داشته كه مبادا عقايد مردم را به تباهي كشد
  :بزرگي عرش

چنانكه پيشتر نيز اشاره شد، تخت فرمانروايي پروردگار توانا بزرگترين آفريده هـا و  
به عنوان سقف همه آنها محسوب گشـته و در روز آخـرت بخـاطر بـزرگيش توسـط      

  :رشته حمل مي گرددهشت نفر ف

�m��̀ ���_��~��}��|��{��zl ١٧: الحاقة  
  ). دارند ، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود بر ميو در آن روز، هشت فرشته( 

  :خداوند آن را عظيم، مجيد و كريم توصيف نموده است، براي مثال مي فرمايد

�m��¼����»��º��¹l ٨٦: المؤمنون  
  ). و صاحب عرش عظيم است( 

نيز بـه ايـن امـر اشـاره شـده       �شماري از احاديث گهربار پيامبر نور و رحمت در 
  :است، از جمله

                                                                                      
اسـماء و صـفات   اسـماء و صـفات   : : شرح اصول اعتقاد اهل السنة و بيهقي در كتابشرح اصول اعتقاد اهل السنة و بيهقي در كتاب: : الحلية، اللكائي درالحلية، اللكائي در: : العلو، ابو نعيم درالعلو، ابو نعيم در: : ذهبي در كتابذهبي در كتاب  11

  . . ذهبي با سندي جيد نقل نموده استذهبي با سندي جيد نقل نموده است: : روايت كرده و ابن حجر مي گويدروايت كرده و ابن حجر مي گويد
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 S C�&� ��"��. �@�� )h(�   )�1jI �"*= E� �� ,È
��� ��� ��I �� � y��jI +I �� +1jI
 @|�� ]�·V ;} 

به من اجازه داده شد پيرامون يكي از حامالن عرش صحبت كنم، كه فاصـله اللـه   ( 
  ). تا شانه اش هفت صد سال راه براي پرنده تيز رو استگوش 

  :در جايي ديگر مي فرمايد

 S È
��� 675   ,¬/�� �� ��5 �5 ��h�� �h�*U �D �.
z�� �5 ����� ,�%"��� ��
 �h�#� ?�G ��� ����� ?�G 67�U �.
z�� ���V ;� 

در ميـان  انگشـتري  دگـار همچـون   ي پروركرسحجم آسمانهاي هفتگانه نسبت به ( 
، و بزرگي تخت فرمانروايي نسبت به كرسي نيز مانند بزرگي آن صحرايي پهناور است

  ). صحرا نسبت به انگشتر است
  :پروردگار خويش را چنين مي ستايد �عبد اهللا بن رواحه 

          ]&� �� �&�  +�� ,�&<=      ��&8
5�&z�� m%&T� /�a��� a+I  
   ¢�W d�B� �%5 È
��� +I              �&��B���� aF/ È
��� �%5  

          C�
&&&&U �z&_�� )�"&&¤       ���&� a%�� )&��� �&&&z&_��® 
گواهي مي دهم كه وعده خداوند حق و جايگاه كافران دوزخ خواهد بود، بر تخت 
فرمانروايي اش كه روي آب است تكيه زده و توسط فرشتگان ارجمند و ويژه اي 

  .رددحمل مي گ
 :مي گويد» اسماء و صفات«: در كتاب -رحمه اهللا  –امام بيهقي 

                                                                                      
  ..ابو داود باسندي صحيح روايت كرده استابو داود باسندي صحيح روايت كرده است  11
  ..اسماء و صفات و ابن ابي شيبه روايت كرده و الباني آن را صحيح دانسته استاسماء و صفات و ابن ابي شيبه روايت كرده و الباني آن را صحيح دانسته است: : بيهقي در كتاببيهقي در كتاب  22
  ..عمر سليمان اشقرعمر سليمان اشقر/ / العقيدة في اهللا العقيدة في اهللا   33



        
  

      505505                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

پيشينيان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه بر اساس آيات، احاديث و آثار وارده، عـرش  پيشينيان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه بر اساس آيات، احاديث و آثار وارده، عـرش  
عبارت از تخت فرمانروايي پروردگار بوده و توسط فرشتگان حمل و طواف مي شود، عبارت از تخت فرمانروايي پروردگار بوده و توسط فرشتگان حمل و طواف مي شود، 

    11. . انسانها در نماز قرار داده استانسانها در نماز قرار داده استچنانچه در دنيا خانه اي را براي طواف و قبله چنانچه در دنيا خانه اي را براي طواف و قبله 
  ::تفسير پيشينيان از استواءتفسير پيشينيان از استواء

از نظـر  از نظـر  » » استواءاستواء««آيات وارده در اين زمينه صريح و تاويل بردار نيستند، چرا كه واژه آيات وارده در اين زمينه صريح و تاويل بردار نيستند، چرا كه واژه 
تعديه كرد تنها مفهوم علو و ارتفاع از آن برداشت خواهد شد، و تعديه كرد تنها مفهوم علو و ارتفاع از آن برداشت خواهد شد، و » » عليعلي««لغت هر گاه به لغت هر گاه به 

  ، عـال ، عـال ) ) اسـتوار شـد  اسـتوار شـد  ((  استقرّاستقرّ  ««: : چهار معنايچهار معناين، ن، آآاز از   ––رحمهم اهللا رحمهم اهللا   ––لذا تحليل پيشينيان لذا تحليل پيشينيان 
ابـن القـيم   ابـن القـيم   . . را در بر گرفته اسـت را در بر گرفته اسـت   ،،) ) صعود كردصعود كرد((  و صعدو صعد) ) باال رفتباال رفت((  ، ارتفع، ارتفع) ) بلند شدبلند شد((

  ::در اين باره مي گويددر اين باره مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––الجوزيه الجوزيه 

+�&�|�� �/���� w��� �	             �&�/I �&<&&��� ,�/�&�� &<�&5 
  /� n�[U  �� �	  
h(.� �4            5 �� �[�� �hG&+�
&z&� �� )� 

¯���&f�� v��K ����� %�I              ��/I %4 �[�� ��K �	 ��[U � 
استقرّ، عال، ارتفع و : چهار معناي -شاگرد شيباني  –دانشمندان از جمله ابو عبيده 

  .برايش در نظر گرفته اندبدون رد و انكار صعد را 

                                                                                      
  ..ابن حجر عسقالنيابن حجر عسقالني) ) كتاب التوحيدكتاب التوحيد((به نقل از فتح الباري به نقل از فتح الباري   11
  ). ). 440440//11((و شرح احمد ابن عيسي و شرح احمد ابن عيسي ) ) 215215//11((با شرح خليل هراس با شرح خليل هراس //نونية ابن القيمنونية ابن القيم  22
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  چشمچشم  --77

  
، خداونـد داراي دو چشـم شايسـته مقـام     ، خداونـد داراي دو چشـم شايسـته مقـام     ��ت صحيح پيـامبر  ت صحيح پيـامبر  بر اساس كتاب و سنبر اساس كتاب و سن

قدسي ايشان است، اين صفت جزو صفات ذاتي پروردگار به شمار مي رود و لذا الزم قدسي ايشان است، اين صفت جزو صفات ذاتي پروردگار به شمار مي رود و لذا الزم 
شوري بدون تعطيل و تشبيه بـدان ايمـان و اعتقـاد داشـته     شوري بدون تعطيل و تشبيه بـدان ايمـان و اعتقـاد داشـته     / / 1111است در چارچوب آيه است در چارچوب آيه 

  ..باشيمباشيم
  ::ينهينهو اينك اشاره اي اجمالي به آيات و احاديث وارده در اين زمو اينك اشاره اي اجمالي به آيات و احاديث وارده در اين زم

�mÕ��ÔÖ����Ül ٤٨: الطور  
  ). ). كه تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستيكه تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستي((  

�m��a��|��{l ١٤: القمر  
  ). كرد اين كشتي تحت مراقبت و مواظبت ما حركت مي( 

m����̂ ����]��\��_l ٣٩: طه  
  ). هدف هم اين بود كه تحت نظارت و رعايت من چنان كه بايد پرورش يابي( 

بحث از دجال به ميـان آمـد،    �روزي خدمت پيامبر : مي گويد �عمر  عبد اهللا بن
  :فرمود

 S a+�&U �&�"��� E&� /%�I X����� `��B� +D   /%��� ��� �� +D ,z��� ��µ � �� +D
 ��5�W )���V;} 

و چشـم راسـت   . نيسـت  يـك چشـم  بي گمان خداوند از شما مخفي نمي ماند و ( 
  ). است -بيرون آمده  از حدقه – دجال كور و برجسته

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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  :روايت مي كند �از پيامبر  �انس بن مالك 
 S /%��&� ��&� z�/ +D   /%�I )�D   ,F�[z�� /%��� )�%	 /[�I �D ��� �� �� ��� ��

)���� E� F%(z� : 
5�UV ;} 
دروغ گو  يك چشمهر كدام از پيامبران پيروانشان را راجع به گرفتار شدن در دام ( 

نيست، و ميان چشمان دجال كلمه  يك چشم، بي گمان پروردگارتان ه اندبر حذر داشت
  ). كافر نوشته شده است

  :در اين خصوص مي گويد –رحمه اهللا  –امام بيهقي 
چشم نيز همچون صورت جزو صفات ذاتي است، و عده اي ديگـر  : برخي معتقدند

الزم بـه  . تهم مي گويند مراد از چشم براي خدا برخـورداري از ويژگـي ديـدن اسـ    
 2. كه بيهقي خودش ديدگاه نخست را برگزيده است استيادآوري 

  :ابن المنير در تحليل حديث دجال مي گويد
» عـور «بيانگر وجود چشم براي خداوند است، زيـرا واژه  » إن اهللا ليس بأعور«: تعبير

از نظر عرف به معني فقدان چشم مي باشد، پس وقتي اين عيب از خدا نفي شده بايـد  
البته تنها از روي نزديك ساختن مفهوم به ذهن نه  –براي ايشان ) وجود چشم( ضد آن

  3. ثابت شود –اينكه عضو مخصوصي برايش اثبات گردد 
  :مي گويد» العقيده«: شهاب الدين سهروردي در كتاب

تكيـه زدن بـر تخـت فرمـانروايي، فـرود      «: بر اساس آيات و احاديث وارده، صفات
براي پروردگار سبحان اثبات گرديده است، و لذا بايـد  » ... چشم وآمدن، نفس، دست، 

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((فتح الباري فتح الباري   22
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((فتح الباري فتح الباري   33
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بدون تعطيل و تشبيه بدانها اعتقاد داشته باشيم، چون اگر نصوصي در ايـن زمينـه وارد   
  1. نمي شد هيچ كس جرأت نداشت اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد

  : طيبي نيز مي گويد
مذهب مورد اعتماد و ديدگاه پيشينيان ) داعتقاد به وجود چشم براي خداون( اين امر
  2. بوده است

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ..همانهمان  22
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  شنوايي و بيناييشنوايي و بينايي  --88

  
بر اساس داليل قرآن، سنت و اجماع پيشينيان اين امت، دو نيروي شنوايي و بينـايي  بر اساس داليل قرآن، سنت و اجماع پيشينيان اين امت، دو نيروي شنوايي و بينـايي  
جزو صفات كمال پروردگار قادر متعال به شمار مي روند، و لذا ايمان بدانها واجـب و  جزو صفات كمال پروردگار قادر متعال به شمار مي روند، و لذا ايمان بدانها واجـب و  

  ..گريز ناپذير استگريز ناپذير است
  ::وارده در اين زمينهوارده در اين زمينهپاره اي از آيات پاره اي از آيات 

�mSR��QT�����W��VU��Xl ١١: الشورى  
از چيزهـاي  از چيزهـاي    و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  ((  هيچ چيزي همانند خدا نيستهيچ چيزي همانند خدا نيست((  

، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ماندماند  آسمان و زمين ميآسمان و زمين مي
، و از جملـه  ، و از جملـه  نمايدنمايد  ميميه بر كارگاه جهان نظارت ه بر كارگاه جهان نظارت و پيوستو پيوست((  و او شنوا و بينا استو او شنوا و بينا است) ) ماندماند  ميمي

  ). ). پايدپايد  زاد و ولد انسانها و حيوانها را ميزاد و ولد انسانها و حيوانها را مي

�m��s���r��q��� � �p��o��� � � �n���m� �� �l��k��j��i��h

��w���v��u��tl ٦١: الحج  
) بلـي . وعده از سوي خداي قادر توانـا اسـت  و اين ( به همين منوال است) مسأله ( 

كاهـد و بـر    و از يكي مـي ( ندگردا ، و روز را در شب داخل ميخدا كه شب را در روز
 و او شـنواي ) انـدازد  افزايد و طبق نظام معيني چرخه زمان را بـه گـردش مـي    يكي مي

و داد مظلومـان را از ظالمـان   ( اسـت ) كـردار سـتمگران  ( بيناي) گفتار ستمديدگان و(
  ). گيرد مي

�m��¶���µ��´��³��²l ٤٦: طه     
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و ايشـان را  ( بينم مي) اعمالشان را( م وشنو مي) حرفهايشان را( من با شما هستم و( 
  ). دارم از كشتن و آزار شما باز مي

�m��Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Ál ٥٨: النساء  
  ). ). باشدباشد  بوده و ميبوده و مي) ) ي كردارتاني كردارتان((  بينابينا) ) سخنان وسخنان و((  بيگمان خداوند دائماً شنوايبيگمان خداوند دائماً شنواي((  

  ::مي گويدمي گويد» » االسماء و الصفاتاالسماء و الصفات««: : امام بيهقي در كتابامام بيهقي در كتاب
داراي نيروي شنوايي بوده و بتواند صداها داراي نيروي شنوايي بوده و بتواند صداها : : اطالق مي گردد كهاطالق مي گردد كهصفت سميع بر كسي صفت سميع بر كسي 

  ..را بدان دريابدرا بدان دريابد
از نيروي بينايي و رؤيـت چيزهـا برخـوردار    از نيروي بينايي و رؤيـت چيزهـا برخـوردار    : : و بصير نيز به كسي گفته مي شود كهو بصير نيز به كسي گفته مي شود كه

آنها در حق خداوند ثابت و جزو صفات ذاتي ايشان محسـوب مـي   آنها در حق خداوند ثابت و جزو صفات ذاتي ايشان محسـوب مـي     ييكه هر دوكه هر دو. . باشدباشد
  ..گردندگردند

  ::نهنهاي از احاديث وارده در اين زمياي از احاديث وارده در اين زميپاره پاره 

  :مي گويد � اشعري ابو موسي

S ����� �� ��U�  �&���� X�&h5 �&��U ��%�� �1D ��z5 
�. ��:  o&� �%&��/� ��&��� �&9I
�@�� ���". +%��G �z�  ��_�� �  KI +%��G � z�{5 z���I ; X%	I ��I  Ó� xGI H

X�h5 ��� �D �%	 �  X%� � Ô�� �: � � 6	 ��	 �� �� ��� �8 ��{5 ��� �D �%	 �  X%
���� �%�U �� Y�U ; X�	  I :n�3I �I )�V ;} 

صـعود مـي   ] بـر تپـه اي  [بوديم، هر گاه  �در يكي از مسافرتها كه خدمت پيامبر ( 
خود را به زحمت نيندازيـد چـون   : كرديم، با صداي بلند تكبير مي گفتيم، پيامبر فرمود

لكه خداي شنوا و بينـايي را بـه فريـاد مـي     شما موجودي كر و غائب صدا نمي زنيد ب

                                                                                      
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((و مسلم و مسلم ) ) كتاب المغازيكتاب المغازي((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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را زمزمه » ال حول و ال قوة إال باهللا«سپس پيش من آمد كه بسيار آهسته جمله . خوانيد
بهشت يكي از گنجهاي اين جمله را بگو زيرا  !اي عبد اهللا پسر قيس: مي كردم، فرمود
به يكي از گنجهاي  آيا شما را: فرمود –بر اساس ترديد راوي  –و يا . به شمار مي رود

  ). ؟بهشت رهنمون شوم
نقل مي كند كـه پيـامبر    –رضي اهللا عنها  –از ام المؤمنين عائشه  �عروة بن الزبير 

  :فرمود �

 S 68�� +D� X�	 ���3�� : ?��� � a3/ ��   ?�%	 X%	 �". �	 �� +DV ;}  
بـا تـو   خداوند عكـس العمـل و برخـورد قومـت را     : جبرئيل مرا صدا زد و گفت( 

  ). شنيد
  :روايت مي كند �از پيامبر  �ابو هريره 

 S z�%�	 ��D 
O�8 �z�   ,z��%�I   U/%K ��D 
O�8 � �� +DV ;� 
خداوند سيماي ظاهري و اموالتان را نمي نگرد، بلكه دلهايتان را نگاه كرده و بدان ( 

  ). اهتمام مي ورزد
  :چنين تعيين كرده كه ذكر مخصوص برخاستن از ركوع را �پيامبر خدا 

 S ��� �B �� �".V ;® 
  ). خداوند اذكار كسي كه وي را ستايش مي كند، مي شنود( 

  : مي گويد �ابو هريره 
  :زير را تالوت كرد هآيرا ديدم كه  �پيامبر خدا ( 

                                                                                      
  ). ). كتاب بدء الخلقكتاب بدء الخلق((  صحيح بخاريصحيح بخاري  11
  ). ). كتاب البر و الصلةكتاب البر و الصلة((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
  ). ). كتاب التفسيركتاب التفسير((و بخاري و بخاري ) ) كتاب صالة المسافرين و قصرهاكتاب صالة المسافرين و قصرها((صحيح مسلم صحيح مسلم   33
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m� ���¸��¶��µ��� �́ �³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª��� �©

¹º��¿���¾��½��¼����»À��������Ã��Â����Á�������Å���Ä��Æl ٥٨: النساء  
نچـه خـدا   اعـم از آ ( دهد كه امانتهـا را  دستور مي) مؤمنان( بيگمان خداوند به شما( 

، و چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شـما  شما را در آن امين شمرده
دم بـه  ، و هنگامي كه در ميـان مـر  صاحبان امانت برسانيدبه ) اند را در آنها امين دانسته

اين اندرز خدا است و آن را آويزه گوش ( .ستيد اين كه دادگرانه داوري كنيدداوري نش
ا را بـه  و شـم ( دهـد  خداوند شما را به بهترين اندرز پند مـي ) خود سازيد و بدانيد كه

) ي كردارتـان ( بينـا ) سـخنان و ( بيگمان خداوند دائماً شنواي ). خواند انجام نيكيها مي
، و چـه  دارد دارد يـا نمـي   ت خيانت روا ميداند چه كسي در امان و مي( باشد بوده و مي

  1). كند كند يا نمي كسي دادگري مي
  ). و سپس انگشت شست و سبابه اش را روي گوش و چشمش قرار داد  

  :بيهقي در تحليل اين حديث مي گويد
ـ   �مقصود پيامبر  ان جـاي  از اين اشاره اثبات شنوايي و بينايي براي پروردگـار و بي

آنها در جسم انسان بوده است، يعني خواسته بگويد خداوند داراي اين دو نيرو اسـت  
البتـه مقصـود   . و مراد از آنها نيروي دانش نيست و گر نه به قلبش اشـاره مـي فرمـود   

ايشان اثبات عضو براي خداوند نبوده كه او بسي واالتر و منزه از شباهت با مخلوقـات  
  2. است

اونـد سـبحان داراي دو نيـروي شـنوايي و بينـايي شايسـته مقـام        خد: خالصه كالم
الوهيتش بوده و بايد بدانها ايمان و اعتقاد راسخ داشت، زيرا كسـي كـه فاقـد ايـن دو     

                                                                                      
  . . ابو داود روايت كرده و ابن حجر در فتح الباري سند آن را قوي مي داندابو داود روايت كرده و ابن حجر در فتح الباري سند آن را قوي مي داند  11
  ..ابن حجر عسقالنيابن حجر عسقالني/ / فتح الباري فتح الباري   22
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در سرزنش و  �ابراهيم . نيروي ارزشمند باشد سزاوار احراز مقام الوهيت نمي باشد
  :به باد انتقاد گرفتن عقل و انديشه پدر و قومش فرمود

�m��p������k��j��i��h��g��f��el ٤٢: مريم  
  ). بيند شنود و نمي كني كه نمي چرا چيزي را پرستش مي( 

  :در جايي ديگر فرمود

�m��w��v����u��t��sl ٧٢: الشعراء  
شـنوند و نيازتـان را    ، صداي شما را مـي خوانيد امي كه آنها را به كمك ميآيا هنگ( 

  ). ؟كنند برآورده مي
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  و آمدنو آمدن  نازل شدننازل شدن  --99

  
نـازل شـدن و   نـازل شـدن و     --رحمهـم اهللا  رحمهـم اهللا    ––بر اساس نصوص صريح وارده و اجمـاع پيشـينيان   بر اساس نصوص صريح وارده و اجمـاع پيشـينيان   

آمدن جزو صفات ثابت پروردگار به شمار مي رونـد، و لـذا بايـد آنهـا را آنگونـه كـه       آمدن جزو صفات ثابت پروردگار به شمار مي رونـد، و لـذا بايـد آنهـا را آنگونـه كـه       
  ..اثبات كرداثبات كردشايسته مقام با عظمت الوهيت است براي ايشان شايسته مقام با عظمت الوهيت است براي ايشان 

  ::آيات و احاديث وارده در اين بارهآيات و احاديث وارده در اين باره
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��ر ر از پيامباز پيامب  ��ابو هريره ابو هريره 

 S SX%h�5 ,@A�� 6���� ��H �h�8 E� ������ d:��� ��D �� a�/ XY�8X%h�5 ,@A�� 6���� ��H �h�8 E� ������ d:��� ��D �� a�/ XY�8 : : v�N(.�5 ��%��8 �� v�N(.�5 ��%��8 ��
)�)� ? ?  )�|��5 �����8 ��)�|��5 �����8 �� ? ?  )� 
���5 ��
�'(�8 ��)� 
���5 ��
�'(�8 �� ? ?  VV ; ;}}  

چه كسـي مـرا   چه كسـي مـرا   : : اواخر هر شب پروردگارمان به آسمان دنيا فرود آمده و مي فرمايداواخر هر شب پروردگارمان به آسمان دنيا فرود آمده و مي فرمايد((  
چه كسي از مـن درخواسـت مـي نمايـد تـا بـه وي       چه كسي از مـن درخواسـت مـي نمايـد تـا بـه وي         ؟ ؟ مي خواند تا به وي پاسخ دهممي خواند تا به وي پاسخ دهم

  ). ). ؟؟و چه كسي آمرزش مي خواهد تا او را ببخشايمو چه كسي آمرزش مي خواهد تا او را ببخشايم  ؟ ؟ بدهمبدهم
  ::نقل مي كند كهنقل مي كند كه  ��از پيامبر از پيامبر   ��ابن مسعود ابن مسعود 

 S S�/I C%��� C%8 ,�h�B �8
A��   E� �� �� �"¹�/I C%��� C%8 ,�h�B �8
A��   E� �� �� �"¹E�E� �&�D 4/�&��I �&�A�= ,��&.  �&�D 4/�&��I �&�A�= ,��&. 
�� 6�ĵ  �5 �� XY�8   ,d�7h�� 6�5 + 
O(�8 d:����� 6�ĵ  �5 �� XY�8   ,d�7h�� 6�5 + 
O(�8 d:���  �.
z�� ��D È
��� �� C:'���.
z�� ��D È
��� �� C:'�� ;´ ;´  ��  

خداوند همه آفريده ها را مدت چهل سال در روزي معين گـرد مـي آورد، مـردم    خداوند همه آفريده ها را مدت چهل سال در روزي معين گـرد مـي آورد، مـردم    ((  
چشمانشان از حركت باز ايستاده و منتظر شروع داوري هستند، در آن هنگام خداونـد  چشمانشان از حركت باز ايستاده و منتظر شروع داوري هستند، در آن هنگام خداونـد  

  ). ). زير سايه بانهاي ابر از تخت فرمانروايي روي كرسي فرود مي آيدزير سايه بانهاي ابر از تخت فرمانروايي روي كرسي فرود مي آيد

                                                                                      
  ). ). كتاب المسافرينكتاب المسافرين((م م و مسلو مسل) ) كتاب الدعواتكتاب الدعوات((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..ابن منده، طبراني، دارقطني وحاكم روايت كرده و ذهبي سندش را حسن دانسته استابن منده، طبراني، دارقطني وحاكم روايت كرده و ذهبي سندش را حسن دانسته است  22
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�m��À��¿��¾Ã��Â��Á����ËÊ��É��È������Ç��Æ��Å��Ä

���Ðl ٢١٠: البقرة  
جويند انتظار دارند كـه  جويند انتظار دارند كـه    پويند و دين اسالم را نميپويند و دين اسالم را نمي  آيا آنان كه راه صلح و آشتي نميآيا آنان كه راه صلح و آشتي نمي((  

بانهاي ابر بـه  بانهاي ابر بـه    در زير سايهدر زير سايه) ) آشكارا در برابر ديدگانشان ظاهر گردند وآشكارا در برابر ديدگانشان ظاهر گردند و((  خدا و فرشتگانخدا و فرشتگان
بـر  بـر  ((  و حال آن كـه فرمـان  و حال آن كـه فرمـان    !). !). ؟؟ددو رو در رو با آنان به سخن درآينو رو در رو با آنان به سخن درآين((  سوي ايشان بيايندسوي ايشان بيايند

  ). ). انجام پذيرفته استانجام پذيرفته است) ) قطع اميد محال ايشانقطع اميد محال ايشان

�m��¿��¾��½��¼��»��º��¹���¸��¶��µ�� �́���³��Àl رJJJJJالفج :

٢٢ - ٢١��
زمـاني كـه زمـين سـخت     زمـاني كـه زمـين سـخت       ). ). پنداريدپنداريد  حقيقت آن چنان نيست كه ميحقيقت آن چنان نيست كه مي! (! (هرگزا هرگزهرگزا هرگز((  

بيايد و فرشتگان صف بيايد و فرشتگان صف   و پروردگارتو پروردگارت    . . گرددگردد  شود و صاف و مسطّح ميشود و صاف و مسطّح مي  ده ميده ميدرهم كوبيدرهم كوبي
  ). ). صف حاضر آيندصف حاضر آيند

�m��h����I��H��G��F��E��D���C��B��Al نعام�       ١٥٨: ا
يا اين كه  ؟ به سراغشان بيايند) قبض ارواح( آيا انتظار دارند كه فرشتگان( 

  ). ؟به سوي آنان بيايد) خودش( پروردگارت
بقره به حديث /210يه ابن جرير در تفسير آ: مي گويد –رحمه اهللا  –حافظ ابن كثير 

روايت كرده و  �از پيامبر خدا  �اشاره مي نمايد كه ابو هريره ) شيپور( طوالني صور
  :در آن آمده است

S  �� ,� ����  � ����  d������� �/ uD �%��fG ,�K
��� �  <�	%B �%"(4� �1D ����� a+I
�%�K ,�"> uD �%<(�8 x(� �<�� ��¦ <�z5 ,���� �"5 C3L �1{5 ,)��� )��.  �� ,

X�	 )��D � ©�� :�Z ��I ,�Z ��I ; Ñ�8 +I � �� ��� ��f8  ,È
��� w¤ � �N��5 v4[�5
]f�G �� ��� C:'�� �� 6g�ĵ  � Ñ�8  ,�� )� a�fj�5 ,3����� E� d�7h�� 6���  ,������ d:���
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uD �T��T�� H ,����T�� H ,�z_�B� �� �<�5 �� XY�8   È
��� ��� XY�8  ,�������
X�	 ,+%a�� j
 gz��  : i� k� 6 g� g� Z  , j�z_�B�  C:'�� �� 6g�ĵ  � ,6�  Y� ,/���� XY�8 
+%�%h8 <*���G : +�*�. , ��� �1 È
��� F/ +�*�. ,,%z�B�  n�B� �1 +�*�.

/ ,� �	 M%a� j. ,,%"8 �  ]_�«� w�"8 �[�� +�*�. ,,%"8 � �[�� �#� �z_�B� F
 � ���I )��*�. ,�"O���  +�|���� �1 +�*�. ,o��� ���/ +�*�. ,� �	 � �	 ,M 
�� 

� ���I V ;} 
در صحراي قيامت به اوج ناراحتي مي رسند، درخواست شفاعت پيش مردم وقتي ) 

مي كنند، ولي همه آنان  –عليهم الصالة و السالم  –پروردگار از تك تك پيامبران 
من : مي رسند، وي مي فرمايد �ه شان زده تا به پيامبر اسالم دست رد به سين

شايستگي اين كار را دارم، سپس مي رود و زير تخت فرمانروايي خداوند سر به 
سجده ساييده و درخواست شروع دادرسي را عرضه مي كند، خداوند نيز شفاعت 

ان دنيا شكافته شده ايشان را پذيرفته و در ميان سايه هاي ابر مي آيد، پس از آنكه آسم
نيز شكافته گشته تا ... و فرشتگان ساكن آنجا فرود مي آيند، آسمانهاي دوم، سوم و

. باالخره آخرين آسمان شكافته شده و حامالن عرش و فرشتگان مقرب فرود مي آيند
در ميان سايه هاي ابر فرود  –جل جالله  –پروردگار متعال : در ادامه فرمود �پيامبر 

منزه است خداي فرمانروا، خداي : شتگان هم تسبيح گويان آمده مي گويندآمده و فر
عزيز و با شكوه، خداي هميشه زنده وخدايي كه همه آفريده ها را مي ميراند، پاك و 
مطهر است پروردگار فرشتگان و جبرئيل، اي پروردگار وااليمان تو منزه هستي، 

  ). واييهميشه پاك و منزه است خداي صاحب قدرت و فرمانر

                                                                                      
  ..سوره بقرهسوره بقره/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
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  : مي گويد �عبد اهللا بن عمرو 
: وقتي پروردگار فرود مي آيد ميان ايشان و آفريده ها هفتاد هزار پرده از جمله پرده

روشنايي، تاريكي و آب، وجود دارد، آب در دل تاريكي چنان صداي وحشتناكي از 
   1. خود بروز مي دهد كه دلها فرو مي ريزند

  :گويد مي –رحمه اهللا  –ابو العاليه 
  2. فرشتگان در زير سايه هاي ابر آمده و خداوند نيز در ميان هر چه بخواهد مي آيد

  :رش حديث طوالني شفاعت مي گويدادر گز �ابو سعيد خدري 

 SEB���� aF/ 4�GI �� ���8 +�U �� �D ]�8 � �1D �(�V ;® 
  ). مي آيد وقتي كه تنها بندگان مخلص باقي مي مانند، پروردگار پيش آنان( 

  :است آمده –رحمه اهللا  –در روايتي ديگر از امام بخاري 

 S+%5
�8 �(�� �/%��� �5 �� <�G��5V ;Å 
  ). آنگاه خداوند در همان صورتي كه مي شناسند، پيش ايشان مي آيد( 

آمدن واقعي : كهر مي آيد از آيات، احاديث و ديدگاه پيشينيان در اين زمينه چنين ب
ام قدسي الوهيت براي خداوند متعال ثابت و ترديدي در آن وجود ندارد، و شايسته مق

  :و لذا بايد بدون تحريف، تعطيل و تشبيه بدان معتقد باشيم

�mSR��QT�����W��VU��Xl ١١: الشورى  
از چيزهاي از چيزهاي   و نه او در ذات و صفات به چيزيو نه او در ذات و صفات به چيزي((  هيچ چيزي همانند خدا نيستهيچ چيزي همانند خدا نيست((  

چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو   ، و نه چيزي از، و نه چيزي ازماندماند  آسمان و زمين ميآسمان و زمين مي

                                                                                      
  ..سوره بقرهسوره بقره/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ..همانهمان  22
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   33
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   44
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، و از جمله ، و از جمله نمايدنمايد  ه بر كارگاه جهان نظارت ميه بر كارگاه جهان نظارت ميو پيوستو پيوست((  و او شنوا و بينا استو او شنوا و بينا است) ) ماندماند  ميمي
  ). ). پايدپايد  زاد و ولد انسانها و حيوانها را ميزاد و ولد انسانها و حيوانها را مي
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  قدرتقدرت  --1010

  
و گفتـه هـاي   و گفتـه هـاي     ��بر اساس آيات حيات بخش قرآن كريم، احاديث پيـامبر بزرگـوار   بر اساس آيات حيات بخش قرآن كريم، احاديث پيـامبر بزرگـوار   

ت و جماعت، يكي ديگر از صفات اساسي پروردگار متعال قـدرت و  ت و جماعت، يكي ديگر از صفات اساسي پروردگار متعال قـدرت و  پيشينيان اهل سنپيشينيان اهل سن
توانمدي ايشان بر انجام هر كـاري اسـت، از ايـن رو بايـد ايـن صـفت را نيـز بـدون         توانمدي ايشان بر انجام هر كـاري اسـت، از ايـن رو بايـد ايـن صـفت را نيـز بـدون         

  ::تحريف، تعطيل و تشبيه براي خداوند اثبات و بدان اعتقاد داشته باشيمتحريف، تعطيل و تشبيه براي خداوند اثبات و بدان اعتقاد داشته باشيم

�m��õ��ô�������� �ó��ò���ñ���öl ١٢٠: المائدة� �
  ). وانا استو او بر هر چيزي ت( 

  :در تفسير اين آيه مي گويد –رحمه اهللا  –ابن كثير 
و اراده تحت امر يعني خداوند آفريننده و مالك هر چيزي بوده و كل جهان آفرينش 

نافذ و بال منازع ايشان است، خداوند در زمينه خواست و اراده بدون شريك و دستيار، 
ستگي احراز مقام واالي الوهيت و شايكس پدر، زن و فرزند بوده و غير از او هيچ 

  1. ربوبيت را ندارد
  :قرآن كريم به كرات صفت مزبور را براي پروردگار متعال اثبات كرده و مي فرمايد

�md����k��j��i�������h��g��f��el ٢٠: البقرة  
  ). ). خدا بر هر چيزي توانا استخدا بر هر چيزي توانا است  بي گمانبي گمان((  

�m���é��è��ç���æ��å��ä��ãl ٤٥: الكھف  
  ). ). و هستو هست((  ر چيزي توانا بودهر چيزي توانا بودهو خدا بر هو خدا بر ه((  

�m���g������f��e��d����cl ٨: الطارق  
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قـادر  ) ، هموا در آغاز از آب نطفه آفريده استتعالي كه انسان ر( گمان خداوند بي( 
  ). برگرداند) پس از مرگ به زندگي( است كه بار ديگر انسان را

بـات رسـانده،   خداوند همانگونه كه صفت قدرت و توانمندي را براي خويش بـه اث 
عجز و واماندگي،  خستگي و بيهوده كاري را نيـز از سـاحت واالي خـود دور كـرده     
است، يعني هيچ چيز در جهان هستي نمي توانـد مـانع تحقـق اراده پروردگـار متعـال      

  :گشته و تغييري در تصميماتش ايجاد نمايد

�mè��ç���æ��å��ä�� �ã��â�� � � � � �á��à�� �ß��Þé� ���ì��ë��� � �ê

��î��í�l ٤٤: فاطر    
. را درمانده و ناتوان نخواهـد كـرد   هيچ چيزي چه در آسمانها و چه در زمين خدا( 

  ). چرا كه او بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است

�m��j���i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��_

��l��kl ٣٨: ق  

تگي به ايم و هيچ گونه درماندگي و خس ما آسمانها و زمين را در شش دوره آفريده( 
پس چگونـه زنـده گردانـدن    . كمترين مشكلي براي ما نداشته استو ( ما نرسيده است

  ). ؟آور و مشكل خواهد بود مردگان براي ما رنج
  :در تحليل آيه فوق مي نويسد –رحمه اهللا  –ابن كثير 

دال بر معاد و رستاخيز است، زيرا كسي كه بتواند آسمانها و زمين را بدون آيه اين     
تگي و واماندگي بيافريند، زنده كردن مردگان را نيز بـه آسـاني مـي توانـد تحقـق      خس

  .بخشد
  :در اين زمينه مي گويد –رحمه اهللا  –قتاده 
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خداوند آسمانها و زمين را در مـدت شـش   : معتقد بودند –نفرينشان باد  –يهوديان 
كرد، و لـذا  روز آفريد و سپس براي رفع خستگي در روز هفتم كه شنبه بود استراحت 

  :خداوند توانا پندار پوچ و بي اساس ايشان را چنين تكذيب فرمود كه

 m��k��j���i��hl1. ، يعني بدون درماندگي و خستگي  
بنابراين، خداوند سبحان داراي قدرت مطلق و بي منتها بوده و هيچ چيـز در جهـان   

تمــامي  هســتي وي را درمانــده و نــاتوان نخواهــد كــرد، و آفــرينش و زنــده ســاختن
همه پديده هاي ريز و درشت جهـان  ، موجودات براي ايشان بسان يك نفس مي باشد

آفرينش دال بر قدرت نافذ و بال منازع ايشان بوده و هرگاه بخواهـد چيـزي را تحقـق    
  :بخشد بال فاصله لباس وجود را بر تنش خواهد نمود

�m��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½����¼���Æl ٨٢: يس  

تنها ايـن اسـت كـه خطـاب بـدان      تنها ايـن اسـت كـه خطـاب بـدان      ، كار او ، كار او ه خدا چيزي را بخواهد كه بشوده خدا چيزي را بخواهد كه بشودگاگا  هرهر((  
  ). ). شودشود  و آن هم ميو آن هم مي  !!بشوبشو: : بگويدبگويد

  

  فرق قدرت و قوتفرق قدرت و قوت

  ::در تفسير آيهدر تفسير آيه  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن بطال ابن بطال 

  �m��{����z��y��x��w��v��u��tl ٥٨: الذاريات  
  ::مي گويدمي گويد      ،،) ) رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بسرسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس  تنها خدا روزيتنها خدا روزي((  
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قوت جزو صفات ذاتي بوده و به معني قدرت است، خداوند همواره توانمند بوده و قوت جزو صفات ذاتي بوده و به معني قدرت است، خداوند همواره توانمند بوده و 
چيز ثابت و صحيح چيز ثابت و صحيح : : هم كه در لغت به معنيهم كه در لغت به معني» » متينمتين««واژه واژه . . هميشه نيز چنين خواهد بودهميشه نيز چنين خواهد بود

  11. . است، معني قوي و قدرتمند را دارداست، معني قوي و قدرتمند را دارد
  ::مي گويدمي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––بيهقي بيهقي 

اه عجز و ناتواني بر آن عـارض  اه عجز و ناتواني بر آن عـارض  برخورداري از قدرت كامل كه هيچ گبرخورداري از قدرت كامل كه هيچ گ: : قوي به معنيقوي به معني
داراي قدرت فراگير باشد، و مقتـدر  داراي قدرت فراگير باشد، و مقتـدر  : : قادر بر كسي اطالق مي گردد كهقادر بر كسي اطالق مي گردد كه. . نشود، مي باشدنشود، مي باشد

از توانايي كامل و كافي برخوردار بـوده و هـيچ چيـز از    از توانايي كامل و كافي برخوردار بـوده و هـيچ چيـز از    : : نيز به كسي گفته مي شود كهنيز به كسي گفته مي شود كه
  22. . چارچوب قدرتش خارج نگرددچارچوب قدرتش خارج نگردد

لق آمر به اثبات رسانده است، لق آمر به اثبات رسانده است، احاديث بسياري نيز صفت مزبور را براي پروردگار خااحاديث بسياري نيز صفت مزبور را براي پروردگار خا
  ::از جملهاز جمله

  ::مي گويدمي گويد  ��جابر بن عبد اهللا جابر بن عبد اهللا 

S �&� �/%��� ��"��8 :U /%��� � �/�¡(.�� ��"��8 �.   )��� �� oK �� X%./ +�U
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در همه چيز بـه مـا    -همچون تعليم سوره هاي قرآن  -استخاره را  �پيامبر خدا ( 
هر گاه يكي از شما تصميم انجام كاري را گرفت، بايد دو ركعت : ياد داده و مي فرمود

من خير دنيا و آخرت را از طريـق  ! بارالها: اي آورده و سپس بگويدنماز سنت را به ج
صفت علم و دانشت مي خواهم، قدرت را به وسيله قدرتت جويـا هسـتم و خواهـان    

توانمند و دانايي و من ناتوان و نـادان ام و تـو بـر    تو تو هستم، چون  فضل و بخشش
س كار مورد نظرش را تعيين مي سپ –اگر اين كار! بارالها. امور غيبي بسيار آگاه هستيد

را براي دنيا و آخرتم خوب مي دانيد، زمينه تحقق آن را بـرايم آسـان فرمـا و     –نمايد 
اگر آن را براي دنيا و آخرتم بد مي دانيـد، مـرا از   ! بارالها. خير و بركت در آن فرو ريز

  ). و خير مورد رضايت را برايم مقدر فرما نآن منصرف ك
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  ارادهاراده  --1111

  
بر اساس كتاب، سـنت و اجمـاع   بر اساس كتاب، سـنت و اجمـاع     ––ديگر از صفات ذاتي پروردگار قادر متعال ديگر از صفات ذاتي پروردگار قادر متعال يكي يكي 

  ..، خواست و اراده مطلق و نافذ است، خواست و اراده مطلق و نافذ است--پيشينيان پيشينيان 
به يك معني به يك معني » » ارادهاراده««و و » » مشيئتمشيئت««واژه واژه   ––رحمهم اهللا رحمهم اهللا   ––از نظر دانشمندان مبرز گذشته از نظر دانشمندان مبرز گذشته 

  ..بوده و هر كدام به جاي ديگري بكار برده مي شودبوده و هر كدام به جاي ديگري بكار برده مي شود
از منظـر  از منظـر  و اراده و اراده واژه مشيئت واژه مشيئت : : در اين زمينه مي گويددر اين زمينه مي گويد  ––  رحمه اهللارحمه اهللا  ––راغب اصفهاني راغب اصفهاني 

بيشتر لغت شناسان به يك معني بوده و در عرف مردم به جـاي اراده بكـار بـرده مـي     بيشتر لغت شناسان به يك معني بوده و در عرف مردم به جـاي اراده بكـار بـرده مـي     
  11. . شودشود

مشيئت همان اراده است، و خداونـد مـردم را   مشيئت همان اراده است، و خداونـد مـردم را   : : مي گويدمي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام شافعي امام شافعي 
نـاگون آنـان نيـز در قالـب     نـاگون آنـان نيـز در قالـب     آگاه ساخته كه تنها وي صاحب اراده بوده و خواستهاي گوآگاه ساخته كه تنها وي صاحب اراده بوده و خواستهاي گو

  22. . اراده ايشان تحقق خواهد يافتاراده ايشان تحقق خواهد يافت
مقصود امام بخاري اثبات صفت مشـيئت و اراده  مقصود امام بخاري اثبات صفت مشـيئت و اراده  : : مي گويدمي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن بطال ابن بطال 

براي پروردگار است كه هر دو به يك معني بوده و جزو صفات ذاتي خداوند به شمار براي پروردگار است كه هر دو به يك معني بوده و جزو صفات ذاتي خداوند به شمار 
ـ : : بر خالف ديدگاه فاسد معتزليان كه معتقدندبر خالف ديدگاه فاسد معتزليان كه معتقدندد، د، مي رومي رو ـ در داي ره صـفات فعلـي ايشـان    ره صـفات فعلـي ايشـان    در داي

  33. . جاي مي گيردجاي مي گيرد
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اهـل سـنت   اهـل سـنت   : : ميان اهل سنت و معتزله به اين امر بر مي گردد كهميان اهل سنت و معتزله به اين امر بر مي گردد كهمزبور مزبور منشأ اختالف منشأ اختالف 
معتقدند اراده تابع صفت علم است، ولي معتزله مي گويند قضيه بر عكس بوده و علـم  معتقدند اراده تابع صفت علم است، ولي معتزله مي گويند قضيه بر عكس بوده و علـم  

  ..تابع اراده مي باشدتابع اراده مي باشد
  ::داليل اثبات صفت ارادهداليل اثبات صفت اراده

  ::قرآن كريمقرآن كريم) ) الفالف

�m�q��p���o��n���r��sl ١: المائدة  
  ). ). كندكند  حكم ميحكم مي) ) و مصلحت بداندو مصلحت بداند((  خداوند هرچه بخواهدخداوند هرچه بخواهد((  

�mÎ����Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Ôl ١٤: الحج  
  ). ). رساندرساند  گمان خداوند هر چه را اراده كرده و بخواهد به انجام ميگمان خداوند هر چه را اراده كرده و بخواهد به انجام مي  بيبي((  

�m��ª����©��¨��§l ١٦: البروج  
      ). ). رساندرساند  ام ميام ميآنچه بخواهد، هرچه زودتر و باقدرت هرچه بيشتر به انجآنچه بخواهد، هرچه زودتر و باقدرت هرچه بيشتر به انج((      

�mc��b��a��̀ ��_����~d����kl ٢٠: البقرة  

  ). برد خواست گوش و چشمان ايشان را از ميان مي و اگر خدا مي( 

�m~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��r��������¨l ٤٨: النساء  

، ولـي گناهـان جـز آن را از    بخشـد  شرك به خود را نمـي ) هرگز( بيگمان خداوند( 
  ). بخشد كه خود بخواهد ميهركس 

  :����سنت پيامبر ) ب

احاديث بسيار زيادي نيز در اين زمينـه وارده شـده كـه پـاره اي از آنهـا را يـادآور       
  :خواهيم شد
  :روايت مي كند �از پيامبر  �ابو هريره 
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S w�z&. �1{&5 �&<-�zG `8
&�� �&<(GI ��� �� )	/  d��8 °/Y�� ���A 6T"U ��RB� 6T�
B� n�[U  w��(��d����� ��z8 ��R ; �<"�h8 x(� ���(�� d:K ��/�� 6T"U 
5�z�� 6T� 

 d�= �1D ��V ;} 
و  خم مـي شـود  انسان مسلمان بسان كشتزار تازه روييده است كه بر اثر وزش باد ( 

مسلمان نيز بر اثـر گرفتاريهـا خـم    هرگاه باد ساكن شد او نيز از حركت باز مي ايستد، 
هرگـاه خـدا   ثابت بوده و  مانند دانه سفت و سخت است كه ولي انسان كافرد، ومي ش

  ). بخواهد وي را متالشي مي كند
وقـت نمـاز    سپري شدنپس از  �نقل مي كند كه پيامبر  �از پدرش  �بو قتاده ا

  :صبح فرمود

Sd�= E� �4a3/   d�= E� z�� /I »�	 �� +DV ; +I ��D �%-�%G   <N_�%� �%7h5
w7���   �"f�� w��W ���5 C�h5V ;� 

بي گمان خداوند هرگاه بخواهد جان شما را گرفته و يا دو باره بر تنتـان خواهـد   ( 
به قضاي حاجت رفتـه و وضـو گرفتنـد و     –آن عده كه خوابيده بودند  –سپس . نمود

  ). نماز را اقامه كرد پس از طلوع كامل خورشيدپيامبر نيز 
  :نقل مي كند كه �از پيامبر  �ابو هريره 

S U��I 6h8 � : CY&���   ,w-&= +D ��	�/� ,w-= +D ���/� ,w-= +D �� 
��I <���
 )� � k
z j� � d�f8 �� 6��8 )�D ,)(����V ;®   

                                                                                      
  ). ). كتاب المرضيكتاب المرضي((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((و مسلم و مسلم ) ) تتكتاب الدعواكتاب الدعوا((صحيح بخاري صحيح بخاري   33
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اگر مي خواهي مرا بيامرز، به من رحم كن و يا ! خدايا: در وقت دعا كردن نگوييد( 
داوند هر چـه  روزي ده، بلكه بايد با عزمي راسخ درخواستش را مطرح سازد، چون خ

  ). ، انجام مي دهد-بدون اينكه تحت فشار قرار گيرد  -را بخواهد 
  :انواع اراده

  :صفت اراده در يك دسته بندي كلي به دو دسته تقسيم مي گردد
  :) كوني( اراده تسخيري -1

هم معني مشيئت بوده و تمامي حـوادث و تغييـر و تحولهـاي جهـان     اين نوع اراده 
يش قرار مي دهد، يكي از مصاديق آن آيه زير است كه مي هستي را تحت پوشش خو

  :فرمايد

�mH��G��F��E��D� �C� � �B� �AI� ���N��M��L� � �K� �J

��_��Q��P��Ol نعام�  ١٢٥: ا
) بـا پرتـو نـور ايمـان بـاز و     ( اش را ، سينهن كس را كه خدا بخواهد هدايت كندآ( 
خواهد گمراه و سرگشـته  ه خدا ب، و آن كس را كسازد اسالم مي) پذيرش( ده برايگشا
  ). سازد اش را تنگ مي ، سينهكند

  :در جايي ديگر مي فرمايد

m��°��¯��®��¬��«���ª±�����¶l ٣٤: ھود  
گمراه و هالك ) به خاطر فساد درون و گناهان فراوان( هرگاه خدا بخواهد شما را( 
  ). كند
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بـاال را چنـين    البته چون پروردگار دوست ندارد بندگانش را گمراه سازد، بايـد آيـه  
  1. اگر بخواهد شما را گمراه مي نمايد: معني كرد كه

 :) تشريعي( اراده اختياري -2
اين نوع اراده نيز در ارتباط با انجام يا سرپيچي از اوامر پروردگار و بـه معنـي امـور    

از اين رو خداوند . ، است-نه چيزهايي كه مي خواهد  –مورد نظر و مطلوب خداوند 
و بـه هـيچ    هست داشته باشد جزو خواسته هاي ايشان محسـوب گرديـد  هر چه را دو

وجه مستلزم تحقق يافتنش نخواهد شد؛ زيرا حكمت و  دانايي ايشان عدم وقوعش را 
يكي از مصاديق اين نوع اراده آيه زير است كـه در بيـان آسـانگيري    . ايجاب مي نمايد

  :خداوند بر مردم مي فرمايد

�m��®��¬��«���ª��©��¨��§���º����¯l ١٨٥: البقرة  

  ). خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي( 
مقصود از اراده در اينجا آسانگيري در زمينه انتخاب روزه گرفتن در مسافرت و ايام 
بيماري و يا ترك مشروط آن، و اراده سخت گيري نيز ناظر به ايجاب روزه در حاالت 

  2 .داوند نيست تحقق نمي يابدمختلف است كه چون مطلوب خ
  :در جايي ديگر مي فرمايد

�m��N��E��D��C��B��Al ٢٧: النساء  
  ). ). خواهد توبه شما را بپذيردخواهد توبه شما را بپذيرد  خداوند ميخداوند مي((  

، ، »»مشـيئت مشـيئت ««است نه به معنـي  است نه به معنـي  » » دوست دارددوست دارد: : يحبيحب««در اين آيه به معني در اين آيه به معني » » يريديريد««جمله جمله 
توانسـت مـانع   توانسـت مـانع     زيرا اگر چنين بود توبه همه بندگان را مي پذيرفت و كسـي هـم نمـي   زيرا اگر چنين بود توبه همه بندگان را مي پذيرفت و كسـي هـم نمـي   

                                                                                      
  ..المجموع الثمين من فتاوي الشيخ ابن عثيمينالمجموع الثمين من فتاوي الشيخ ابن عثيمين  11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((فتح الباري فتح الباري   22
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عش گردد، ولي اين امر تحقق نيافته و هيچ گاه هم واقـع نمـي شـود، چـون اگـر      عش گردد، ولي اين امر تحقق نيافته و هيچ گاه هم واقـع نمـي شـود، چـون اگـر      وووقوق
نگاهي به مردم بيندازيم مي بينيم بيشتر آنان بر مسير كفر و بي ديني حركت مي كننـد،  نگاهي به مردم بيندازيم مي بينيم بيشتر آنان بر مسير كفر و بي ديني حركت مي كننـد،  

  ..را بپذيردرا بپذيرد  شماشماخداوند دوست دارد توبه خداوند دوست دارد توبه : : و لذا بايد آيه را اينگونه معني كرد كهو لذا بايد آيه را اينگونه معني كرد كه
  ::ي و اختياريي و اختيارياراده تسخيراراده تسخير  تفاوتتفاوت

  ::اين دو نوع اراده سه تفاوت ريشه اي با هم دارنداين دو نوع اراده سه تفاوت ريشه اي با هم دارند
اراده تسخيري بايد ناگزير تحقق يابد، زيرا هرگاه خداوند چيزي را خواست بايد اراده تسخيري بايد ناگزير تحقق يابد، زيرا هرگاه خداوند چيزي را خواست بايد   --11

  ::واقع شده و هيچ كس هم در جهان هستي توانايي ايجاد مانع در برابر آن را نداردواقع شده و هيچ كس هم در جهان هستي توانايي ايجاد مانع در برابر آن را ندارد

  �m��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½����¼���Æl ٨٢: سي  

تنها ايـن اسـت كـه خطـاب بـدان      تنها ايـن اسـت كـه خطـاب بـدان      ، كار او ، كار او گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشودگاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود  هرهر((  
  ). ). شودشود  و آن هم ميو آن هم مي  !!بشوبشو: : بگويدبگويد

تحقق مي يابد و گاهي نيز تحقق مي يابد و گاهي نيز بر اساس اراده و عالقه خداوند بر اساس اراده و عالقه خداوند ولي اراده اختياري گاهي ولي اراده اختياري گاهي 
  ..نمي دهدنمي دهدتنها بر پايه عدم تعلق اراده ايشان رخ تنها بر پايه عدم تعلق اراده ايشان رخ 

  ::زمينه مي گويدزمينه مي گويداستاد صالح بن عثيمين در اين استاد صالح بن عثيمين در اين 
تنها اراده تنها اراده : : در پاسخ مي گوييمدر پاسخ مي گوييم  ؟ ؟ آيا خداوند گناهان را اراده مي كندآيا خداوند گناهان را اراده مي كند: : اگر كسي بپرسداگر كسي بپرسد

تسخيري ايشان بدان تعلق خواهد گرفت نه اراده اختياري، چـون اراده دوم بـه معنـي    تسخيري ايشان بدان تعلق خواهد گرفت نه اراده اختياري، چـون اراده دوم بـه معنـي    
در در چـه  چـه  دوست داشتن است و خداوند نيز قطعا وقوع گناهان را دوست نـدارد، و هـر   دوست داشتن است و خداوند نيز قطعا وقوع گناهان را دوست نـدارد، و هـر   

  11. . دهد بر اساس خواست و اراده پروردگار قادر متعال استدهد بر اساس خواست و اراده پروردگار قادر متعال استجهان هستي رخ مي جهان هستي رخ مي 
اراده تسخيري شامل خير و شر و سود و زيانها مي گـردد، ولـي اراده دوم تنهـا    اراده تسخيري شامل خير و شر و سود و زيانها مي گـردد، ولـي اراده دوم تنهـا      --22

  ..خير و سودها را در بر مي گرددخير و سودها را در بر مي گردد

                                                                                      
  ..المجموع الثمين في فتاوي الشيخ ابن عثمينالمجموع الثمين في فتاوي الشيخ ابن عثمين  11
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اراده نخست مستلزم محبت و دوست داشتن نمي گـردد، زيـرا گـاهي خداونـد     اراده نخست مستلزم محبت و دوست داشتن نمي گـردد، زيـرا گـاهي خداونـد       --33
را بـدون  را بـدون    --ديها براي امتحان و آزمايش انسانها ديها براي امتحان و آزمايش انسانها مانند آفرينش ابليس و ساير بمانند آفرينش ابليس و ساير ب  --چيزي چيزي 

  ..اينكه دوستش داشته باشد، اراده مي نمايداينكه دوستش داشته باشد، اراده مي نمايد
دوست داشـتن پروردگـار الزم   دوست داشـتن پروردگـار الزم     --مانند عبادتها و اعطاي پاداش مانند عبادتها و اعطاي پاداش   --ولي در اراده دوم ولي در اراده دوم 

  ..بوده و بدون وجود آن تحقق نخواهد يافتبوده و بدون وجود آن تحقق نخواهد يافت
    ::گفتگوي دو نفر از اهل سنت و معتزلهگفتگوي دو نفر از اهل سنت و معتزله

  ::در بيان اين ماجرا مي نويسددر بيان اين ماجرا مي نويسد  ––حمه اهللا حمه اهللا رر  ––حافظ ابن حجر عسقالني حافظ ابن حجر عسقالني 
حضور حضور دو نفر از پيشوايان اهل سنت و معتزله به منظور جر و بحث پاي ميز مذاكره دو نفر از پيشوايان اهل سنت و معتزله به منظور جر و بحث پاي ميز مذاكره 

  ::و مناظره اي بدين شرح صورت مي پذيردو مناظره اي بدين شرح صورت مي پذيرد  يافتهيافته
  ..خداوند از فساد و شرارتها منزه استخداوند از فساد و شرارتها منزه است: : معتزليمعتزلي

نمي دهد، و نمي دهد، و   پاك است خدايي كه جز آنچه بخواهد و دوستش داشته باشد رخپاك است خدايي كه جز آنچه بخواهد و دوستش داشته باشد رخ: : سنيسني
  ..فرمانبرداريها را دوست داشته و از بديها بيزار استفرمانبرداريها را دوست داشته و از بديها بيزار است

  ؟ ؟ آيا پروردگارمان گناهان را اراده مي كندآيا پروردگارمان گناهان را اراده مي كند: : معتزليمعتزلي
يعني معاصي بر اسـاس  يعني معاصي بر اسـاس  ؟، ؟، پس آيا گناهان بدون خواست او صورت مي گيرندپس آيا گناهان بدون خواست او صورت مي گيرند: : سنيسني

  ..اراده ايشان روي مي دهد گرچه دوستشان هم نداشته باشداراده ايشان روي مي دهد گرچه دوستشان هم نداشته باشد
ايت يافتن باز داشت و هالك شـدنم را مقـرر فرمـود كـار     ايت يافتن باز داشت و هالك شـدنم را مقـرر فرمـود كـار     آيا اگر مرا از هدآيا اگر مرا از هد: : معتزليمعتزلي

مقصودش اين بوده كه چنـين انسـاني در برابـر اراده    مقصودش اين بوده كه چنـين انسـاني در برابـر اراده    ((  ؟؟خوبي نسبت به من كرده يا بدخوبي نسبت به من كرده يا بد
  ). ). نافذ خداوند فاقد اراده و اختيار واقعي محسوب مي گرددنافذ خداوند فاقد اراده و اختيار واقعي محسوب مي گردد

اگر تو را از آنچه حق تو است منع كند، بدي روا داشته، ولي اگر از آنچه حق اگر تو را از آنچه حق تو است منع كند، بدي روا داشته، ولي اگر از آنچه حق : : سنيسني
  يشان است منعت نمايد هر كه را بخواهد مشمول رحمـت خـويش قـرار خواهـد داد    يشان است منعت نمايد هر كه را بخواهد مشمول رحمـت خـويش قـرار خواهـد داد    اا
مقصودش اين بوده كه همه آفريده هـا متعلـق بـه پروردگـار توانـا بـوده و در مـورد        مقصودش اين بوده كه همه آفريده هـا متعلـق بـه پروردگـار توانـا بـوده و در مـورد        ((

  ). ). كارهايي كه انجام مي دهد، بازخواست نمي شودكارهايي كه انجام مي دهد، بازخواست نمي شود
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  ..به بن بست رسيد و پاسخي ارائه ندادبه بن بست رسيد و پاسخي ارائه نداد: : معتزليمعتزلي
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  تعجب كردنتعجب كردن  --1212

  
، سنت و اجماع پيشينيان، يكي ديگـر از صـفات پروردگـار سـبحان     ، سنت و اجماع پيشينيان، يكي ديگـر از صـفات پروردگـار سـبحان     بر اساس كتاببر اساس كتاب

شگفت زده شدن است، از اين رو بايد آن را بدون تحريف، تعطيل و تشبيه و چنانچـه  شگفت زده شدن است، از اين رو بايد آن را بدون تحريف، تعطيل و تشبيه و چنانچـه  
و و . . شايسته مقام قدسي الوهيت است، براي خداوند اثبات و بدان اعتقـاد داشـته باشـيم   شايسته مقام قدسي الوهيت است، براي خداوند اثبات و بدان اعتقـاد داشـته باشـيم   

  ::اينك داليل وارده در اين زمينهاينك داليل وارده در اين زمينه
  ::قرآن كريم مي فرمايدقرآن كريم مي فرمايد

�m��k���j��i��ll ١٢: الصافات  
» » عجبـت عجبـت ««در جمله در جمله ) ) تاءتاء((  البته اين آيه وقتي دليل ادعاي ما مي شود كه ضمير متصلالبته اين آيه وقتي دليل ادعاي ما مي شود كه ضمير متصل

حمـزه،  حمـزه،  : : شود كه به خداوند بر مي گردد، پيشواياني همچونشود كه به خداوند بر مي گردد، پيشواياني همچون  به صورت مضموم قرائتبه صورت مضموم قرائت
كسائي و خلف آن را چنين خوانده اند، و لذا اين قرائت جزو قرائات صحيح متواتر به كسائي و خلف آن را چنين خوانده اند، و لذا اين قرائت جزو قرائات صحيح متواتر به 

  11. . ار مي رودار مي رودشمشم
  ::احاديث بسياري نيز در اين راستا وارد شده است، از جملهاحاديث بسياري نيز در اين راستا وارد شده است، از جمله

  ::مي گويدمي گويد  ��ابو هريره ابو هريره 

 S S ����� �GI ��/ +I ����� �GI ��/ +I��  ��h5 ,)_��� ��D ���5��h5 ,)_��� ��D ���5 : :d�B� �D ����� ��d�B� �D ����� �� ; ; X%.
�� X�h5 X%.
�� X�h5�� : : �&� �&�
�[4 e�78�[4 e�78 ? ?  /����� �� 6�/ X�	/����� �� 6�/ X�	 : :��I��I ; ; ����� X�	 +� ��D ����� X�	 +� ��D�� : : a6�   aY� �� vN� �h� a6�   aY� �� vN� �h�––    I  I

?*�?*�  ––   a6�   aY� �� XY��5 ,���5   +�5 �� a6�   aY� �� XY��5 ,���5   +�5 ��::  

                                                                                      
بـه  بـه  ولـي اگـر   ولـي اگـر   . . 547547ابن مجاهد صـ ابن مجاهد صـ / / ، و السبعة في القراءات ، و السبعة في القراءات 375375ابن مهران اصفهاني صـ ابن مهران اصفهاني صـ / / المبسوط في القراءات العشر المبسوط في القراءات العشر   11

  ..باز مي گرددباز مي گردد  ��صورت مفتوح قرائت شود به پيامبر صورت مفتوح قرائت شود به پيامبر 
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  �mÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��ÉÐ��������Øl ٩: الحشرV ;}     

آمد، ايشان نيـز وي را پـيش همسـرانش     �مردي براي گرفتن غذا خدمت پيامبر ( 
چـه كسـي او را   : جز آب چيزي در خانـه نـداريم، سـپس فرمـود    : فرستاد، همه گفتند

بـي گمـان   : پيامبر در پايـان فرمـود  ... من: نفر از انصاريان گفت يك ؟ ميزباني مي كند
  :، آنگاه اين آيه فرود آمد-و يا خنديد –خداوند از عملكرد فالن و فالن تعجب كرد 

  ). هرچند كه خود سخت نيازمند باشند، دهند و ايشان را بر خود ترجيح مي( 
  :انواع تعجب

  :اصل تعجب دو نوع دارد
دن اسباب نشأت مي گيرد و شخص مزبور شگفت زده مـي شـود،   يا از پنهان بو -1

كه اين نوع تعجب در حق پروردگار دانا محال و هيچ چيـز در جهـان هسـتي از ديـد     
  .ايشان مخفي نمي ماند

چيزي با امثال خود نشأت مي گيـرد و شـخص شـگفت زده بـا      غايرتو يا از م -2
عجب مي كند، ايـن نـوع تعجـب    وجود اطالع كامل از اسباب و ابعادش از وقوع آن ت

  .براي پروردگار اشكالي ندارد و به ايشان نسبت داده مي شود

                                                                                      
  ). ). كتاب االشربةكتاب االشربة((و مسلم و مسلم ) ) كتاب فضائل الصحابةكتاب فضائل الصحابة((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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  خنديدنخنديدن  --1313

  
  ––و اجمـاع پيشـينيان   و اجمـاع پيشـينيان     ��بر اساس نصوص احاديث پيـامبر  بر اساس نصوص احاديث پيـامبر    ––اهل سنت و جماعت اهل سنت و جماعت 

يكي از صفات پروردگار سبحان خنديدن است كه هرگاه و هر طور بخواهـد  يكي از صفات پروردگار سبحان خنديدن است كه هرگاه و هر طور بخواهـد  : : معتقدندمعتقدند
گـر چـه واقعيـت و    گـر چـه واقعيـت و      ––اين رو بايـد بـدون تعطيـل و تشـبيه     اين رو بايـد بـدون تعطيـل و تشـبيه       از آن استفاده مي كند، ازاز آن استفاده مي كند، از

  ..بدان ايمان و اعتقاد داشته باشيمبدان ايمان و اعتقاد داشته باشيم  --چگونگيش براي ما روشن نيست چگونگيش براي ما روشن نيست 
احاديث فراواني در اين راستا وارد شده انـد كـه در اينجـا مـواردي از آنهـا را ذكـر       احاديث فراواني در اين راستا وارد شده انـد كـه در اينجـا مـواردي از آنهـا را ذكـر       

  ::خواهيم كردخواهيم كرد
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��ابو هريره ابو هريره 

 S S/ ��D �� ?*78/ ��D �� ?*78����EE 
A�� �¾��I 6(h8  
A�� �¾��I 6(h8 88 �� 6��&. �&5 �[&4 6&G�h8 ,���� +�A� �� 6��&. �&5 �[&4 6&G�h8 ,���� +�A�
 �<f(�j�5 6G�h�� ��� �� F%(8 H 6(hj�5 �<f(�j�5 6G�h�� ��� �� F%(8 H 6(hj�5VV ; ;}}  

خداوند به دو نفري كه يكي از آنان ديگري را از پاي درآورده و هـر دو نيـز وارد   خداوند به دو نفري كه يكي از آنان ديگري را از پاي درآورده و هـر دو نيـز وارد   ((  
بهشت مي شوند، مي خندد، اين يكي در راه خدا جنگيده و به شـهادت رسـيده، قاتـل    بهشت مي شوند، مي خندد، اين يكي در راه خدا جنگيده و به شـهادت رسـيده، قاتـل    

  ). ). پس از توبه به شهادت مي رسدپس از توبه به شهادت مي رسدهم هم 
  ::نقل مي نمايدنقل مي نمايد��از پيامبر از پيامبر   ��  ابوهريرهابوهريره

 S S a6�   aY� �� vN� �h� a6�   aY� �� vN� �h�––   ?*�  I ?*�  I––   ���5   +�5 �� ���5   +�5 ��VV ; ;��        
  ). ). --و يا بدانان خنديد و يا بدانان خنديد   ––بي گمان خداوند از فالن و فالن تعجب كرد بي گمان خداوند از فالن و فالن تعجب كرد ((  

  ::روايت مي كند كهروايت مي كند كه  ��از پيامبر از پيامبر   ��باز ابوهريره باز ابوهريره 

                                                                                      
  ). ). كتاب االمارةكتاب االمارة((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الجهادكتاب الجهاد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب االشربةكتاب االشربة((  و صحيح مسلمو صحيح مسلم) ) كتاب فضائل الصحابةكتاب فضائل الصحابة((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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SS  jt�� jÍ j
 i�g8 tjH j
& kAL g%& j4 g  k/�&t��� go g� k) k< i� g%k� q6k� ih j� q6 j� g/ x ghi� g8 g  k3�g� k� i�� g iEg� kd� g7 ghi�� g� k� gu� g�gG 
 k/�t��� k� g� x k< i� g  i¢ k i½� yF g/ imgI jX% jhg� g5 g�t�g i�� ��% jAj3 k�t�g i�� k6 i4gI;;;  j+%& jUgI g� yF g/ imgI jX%& jhg� g5

 gnkhi� gA x gh i=gI ; j)&i� k� jt�� gn k*& g� � g1k{& g5 j)&i� k� gu� g�gG g  g� g/�g� gG jt�� gn g* i7g8 xt( g� gt�� % j� i� g8 jX� gY g8 g�g5
 g�t�g i�� k6 jAi3� gX� g	V ;} 

كـه آخـرين داخـل     –سپس خداوند داوري ميان بندگان را به پايان برده و مـردي  ( 
مـرا از دوزخ   !پروردگـارا : گويدبه دوزخ نزديك شده و مي  –شدگان به بهشت است 

مگذار بدبخت ترين مخلوقات باشم، آن قدر ! پروردگارا: سپس مي گويد.. . دور گردان
  ). وارد بهشت شو: دعا مي كند تا خداوند به وي خنديده و مي فرمايد

  :آمده كه خداوند به آن مرد مي فرمايد �در روايتي ديگر از ابن مسعود 
 S gC g3L g�i�� � g8�
GI� � g< g� g� � g<g�iT k� g  �g� i� l��� gng�k| i�jI i+gI ?  lF g/ gwi�gI g  xy� k� jÏ kY i<g( i�gGgI yF g/ � g8 gX� g	

 gEkgB� g�i�� ; gn k* g7g5 �� X%./�  jn g* i�gI t k� xy�%j�g� i�gG g�gI gX� ghg5 ?  gX�g	 jn g* i7gG t k� �% j�� ghg5
 kt�� jX% j. g/ gn k* g� � g[ gz g4� ; j�� ghg5 gX�g	 kt�� gX% j. g/ � g8 jn g* i7gG t k� �%:  gEkgB� g� i�� yF g/ kn i* k� i� k�

 gEkgB� g�i�� lF g/ gwi�gI g  xy� k� jÏ kY i<g( i�gGgI gX� g	 gE k� ?  � g� go g� xy�kz g� g  gni� k� jÏ kY i<g( i.gI g� xy�kD jX% jhg� g5
 q/k3� g	 jd� g=gIV;� 

 !پروردگارا: مي گويد ؟ ا به تو بدهم راضي مي شويداگر دو برابر دنيا ر !اي انسان( 
در اين هنگام  �پيامبر خدا  ؟ تو كه پروردگار جهانيان هستي چرا مرا مسخره مي كني

چرا اي پيامبر خدا : حضار گفتند ؟ چرا علت خنده ام را نمي پرسيد: خنديد و فرمود

                                                                                      
  ). ). كتاب االمارةكتاب االمارة((و مسلم و مسلم ) ) كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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مرد مزبور خنديده  نسخاز اين امر مي خندم كه خداوند در وقت : فرمود ؟ مي خندي
  ). تو را مسخره نمي كنم و هر چه بخواهم مي توانم انجام دهم: و مي فرمايد
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  دوست داشتن و خشنود شدندوست داشتن و خشنود شدن  --1414

  
بر اساس كتاب، سنت و اجماع پيشينيان، اين دو صفت نيز جزو صـفات پروردگـار   بر اساس كتاب، سنت و اجماع پيشينيان، اين دو صفت نيز جزو صـفات پروردگـار   

معتقـد  معتقـد  سبحان به شمار مي روند، و لذا بايستي بدون تحريف، تعطيل و تشـبيه بـدانها   سبحان به شمار مي روند، و لذا بايستي بدون تحريف، تعطيل و تشـبيه بـدانها   
  ..اييماييمبوده و آنها را چنانچه شايسته مقام خداوندي است برايشان اثبات نمبوده و آنها را چنانچه شايسته مقام خداوندي است برايشان اثبات نم

كردارها و اشخاصي را دوست داشته و به كساني كـه داراي صـفات مـورد    كردارها و اشخاصي را دوست داشته و به كساني كـه داراي صـفات مـورد    خداوند خداوند 
البته نه از نوع دوستي و خشنود شدن مخلوقـات  البته نه از نوع دوستي و خشنود شدن مخلوقـات    ––پسندش باشند، ميل و عالقه داشته پسندش باشند، ميل و عالقه داشته 

  ..و از آنان خشنود مي باشدو از آنان خشنود مي باشد  --
  ::وارده در اين راستاوارده در اين راستاو اما داليل و اما داليل 

  ::قرآن كريمقرآن كريم) ) الفالف

�m���±�����°���̄ ��®��¬��«��ªl ٢٢٢: البقرة  
  ). ). دارددارد  كاران و پاكان را دوست ميكاران و پاكان را دوست مي  گمان خداوند توبهگمان خداوند توبه  بيبي((  

�m��µ��y����x��w��v��u��tl ٥٤: المائدة  
خواهـد آورد كـه خداونـد    خواهـد آورد كـه خداونـد    ) ) به جـاي ايشـان بـر روي زمـين    به جـاي ايشـان بـر روي زمـين    ((  خداوند جمعيتي راخداوند جمعيتي را((  

  ). ). دارنددارند  و آنان هم خدا را دوست ميو آنان هم خدا را دوست ميدارد دارد   دوستشان ميدوستشان مي

�m�������~��}����|��¡l ١٩٥: البقرة  
  ). دارد همانا خداوند نيكوكاران را دوست مي( 

�mä��ã��â��á��àå�����él ١١٩: المائدة  
بـه سـبب   ( ، و ايشان هـم از آنان خوشنود) ال گذشته ايشانبه سبب اعم( خداوند( 

  ). از خدا خوشنودند) اند ريافت داشتهپاياني كه د اجر و پاداش فراوان و بي
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m� ���ç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø

���ê��é��èl ٢٦: النجم  
) بـا وجـود عظمـت و بزرگواريشـان    ( بسيار فرشتگاني كه در آسمانها هستند و چه( 

سازد، مگر بعد از آنكه خدا بخواهـد بـه    بخشد و كاري نمي شفاعت ايشان سودي نمي
    ). راضي و خوشنود گردد) له از مشفوع( اجازه دهد، و) كه شفيع است( سيك

  :سنت) ب

  :احاديث فراواني نيز در اين باره وارد شده است، از جمله
  :در روز آزاد سازي خيبر فرمود �پيامبر خدا : مي گويد �سهل بن سعد 

 S�� �8�
�� E|�� ��/   �� )a�¦   ,)�%./   �� av¦ ��/ )�%.V ;} 
فردا پرچم را دست كسي مي دهم كه خدا و پيامبر وي را دوست داشـته و او نيـز   ( 

  ). ايشان را دوست مي دارد
  :نقل مي كند �از پيامبر خدا  �انس بن مالك 

 S ��&"*�5 ��&��� F&�8  I ,�&<��� ��&"*�5 ��U�� 6U�8 +I ����� �� ��@� �� +D
 �<���V ;� 

كه پس از خوردن و آشاميدن خدا را سپاس مي گويد، خشنود خداوند از بنده اي ( 
  ). مي گردد

توفيق، احتـرام  : اين محبت و خشنود شدن پروردگار آثار بسيار لذت بخش از جمله
و برخورداري از نعمتهاي فراوان خداوند را به دنبال دارد، كه بر اثر كردارهاي نيك از 

                                                                                      
  ). ). كتاب فضائل الصحابةكتاب فضائل الصحابة((و مسلم و مسلم ) ) كتاب المغازيكتاب المغازي((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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حاصـل مـي شـود، زيـرا محـور       �رگوار قبيل تقوي، نيكوكاري و پيروي از پيامبر بز
اعمال، اخالق و گفتارهاي مورد پسند خداونـد پيـام هـدايت بخـش و صـفات واالي      

  :مساله برداشته و مي فرمايداين است، ولذا قرآن كريم پرده از روي  �پيامبر اكرم 

�m��m�����e���d��c���b��a����̀ ��_��^l ٣١: آل عمران    
  ). داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد اگر خدا را دوست مي: بگو( 
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  خشم و بيزاريخشم و بيزاري  --1515

  
  --اين دو صفت نيز بر اساس نصوص كتاب، سنت و اجماع پيشينيان ثابت و ايمـان  اين دو صفت نيز بر اساس نصوص كتاب، سنت و اجماع پيشينيان ثابت و ايمـان  

بدانها آنگونه كـه شايسـته مقـام الوهيـت باشـد، الزم      بدانها آنگونه كـه شايسـته مقـام الوهيـت باشـد، الزم        --پاك و بدون تحريف و تشبيه پاك و بدون تحريف و تشبيه 
  ..استاست

وراستين و كردار و گفتارهايشان را دوست وراستين و كردار و گفتارهايشان را دوست   از اين رو، چنانچه خداوند بندگان مؤمناز اين رو، چنانچه خداوند بندگان مؤمن
خشنود مي گردد، از كفـار و منـافقين نيـز خشـمگين و بيـزار بـوده و       خشنود مي گردد، از كفـار و منـافقين نيـز خشـمگين و بيـزار بـوده و         آنانآنانداشته و از داشته و از 

و اينـك داليـل وارده در ايـن    و اينـك داليـل وارده در ايـن    . . مجازات و بالهاي خويش را بر سر آنان فرو مي ريـزد مجازات و بالهاي خويش را بر سر آنان فرو مي ريـزد 
  ::خصوصخصوص

�m���l��g��f��e��d���c��b��a��`��_l ٨٠: المائدة  
اي كـه موجـب    توشـه  !فرستند مي) به آخرت( براي خود پيشاپيشچه توشه بدي ( 

  ). است خشم خدا

�m��Á�����¼��»��º��¹����̧ ��¶l ٢٨: محمد  
روند كه  بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي مي) جان برگرفتن ايشان( اين گونه( 

  ). آورد خداي را بر سر خشم مي

�m��©���¤��£��¢��¡���l ٤٦: التوبة  
. آمدند جز زيان و ضـرر نداشـتند   مي دانست كه اگر براي جهاد بيرون مي( ااما خد( 

نپسنديد و ايشـان  ) به سوي ميدان نبرد( كردن آنان را شدن و حركت بيرون) اين بود كه
  ). بازداشت) اين كار( را از

در يكي از دعاهايش مـي   �پيامبر : مي گويد –رضي اهللا عنها  –عائشه ام المؤمنين 
  :فرمود



        
  

      541541                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

SI<�� ?(�%h� �� ?G�5��"�   ,?|¡. �� ¿��
� 1%�I ��D ;;;V ;} 
  ). من از خشمت به خشنوديت و از مجازاتت به بخشودگيت پناه مي برم! بارالها( 

  :روايت مي كند �از پيامبر  �مغيرة بن شعبه 

 SX�R��� �
U   ,X�	   6�	 z� �
U �� +D , X�B� ����D  V ;� 
چرت و پرت گويي، بسيار سؤال كردن و ضايع : ه چيز شمابي گمان خداوند از س( 

   ). نمودن اموال بيزار است
بنابراين، چون قرآن، سنت و اجماع پيشينيان اين دو صفت را براي خداوند به اثبات 

و آنهـا را چنانچـه شايسـته مقـام بـا عظمـت        ،رسانده اند بايستي بدانها ايمان داشـت 
و نشايد كه در آنها بيش از حد فرو رفتـه و يـا   رده پروردگار است براي ايشان ثابت ك

  .خداوند را به مخلوقاتش تشبيه نماييم

                                                                                      
  ). ). كتاب الصالةكتاب الصالة((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ). ). كتاب االقضيةكتاب االقضية((و مسلم و مسلم ) ) كتاب الزكاةكتاب الزكاة((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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  نفسنفس  --1616

  
بر پايه نصوص كتاب، سنت و اجماع علما، يكي ديگر از صـفات پروردگـار خـالق    بر پايه نصوص كتاب، سنت و اجماع علما، يكي ديگر از صـفات پروردگـار خـالق    

تنها در چـارچوب نصـوص شـريعت و    تنها در چـارچوب نصـوص شـريعت و      --آمر نفس است، و لذا بايد به اين صفت هم آمر نفس است، و لذا بايد به اين صفت هم 
معتقد بوده و يقين داشته باشيم كه خداونـد در  معتقد بوده و يقين داشته باشيم كه خداونـد در    --ت است ت است آنگونه كه شايسته مقام ربوبيآنگونه كه شايسته مقام ربوبي

چون از همه صفات كمال برخوردار و فاقد هر گونه نقص و عيبي است چون از همه صفات كمال برخوردار و فاقد هر گونه نقص و عيبي است   ––اين امر نيز اين امر نيز 
  ::هيچ گونه شباهتي با مخلوقاتش ندارد و او بسي واالتر از آن استهيچ گونه شباهتي با مخلوقاتش ندارد و او بسي واالتر از آن است  --

�mS��R��QT�����X��W��V�����Ul ١١: الشورى  
از چيزهـاي   و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  ( هيچ چيزي همانند خدا نيست( 

، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ماند آسمان و زمين مي
، و از جملـه  نمايد ه بر كارگاه جهان نظارت ميو پيوست( و او شنوا و بينا است) ماند مي

  ). پايد زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي
  :در اين زمينهو اينك داليل وارده 

�mZ��_��^��]��\���������������[`�����ol نعام�  ٥٤: ا
 ). بر خويشتن رحمت واجب نموده است) از روي لطف( خداوند شما( 

�mU��X��W����VY����\��[��Z��]l ٣٠: آل عمران 

، و خداوند نسبت به ، و خداوند نسبت به دارددارد  خودش برحذر ميخودش برحذر مي) ) نافرمانينافرماني((  و خداوند شما را ازو خداوند شما را از) ) 
    . . ))بندگان مهربان استبندگان مهربان است
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ��خطاب به موسي خطاب به موسي 

�m����g��f���e��d��c��b��a���`��hl ٤١ - ٤٠: طه� �
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از مـدين  ( مقدر بـود ) براي گرفتن فرمان رسالت( در موعدي كه !سپس اي موسي( 
    ). خويش برگزيدم) وحي خود و حمل رسالت( و تو را براي   .بازگشتي) به مصر

  :نيز مي فرمايد �و خطاب به عيسي 

�mm��v��u��t��s���r��q������p��o��nw����|l ١١٦: المائدة  
از آنچـه بـر مـن    ) چون انساني بيش نيستم( ، ولي مناز راز درون من هم باخبري( 

  ). خبرم داري بي پنهان مي
  : مي گويد �ابن عباس 

 S ����� +I�  E� ��/   ,�N�B� �5 ����� )(� � �8
8%�   `���� ��K ��D �
A
<��� ����G �� X%./ �Z X�h5 �� 
U[G ?��[U �4   /�� : knj( i	 g/� g5 xk( t�� kX�g i#� go g� kwi� k� � g�

� g<i�g� g�? ;  iwg�� g	:  i g�g� ; lxk�t��� gX� g	 � : g:k� iwg� k� j  i% g� �,� t
 g� g�g�gH �, g:k� gU g� g� i/gI k� g� i�g� jwi�j	 i� gh g�
 j<i(g� g� g% g� kC i%g� i�� j[i� j� kwi� j	 g3� g� k� g  k) k= i
 g� g�g� k� g  k) k� i�g� � g� k/ g  k) kh i� gA g3 g� g� k� k� i" g*k� g  kt�� g+� g*i� j. t�

 k)kG g:k� gUV; } 
براي اقامه نماز صبح بيرون رفت و جويريه همسرش در مسجد  �پيامبر خدا ( 

از مسجد برگشت وي همچنان به هنگام باال رفتن خورشيد نشسته بود، پيامبر كه 
من پس از : فرمود. بله: گفت ؟ تو همچنان نشسته بودي: ول ذكر بود، به او فرمودمشغ

) سبحان اهللا و بحمده عدد خلقه و مداد كلماته و رضا نفسه و زنة عرشه( ذكرتو چهار 
  ). كه سنگين تر از همه اذكار تو هستند را بر زبان جاري ساختم
در اين  �مي نمايد، ابوهريره در دل خود ياد اهل ذكر را  خداوند متعال بندگان

  :روايت مي كند �زمينه از پيامبر 

                                                                                      
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((صحيح مسلم صحيح مسلم   11



        
  

      544544                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

 S����G �� X%h8 :   ,���� �5 )G
U1 )��� �5 ��
U1 +{5 ,��
U[8 E� 2��� �� ��I
 <�� @A ¸� �5 )G
U1 )G
U1 ¸� �5 ��
U1 +DV ;} 

خود ياد  من همراه بنده ام كه مرا ياد مي كند، اگر مرا در دل: خداوند مي فرمايد( 
كرد، من نيز وي را در دلم ياد خواهم كرد و اگر مرا در مأل عام ياد كرد من هم او را 

  ). در ميان جمعي بهتر از جمع آنان ياد مي نمايم

                                                                                      
  ). ). كتاب الذكر و الدعاءكتاب الذكر و الدعاء((و مسلم و مسلم ) ) كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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  علمعلم  --1717

  
گـار  گـار  پروردپروردذاتي ذاتي بر اساس نصوص كتاب، سنت و اجماع علما، يكي از ديگر صفات بر اساس نصوص كتاب، سنت و اجماع علما، يكي از ديگر صفات 

است، از اين رو بايد معتقد باشـيم  است، از اين رو بايد معتقد باشـيم    سبحان برخورداري از نيروي ارزشمند علم و دانشسبحان برخورداري از نيروي ارزشمند علم و دانش
داراي علم محيط و فراگير بوده و همه امور جهان آفـرينش را از  داراي علم محيط و فراگير بوده و همه امور جهان آفـرينش را از  كه خداوند خالق آمر كه خداوند خالق آمر 

تعيين روزي، پايان عمر موجودات، كردار بندگان، سـعادت و شـقاوت ايشـان،    تعيين روزي، پايان عمر موجودات، كردار بندگان، سـعادت و شـقاوت ايشـان،    : : جملهجمله
بهشتيان و دوزخيان، تعـداد نفسـهاي جانـداران و تمـامي حركـات و سـكنات ريـز و        بهشتيان و دوزخيان، تعـداد نفسـهاي جانـداران و تمـامي حركـات و سـكنات ريـز و        

ان را از ازل دانسته و كل تغييرات و تحوالت جهان هستي زيـر نظـر و كنتـرل    ان را از ازل دانسته و كل تغييرات و تحوالت جهان هستي زيـر نظـر و كنتـرل    درشتشدرشتش
دقيق ايشان صورت مي پذيرد، به گونه اي كه كوچك ترين چيز در دنيـا و آخـرت از   دقيق ايشان صورت مي پذيرد، به گونه اي كه كوچك ترين چيز در دنيـا و آخـرت از   

  11. . ديد ريز بين و بيناي وي مخفي نخواهد ماندديد ريز بين و بيناي وي مخفي نخواهد ماند
داليــل فراوانــي در ايــن خصــوص وارد شــده كــه پــاره اي از آنهــا را پــيش روي  داليــل فراوانــي در ايــن خصــوص وارد شــده كــه پــاره اي از آنهــا را پــيش روي  

  ::ن عزيز قرار خواهيم دادن عزيز قرار خواهيم دادخوانندگاخوانندگا
  ::قرآن كريمقرآن كريم) ) الفالف

�m��|�w���v��ul ٢٢: الحشر  
  ). و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است( آگاه از جهان نهان و آشكار است( 

�mt��su����j��_��~��}��|��{��z����y��x��w���vl ٣: سبأ  
عمـال شـما   و خـدا بـه ا  ( ،اسـت ) نهان در گسـتره جهـان  ( آن كسي كه داناي راز( 

، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهـان  اي ني ذرهبه اندازه سنگي  ). نمايد رسيدگي مي
  ). گردد و نهان نمي

                                                                                      
  ..حافظ حكميحافظ حكمي/ / معارج القبول شرح سلم الوصول معارج القبول شرح سلم الوصول   11
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�m��[���Z��Y���X��W����V��\l ٧٤: النحل  
) سرنوشـت كـردار بـدتان را   ( دانـد و شـما   مـي ) اعمال شـما را ( گمان خداوند بي( 
  ). دانيد نمي

�m��r��q��p��o��n����m��v��u��t��sw�������{��z��y���x
��|l ٤: التغابن  

ان يـا  ، و از آنچـه شـما پنهـ   ر آسمانها و زمين چه چيزهائي اسـت داند كه د او مي( 
، و خدا بس آگـاه از عقائـد و نيـاتي اسـت كـه در درون      داريد با خبر است آشكار مي

  ). ها است سينه
  :مي گويد در اين باره –رحمه اهللا  –شيخ االسالم ابن تيميه 

مسلمانان يقين دارند كه خداوند همه چيز را پيش از بـه وجـود آمدنشـان از طريـق     
  .، مي داند-كه جزو لوازم نفس مقدسش است  –علم ازلي 

  :قرآن كريم در جايي ديگر مي فرمايد

�m��S�����R��Q���P��O��N��M���Ll ١٤: الملك     
، و حال ايـن  داند نمي) ع ايشان راحال و وض( آفريند مي) مردمان را( مگر كسي كه( 

  ).   !؟ كه او دقيق و باريك بين بس آگاهي است
خداوند همه نهانيهاي درون انسانها را به خوبي مـي دانـد و هـيچ چيـز از ديـد وي      

  :پنهان نمي گردد

�mÖ��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í×�����ål ٢٩: آل عمران  
، خداونـد آن  داريد پنهان سازيد يا آشكار كنيد هايتان اگر آنچه را كه در سينه: بگو( 

  ). داند را مي
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  :بلكه دانش وسيع و فراگير پروردگار ذرات بسيار ريز را هم پوشش مي دهد

�m���¨��§��¦��� �¥��¤��£��¢��¡������~��}��|���{���z��y
®��¬���«��ª��©¯����´��³��²��±��°l ١٦: لقمان  

شـد  با) عمل نيك يا بد انجام گرفته( دانه خردلياگر به اندازه سنگيني  !پسر عزيزم( 
، خـدا آن را حاضـر   و در دل سنگي، يا در آسمانها، و يا اين كه در ميـان زمـين باشـد   

چرا كه خداوند بس دقيق و آگاه  ). كند و به حساب و كتاب آن رسيدگي مي( آورد مي
   ). است

  :ثبت رسيده استو حتي كوچك تر از آن نيز در علم محيط و كتابي روشنگر به 

�m��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï

���å��ä�������� �����ã��â�����á��à���ßl ٦١: يونس  
د و اي باش ، چه ذرهماند دگار تو پنهان نميچيز در زمين و در آسمان از پرور و هيچ(  

در نـزد  ( نيدر كتـاب واضـح و روشـ   ) همـه اينهـا  ( چه كوچكتر و چه بزرگتـر از آن، 
  ). گردد ثبت و ضبط مي) ، به نام لوح محفوظپروردگارتان
  :در اين باره مي گويد –رحمه اهللا  –ابن بطال 

آيات مزبور بيانگر اثبات دانش پروردگاراند كه جزو صفات ذاتي ايشان به شمار مي 
هرگـاه   .خداوند عالم بدون وجود صفت علم است: معتقدندكه رود، بر خالف كساني 

به همه معلومـات   –بر اساس اين آيات  –بت شد كه علمش قديم و ازلي است بايد ثا
  1. صفات قدرت، قوت، حيات و ساير صفات نيز چنان ثابت مي گردد ،تعلق گيرد

                                                                                      
  ..ابن حجرابن حجر/ / فتح الباري شرح صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري   11
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برخي از صفات پروردگار را چنين تفسـير مـي    –رحمه اهللا  –ابو اسحاق اسفراييني 
  :كند

: چيزها را پيش از وقوعشان مي دانـد، شـهيد  كسي كه : آگاه به دانستنيها، خبير: عليم
وسيع : به كسي گفته مي شود كه: آن كه غائب را نيز همچون حاضر مي داند و محصي

  1. لطمه اي به نيروي علمش وارد نكند بودن دايره دانستنيها
  :سنت) ب

  :احاديث زيادي نيز در اين رابطه روايت شده است، از جمله

S�� �� oK �� X%./ +�U �&� �/%��� ��"��8 :U /%��� � �/�¡(.�� ��"��8 �.   )�
X%h8 +L
h��:  ¯D &<��� 6&h�� &H �&78
��� @&� �� E(�U/ �U@�5 
���� U��I 4 �1D

 /�&	I �  /�&hG n&�{5 �O��� n�75 �� n��.I  nG/�h� �/�h(.I  n"��� �@¡(.I
F%�'�� C�� w�I  ��I �  ��G  ; G w�U +D <��� �&�83 � Â @&A 
&��� �[&4 +I ��

 +D  )&�5 Â �/�&� &H Â �º8  Â �/�	�5 )��L  �
�I 6��� X�	  I �
�I ��	��  Õ��� 
 )&��L  �
�I 6��� � X�	 I �
�I ��	��  Õ���  ��83 � Â 0 
��� �[4 +I ��G w�U

)� ���/I H +�U ��� @«� Â /�	�  )�� ��5½�  ��� )5½�5V ;� 
در همه چيز بـه مـا    -همچون تعليم سوره هاي قرآن  -استخاره را  �پيامبر خدا ( 

هر گاه يكي از شما تصميم انجام كاري را گرفت، بايد دو ركعت : ياد داده و مي فرمود
من خير دنيا و آخرت را از طريـق  ! بارالها: نماز سنت را به جاي آورده و سپس بگويد

را به وسيله قدرتت جويـا هسـتم و خواهـان     صفت علم و دانشت مي خواهم، قدرت
فضل و بخششت تو هستم، چون تو توانمند و دانايي و من ناتوان و نادان ام و تـو بـر   

                                                                                      
  ..همانهمان  11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
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سپس كار مورد نظرش را تعيين مي  –اگر اين كار! بارالها. امور غيبي بسيار آگاه هستيد
ايم آسـان فرمـا و   را براي دنيا و آخرتم خوب مي دانيد، زمينه تحقق آن را بـر  –نمايد 

اگر آن را براي دنيا و آخرتم بد مي دانيـد، مـرا از   ! بارالها. خير و بركت در آن فرو ريز
  ). آن منصرف كرده و خير مورد رضايت را برايم مقدر فرما

  :مي فرمايد –عليهما السالم  –در ذكر ماجراي موسي و خضر  �پيامبر خدا 
 S������� �5 ��U
5 ;X�	 : /%��� �	    ,
&*��� �&5 �/�h�� �"'5 ������� ¢
� ���
X�h5 :�.%B \«� : �[&4 �&"� �&� /��&h� �D �� &�� �&5 ]&_�«� &��   ?&"�� ��

 �/�h�� /%�����V ;} 
پس از سوار شدن بر كشتي گنجشكي روي گوشه اي از آن ايسـتاد و منقـارش را   ( 

نسـبت بـه دانـش    دانش تو و ساير مخلوقـات  : در آب فرو برد، خضر به موسي گفت
  ). است بلند كردهپروردگار همچون مقدار آبي است كه اين گنجشك با منقارش 

  :در روايتي ديگر آمده است

 S 
*��� �[4 �� /%����� �[4 Qh� �� 6T� �DV ;� 
  ). مگر همچون مقدار آبي كه اين گنجشك از آب دريا كم كرده است( 

  :دروايت مي كن �از پيامبر بزرگوار  �ابن عمر 

 S�� �D �<"��8 � ,�� v�'�� `�G��� : »�&'G �&� ��8 �   ,�� �D �� �5 �� ��8 �
 �   ,,%&P ¬/I 2�&� ��� 2/�G �   ,�� �D 
|B� �G�8 �(� ��8 �   ,�� �D C��/��

 �� �D ������ C%hG �(� ��8V ;® 

                                                                                      
  ). ). كتاب الفضائلكتاب الفضائل((و مسلم و مسلم ) ) كتاب العلمكتاب العلم((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ..همانهمان  22
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((و و ) ) التفسسيرالتفسسير  كتابكتاب((صحيح بخاري صحيح بخاري   33
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آنچـه در  : از آنها خبر نداردكليدهاي غيب پنج تا هستند كه جز خداوند هيچ كس ( 
آينده رخ مي دهد، احوال و اوضاع مختلف جنين، وقت نـزول بـاران، مكـان مـرگ و     

  ). زمان وقوع رستاخيز را جز خدا كسي نمي داند
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  خشم گرفتنخشم گرفتن  --1818

  
بر پايه كتاب، سنت و اجماع علماي اهل سنت و جماعـت، يكـي ديگـر از صـفات     بر پايه كتاب، سنت و اجماع علماي اهل سنت و جماعـت، يكـي ديگـر از صـفات     

، و لـذا بايـد آن را بـدون تحريـف،     ، و لـذا بايـد آن را بـدون تحريـف،     دن اسـت دن اسـت ثابت پروردگار قادر متعال خشمگين شـ ثابت پروردگار قادر متعال خشمگين شـ 
تعطيل و تشبيه براي ايشان اثبات و معتقد باشيم كـه خشـم گـرفتن و عصـباني شـدن      تعطيل و تشبيه براي ايشان اثبات و معتقد باشيم كـه خشـم گـرفتن و عصـباني شـدن      
خداوند آنچنان است كه شايسته مقام الوهيت بوده و هيچ گونـه شـباهتي بـا عصـباني     خداوند آنچنان است كه شايسته مقام الوهيت بوده و هيچ گونـه شـباهتي بـا عصـباني     

  ::، چون، چونشدن مخلوقات نداردشدن مخلوقات ندارد

�mS�R��QT�����X��W��V�����Ul ١١: الشورى  
از چيزهـاي   و نه او در ذات و صفات بـه چيـزي  ( همانند خدا نيستهيچ چيزي ( 

، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صـفات بـدو   ماند آسمان و زمين مي
، و از جملـه  نمايد ه بر كارگاه جهان نظارت ميو پيوست( و او شنوا و بينا است) ماند مي

  ). پايد زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي
  :ينك داليل ذكر شده در اين بارهو ا

  :قرآن كريم) الف

m��s��n��m��l���kl ٩٣: النساء  
  ). سازد گيرد و او را از رحمت خود محروم مي خداوند بر او خشم ميو ( 

�m��~�{��z���y��xl ٥٥: الزخرف  

، از بر سر خشـم آوردنـد  ) با افراط در فساد و استمرار در طغيان( هنگامي كه ما را( 
  ). نتقام گرفتيمآنان ا
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ضحاك، محمد بن كعب قرظي، قتاده، سدي، ابن عبـاس، مجاهـد، عكرمـه و ديگـر     
  1. مي باشد» مرا به خشم آوردند«: به معني» آسفونا«جمله : مفسران معتقدند

  :سنت پيامبر) ب

نيز به اين امر اشاره شده كه مواردي از آنها را يادآور  �در ميان احاديث پيامبر اكرم 
  :مي شويم

  :روايت مي كند �از پيامبر  �ابوهريره 

 SÈ
��� �%5 ���� ����(U v(U �� +D : ��7� v�'G �(�/ +DV ;� 
بر خشمم مهربانيم : بي گمان خداوند در كتابي باالي تخت فرمانروايي نوشته است( 

  ). غلبه مي يابد
  :در ذكر حديث طوالني شفاعت مي فرمايد �پيامبر خدا 

 S��� v7� ��/ +D )�T� ���� �   )��	 v7'8 � ���7� C%V ;® 
  ). پروردگارم امروز طوري خشمگين مي شود كه هيچگاه چنين نبوده است( 

  :تفاوت خشم و انتقام

بر اساس مذهب اهل سنت و جماعت، خشم و انتقام بـا هـم تفـاوت دارنـد، زيـرا      
يا ديگر اقوام فرعون و همدستانش، مردمان عاد و ثمود و : خداوند گاهي ملتي همچون

را مورد خشم و غضب خويش در همين دنيا قرار مي دهد، ولي گاهي نيز عذاب گروه 
هاي ديگري را به تعويق انداخته و سرنوشت شان را به روز آخرت موكول مي نمايد، 

  . از اين رو ميان خشم و انتقام هيچ گونه وابسستگي وجود ندارد

                                                                                      
  ..سوره زخرفسوره زخرف/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   22
  ..صحيح بخاري، مسلم و مسند امام احمدصحيح بخاري، مسلم و مسند امام احمد  33
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انـد، ولـي آيـاتي در رد ديـدگاه ايشـان       كـرده تفسير معطله صفت خشم را به انتقام 
  :وجود دارد كه خداوند ميان خشم و انتقام تفاوت قائل شده است، مي فرمايد

 �m��~�{��z���y��xl ٥٥: الزخرف  

، از بر سر خشـم آوردنـد  ) با افراط در فساد و استمرار در طغيان( هنگامي كه ما را( 
  ). آنان انتقام گرفتيم

  .گرفتن است، پس اين دو با هم فرق دارند انتقام محصول خشم: يعني
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  كيفيت عبادت از طريق صفاتكيفيت عبادت از طريق صفات

  
  

بدون شك هر كدام از اسماء و صفات پروردگـار داراي نـوعي بنـدگي مخصـوص     بدون شك هر كدام از اسماء و صفات پروردگـار داراي نـوعي بنـدگي مخصـوص     
خداوند دوست دارد بندگانش وي را خداوند دوست دارد بندگانش وي را   ..است كه بايد از طريق آنها به خدا تقرب جستاست كه بايد از طريق آنها به خدا تقرب جست
  ::از طريق اسماء و صفات وااليش عبادت نماينداز طريق اسماء و صفات وااليش عبادت نمايند

�m�e��d��c�g��fh����sl عراف�  ١٨٠: ا

و كـاملترين صـفات داللـت    كه بر بهترين معـاني  ( خدا داراي زيباترين نامها است( 
) پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان. نمايند مي

  ). او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد
را ستايش كند، بيشـتر در معـرض    انسان هر اندازه از طريق اسم يا صفتي پروردگار

  .ار مي شودكمهرباني و نيل به خشنودي ايشان قرار گرفته و داخل زمره بندگان نيكو
ولي الزم است انسان مسلمان چگونگي عبادت از طريق آنها را خوب دريابد تـا در  
دام خطرناك تحريف و شرك ورزي نيفتاده و نشـانه هـاي هـدايت و پختگـي را گـم      

ن رو بايد روش مناسب و مورد نظر شريعت را از قرآن كريم، سنت مبـارك  نكند، از اي
اصـل در   –چنانچـه روشـن اسـت     –و بينش و منش پيشينيان فراگيرد، زيرا  �پيامبر 

اسـت كـه    �بودن و مراجعه به روش هدايتگر پيامبر نور و رحمت » توقيفي«عبادات 
ي را ترسيم و چيـزي بـراي   ايشان با گفتار، كردار و منش خود چارچوب صحيح بندگ

  . ديگران باقي نگذاشته اند
در اينجا الزم مي دانيم به مواردي از صفات مزبور و كيفيت بنـدگي از طريـق آنهـا    

  :اشاره نماييم
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  »»وجهوجه««صفت صفت بندگي از طريق بندگي از طريق 

اسـت، و  اسـت، و  » » صورتصورت: : وجهوجه««چنانچه روشن شد، يكي از صفات پروردگار متعال داشتن چنانچه روشن شد، يكي از صفات پروردگار متعال داشتن 
ن طريق فراخوانده و به وي پناه ببريم، چون او داراي چنان ن طريق فراخوانده و به وي پناه ببريم، چون او داراي چنان لذا بايستي خداوند را از ايلذا بايستي خداوند را از اي

  ::كمال و شكوهي است كه جز خدا هيچ كس واقعيتش را نمي داندكمال و شكوهي است كه جز خدا هيچ كس واقعيتش را نمي داند

�me��j��i��h��g����fk�����pl ٨٨: القصص  

  ). شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي( 

�m��z��y��x��w��v��u���tl ٢٧: الرحمن  
      ). ). ماند و بسماند و بس  مت و ارجمند تو ميمت و ارجمند تو ميو تنها ذات پروردگار با عظو تنها ذات پروردگار با عظ((  

  ::در معني حديث روايت شده از طريق ابو داود آمده استدر معني حديث روايت شده از طريق ابو داود آمده است

 S S ���� �D �� )�%� X��j8 � )�D ���� �D �� )�%� X��j8 � )�DVV ; ;}}  
  ). ). نبايد از طريق وجه خدا جز بهشت درخواست شودنبايد از طريق وجه خدا جز بهشت درخواست شود((  

  ::از اين حديث دو نكته برداشت مي شوداز اين حديث دو نكته برداشت مي شود
كـه البتـه همـه    كـه البتـه همـه      ––چون وجه جزو صفات واالي پروردگار محسوب مـي گـردد   چون وجه جزو صفات واالي پروردگار محسوب مـي گـردد     --11

  ..، فراخواندن خداوند از اين طريق عبادت به شمار مي رود، فراخواندن خداوند از اين طريق عبادت به شمار مي رود--صفات چنين اند صفات چنين اند 
اين صفت از چنان جايگاه و منزلتي برخوردار است كـه بايـد تنهـا درخواسـت     اين صفت از چنان جايگاه و منزلتي برخوردار است كـه بايـد تنهـا درخواسـت       --22

  ..چيزي بسيار بزرگ و با عظمت همچون بهشت از طريق آن صورت پذيردچيزي بسيار بزرگ و با عظمت همچون بهشت از طريق آن صورت پذيرد
    ::پناه بردن به وجه خداپناه بردن به وجه خدا

                                                                                      
  ..محمد بن عبد الوهابمحمد بن عبد الوهاب/ / التوحيد الذي هو حق اهللا علي العبيد التوحيد الذي هو حق اهللا علي العبيد   11
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ور و رحمت، الزم است خـدا را از طريـق پنـاه بـردن بـه      ور و رحمت، الزم است خـدا را از طريـق پنـاه بـردن بـه      بر اساس رهنمود پيامبر نبر اساس رهنمود پيامبر ن
ايشان نيز بندگي و در دژ محكم و استوار اين صفت سكني گـزينيم، جـابر بـن    ايشان نيز بندگي و در دژ محكم و استوار اين صفت سكني گـزينيم، جـابر بـن    » » وجهوجه««

  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��در اين زمينه از پيامبر بزرگوار در اين زمينه از پيامبر بزرگوار   ��عبد اهللا عبد اهللا 

 S S)8�� �[4 w�Y� �B)8�� �[4 w�Y� �B::    

�m���µ��¡������~��}��|��{��z��y��x��wl نعام�  ٦٥: ا
X�	X�	   ����� ������� : :?<�%� 1%�I?<�%� 1%�I ; ;X�h5X�h5::    

�m���µ����¥��¤��£��¢l نعام�� ,� :?<�%� 1%	�X ����� ٦٥: اI ;X�	: 

 �m��¨��§��¦l نعام� {;  ,� : º8I �[4V	�X ����� ٦٥: ا
تواند كه عذاب بزرگي از باالي سرتان و يا از زير پاهايتان  خدا مي: بگو: [وقتي آيه( 

و يا از زير : [وقتي جمله. به تو پناه مي برم: فرمود �امبر ، پيفرود آمد ]بر شما بگمارد
و : [تعبير پس ازو باالخره . به تو پناه مي برم: ، فرمودنازل شد ]پاهايتان بر شما بگمارد

  ). اين امر آسان تر است: ، فرمود]انددسته و پراكنده گرد دستهشما را 
صـفات از جايگـاه ويـژه اي     چون مي دانسته ايـن  �چنانچه مي بينيم، پيامبر اكرم 

برخوردار است، بدان پناه برده و جهت جلوگيري از وقوع عـذابهاي مختلـف در ايـن    
برج و باروي نفوذ ناپذير جاي گرفته است، و لذا خداوند نيز بخـاطر عظمـت صـفت    
مزبور و لطف و احسان خويش ايشان را از گرفتار شدن در منجالب عـذابها در امـان   

  .نگه داشت

                                                                                      
  ). ). كتاب التوحيدكتاب التوحيد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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  از طريق صفات شنوايي و بينايياز طريق صفات شنوايي و بينايي  عبادتعبادت

عبادت از طريق اين دو اسم داراي جوانب و ابعاد بي شماري است كه برخي از آنها عبادت از طريق اين دو اسم داراي جوانب و ابعاد بي شماري است كه برخي از آنها 
  ::را ذكر مي كنيمرا ذكر مي كنيم

  ::پايداري بر حقپايداري بر حق  --11

هرگاه انسان خوب بفهمد كه زير نظر پروردگاري شنوا و بينا بوده و لحظـه اي وي  هرگاه انسان خوب بفهمد كه زير نظر پروردگاري شنوا و بينا بوده و لحظـه اي وي  
زمي راسخ و پوالدين در راستاي پيمودن زمي راسخ و پوالدين در راستاي پيمودن را تنها نمي گذارد، انگيزه و يقيني نيرومند و عرا تنها نمي گذارد، انگيزه و يقيني نيرومند و ع

مسير بندگي، پايداري بر حق و تمسك جستن به عقيـده صـحيح در اعمـاق درونـش     مسير بندگي، پايداري بر حق و تمسك جستن به عقيـده صـحيح در اعمـاق درونـش     
و و   در برابر هيچ كدام از ستمگران و متجاوزان خـم بـه ابـرو نمـي آورد    در برابر هيچ كدام از ستمگران و متجاوزان خـم بـه ابـرو نمـي آورد      ،،ريشه دوانيدهريشه دوانيده

مشكالت و سختيها به لذت و آرامش تبديل مي گردند، زيرا مي داند كه ريز و درشت مشكالت و سختيها به لذت و آرامش تبديل مي گردند، زيرا مي داند كه ريز و درشت 
ارها و گفتارهايش زير نظر و كنترل دقيق پروردگار شنوا و بينا مي باشد و مبارزات ارها و گفتارهايش زير نظر و كنترل دقيق پروردگار شنوا و بينا مي باشد و مبارزات كردكرد

  ..طوالني و جان فرسا و سختيهايي كه در اين راه متحمل گشته بي نتيجه نخواهند ماندطوالني و جان فرسا و سختيهايي كه در اين راه متحمل گشته بي نتيجه نخواهند ماند
بنابراين، ايمان و اعتقاد انسان مسـلمان بـه ايـن دو صـفت وي را بردبـار بـر انـواع        بنابراين، ايمان و اعتقاد انسان مسـلمان بـه ايـن دو صـفت وي را بردبـار بـر انـواع        

  ..شهامت بار مي آوردشهامت بار مي آورد  شكنجه، گرسنگي و محروميت و باشكنجه، گرسنگي و محروميت و با
تاثيرات شگرف ايمان به صفات شنوايي و بينايي در داستان شگفت انگيـز موسـي و   تاثيرات شگرف ايمان به صفات شنوايي و بينايي در داستان شگفت انگيـز موسـي و   

به روشني مشهود است كه پروردگار مأموريت رفـتن پـيش   به روشني مشهود است كه پروردگار مأموريت رفـتن پـيش     ––عليهما السالم عليهما السالم   ––هارون هارون 
از بديها را بـر دوش ايشـان كشـيد، ولـي     از بديها را بـر دوش ايشـان كشـيد، ولـي       ممانعتممانعتفرعون و فرمان دادنش به خوبيها و فرعون و فرمان دادنش به خوبيها و 

از عواقـب ايـن   از عواقـب ايـن     ،،خـود خواهـان اسـت   خـود خواهـان اسـت   ن از زمره مسـتكبران و  ن از زمره مسـتكبران و  چون مي دانستند فرعوچون مي دانستند فرعو
  ::مسؤليت خطير بيمناك بودندمسؤليت خطير بيمناك بودند

�m��¢��¡����������~�����}��|���{��z������y��x��w�����v��������u���t�����s��r
���«��ª������©����¨��§��¦��¥���¤���£��¬l ٤٥ -  ٤٣: طه��
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طغيان از حـد گذشـته   و در كفر و ( به سوي فرعون برويد كه سركشي كرده است( 
غفلت خود و عظمت ( ، شايدسخن بگوئيد) درباره ايمان( سپس به نرمي با او   ). است

موسي و (   . بهراسد) از عاقبت كفر و طغيان خويش و عذاب دوزخ( ياد كند و) خدا را
قبـل از آن كـه بـه    ( ترسـيم كـه او   مـي ) از اين( ما !پروردگارا: گفتند) هارون خاشعانه

و فرمان قتل ما را صادر كنـد و پيـام   ( بر ما پيش دستي كند) گوش فرا دهد سخنان ما
و اسائه ادب ( طغيانگري آغازد) بعد از شنيدن( و يا) تو به گوش او و اطرافيانش نرسد

   ). كند
خداوند توانا نيز چگونگي بندگي از طريق دو صفت شنوايي و بينـايي را بـه ايشـان    

ود كه با صالبت هر چه تمامتر پيش اين طاغوت زمان آموزش داد و راهنمايي شان فرم
را همراهـي نمـوده و   رفته و خم به ابرو نياورند، چون خدايي بسيار شنوا و بينـا آنـان   

اگر بخواهد هيچ كس نمي تواند گزنـدي بـه ايشـان     ،اقعيشان استحامي و پشتيبان و
ق خواسـت و اراده  برساند، و اگر هم از طرف دشمن ضربه خوردند، بايد بدانند كه طب

  :پروردگار حكيم بوده و پاداش آن را در روز آخرت دريافت خواهند نمود

�m°���¯��®±����¶���µ��´��³��²l ٤٦: طه     
) اعمالشـان را ( شـنوم و  مـي ) حرفهايشـان را ( من با شما هسـتم و  !نترسيد: فرمود( 
  ). دارم و ايشان را از كشتن و آزار شما باز مي( بينم مي

    :و مراقبتترس  -2
صفات مزبور بر زندگي مسلمانان، ترس و بيم  تاثير گذاريكي ديگر از آثار مبارك و 

همه جانبه از خداوند متعال و دانا است، زيرا هرگاه انسان بداند كه پروردگاري بسـيار  
دانا و توانا باالي سرش قرار گرفته و تمامي حركات و سكنات و حتي صداهاي آهسته 

 حسـاب گـر  را مراقب و  اوز زير نظر دارد، انگيزه روي آوردن به خدا و و پچ پچ را ني
  .در وي ريشه مي دوانددانستن، 
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از اين رو، بايد در همه كردارها و گفتارهـا صـفت شـنوايي و بينـايي پروردگـار را      
  :احساس و طوري حركت نماييم كه خالف ميل ايشان نباشد

m� �� � � �́ �³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª��� �©��¸��¶��µ

¹º��¿���¾��½��¼����»À����Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Ál ٥٨: النساء  
نچـه خـدا   اعـم از آ ( دهد كه امانتهـا را  دستور مي) مؤمنان( بيگمان خداوند به شما( 

، و چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شـما  شما را در آن امين شمرده
، و هنگامي كه در ميـان مـردم بـه    به صاحبان امانت برسانيد) اند را در آنها امين دانسته

اين اندرز خدا است و آن را آويزه گوش ( .كه دادگرانه داوري كنيدداوري نشستيد اين 
و شـما را بـه   ( دهـد  خداوند شما را به بهترين اندرز پند مـي ) خود سازيد و بدانيد كه

) ي كردارتـان ( بينـا ) سخنان و( نوايبيگمان خداوند دائماً ش  ). خواند انجام نيكيها مي
، و چـه  دارد دارد يـا نمـي   ت خيانت روا ميداند چه كسي در امان و مي( باشد بوده و مي

   ). كند كند يا نمي كسي دادگري مي
داده است، لذا هرگاه   خداوند در اين آيه ما را به اداي امانتها و داوري عادالنه فرمان

قضاوت دادگرانه سرباز زند، اين آيـه مشـعل راهـش    انساني خواست از اداي امانت و 
  . شده و بيم گرفتار شدن در دام عذاب دردناك الهي در وي تقويت مي گردد

قدرت ستم بر ديگران را پيدا كرد و توانست اسب سركش آرزوهـاي  و يا هر وقت 
 هر طور كه بخواهد حركت دهد، بال فاصله به خود آمده و يقين پيدا مي  شيطانيش را 

پروردگاري شنوا و بينا قرار گرفته و نمي تواند بـه انـدازه    او تحت كنترل دقيقكند كه 
تار مويي از حوزه قدرت و فرمانروايي اش بيرون رود، چطور ممكن اسـت كـردار يـا    

سر بزند كه يقين دارد خداوند نه تنها كلمات بلكه حروف و كسي گفتار نامشروعي از 
  !!؟ا نيز به خوبي مي داندچشمك زدن و اسرار درون رحتي 
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از اين رو، هيچ گاه چنين مسلماني خالف ميل و خشنودي پروردگار قدم بر نداشته 
و همواره مي كوشد خود را با موازين شريعت تطبيق داده و از مسير دين خارج نشود، 

از پا نهادن به سرزميني كـه مـورد   تا خداوند وي را در جايي ببيند كه بدان امر كرده و 
  .ييد خدا نيست بپرهيزدتا
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    ::ارمارمبـخش چهبـخش چه

  توضيح پاره اي از اصطالحات شريعت اسالميتوضيح پاره اي از اصطالحات شريعت اسالمي
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    ::ـل اولـل اولفـــصـفـــصـ

  كـــفـــر و بـي دينـيكـــفـــر و بـي دينـي
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  معني لغوي و اصطالحي كفرمعني لغوي و اصطالحي كفر

  ::معني لغويمعني لغوي) ) الفالف

  11. . پوشاندن و پنهان كردن استپوشاندن و پنهان كردن است: : واژه كفر در زبان عربي به معنيواژه كفر در زبان عربي به معني
  ::معني اصظالحيمعني اصظالحي) ) بب

خواه خواه   --  ��شريعت نيز بر نقطه مقابل ايمان و معتقد نبودن به خدا و پيامبر شريعت نيز بر نقطه مقابل ايمان و معتقد نبودن به خدا و پيامبر از ديدگاه از ديدگاه 
نيرنگ و دنباله روي از هواهاي نيرنگ و دنباله روي از هواهاي   ،،از روي تكذيب و يا ترديد، روي گرداني، رشك بردناز روي تكذيب و يا ترديد، روي گرداني، رشك بردن

تكذيب كننده و منكـر حسـادت   تكذيب كننده و منكـر حسـادت   شخص شخص ، گر چه كفر ، گر چه كفر اطالق مي گردداطالق مي گردد، ، --نفساني باشد نفساني باشد 
    22. . خيم تري به دنبال داردخيم تري به دنبال داردآگاه از صداقت رسول، بزرگ تر و عواقب وآگاه از صداقت رسول، بزرگ تر و عواقب و  ورزِورزِ

  

  انواع كفرانواع كفر

كفر بزرگ و كوچك تقسيم مي گـردد، ابـن   كفر بزرگ و كوچك تقسيم مي گـردد، ابـن   : : كفر در يك دسته بندي كلي به دو نوعكفر در يك دسته بندي كلي به دو نوع
  : : در اين زمينه مي نويسددر اين زمينه مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––القيم الجوزيه القيم الجوزيه 

از روي از روي انسـان  انسـان  كفر عملي و كفر انكاري؛ كفر انكاري آن است كه كفر عملي و كفر انكاري؛ كفر انكاري آن است كه : : كفر دو نوع داردكفر دو نوع دارد
  ��بـه پيـام پيـامبر اسـالم     بـه پيـام پيـامبر اسـالم       صفات، افعال و احكام خداونـد صفات، افعال و احكام خداونـد   اسماء،اسماء،  انكارانكارخيره سري و خيره سري و 

كه اين نوع كفر از هر جهت با اصل ايمان در تضاد كامل مي باشد، و امـا  كه اين نوع كفر از هر جهت با اصل ايمان در تضاد كامل مي باشد، و امـا    معتقد نباشدمعتقد نباشد
: : متناقض و غير متناقض ايمـان تقسـيم مـي شـود؛ بـراي مثـال      متناقض و غير متناقض ايمـان تقسـيم مـي شـود؛ بـراي مثـال      كفر عملي به دو بخش كفر عملي به دو بخش 

بـا  بـا    ��دادن بـه پيـامبر   دادن بـه پيـامبر     كرنش بردن در برابر بت، استهزا به قرآن كريم و كشتن و دشنامكرنش بردن در برابر بت، استهزا به قرآن كريم و كشتن و دشنام
  33..اصل ايمان تناقض و مغايرت كامل دارداصل ايمان تناقض و مغايرت كامل دارد

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
  ..335335//1212يميه يميه ابن تابن ت/ / مجموع الفتاوي مجموع الفتاوي   22
  ..محمد سعيد قحطانيمحمد سعيد قحطاني. . دد/ / الوالء و البراء الوالء و البراء   33
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  ::انواع كفرانواع كفر  اينك شرح و توضيحاينك شرح و توضيحو و 
  ::) ) اكبراكبر((  كفر بزرگكفر بزرگ  --11

به كفري گفته مي شـود كـه مـرتكبش را از دايـره ديـن خـارج و       ) اكبر( كفر بزرگ
تقسيم مي  نوعدوزخ خواهد گشت، اين نوع كفر نيز به پنج آتش موجب ماندگاري در 

  :گردد
  :كفر تكذيب) الف

  :قرآن كريم در اين باره مي فرمايد

�mh��g���f��e����d��c��b��a��`��_��~��}i����l��k��j

��o��n��ml ٦٨: العنكبوت  

حـق را  حـق را  ) ) ديـن ديـن ((  ، و يا، و يااز كسي است كه بر خدا دروغ بندداز كسي است كه بر خدا دروغ بندد  آخر چه كسي ستمگرترآخر چه كسي ستمگرتر((  
  ). ). ؟؟  آيا جايگاه كافران دوزخ نيستآيا جايگاه كافران دوزخ نيست  !!؟؟چون بدو رسد تكذيب كندچون بدو رسد تكذيب كند

سته سته هيچ كس كافرتر و ستمگرتر از كسي نيست كه عليه خداوند متعال دروغ بهيچ كس كافرتر و ستمگرتر از كسي نيست كه عليه خداوند متعال دروغ ب  يعنييعني
و يا پيام پروردگار را تكذيب نمايد، كه نخستين گروه دروغ پرداز و دومي نيز تكذيب و يا پيام پروردگار را تكذيب نمايد، كه نخستين گروه دروغ پرداز و دومي نيز تكذيب 

  ..كننده به شمار رفته و سرانجام همه آنان آتش سوزان دوزخ خواهد بودكننده به شمار رفته و سرانجام همه آنان آتش سوزان دوزخ خواهد بود
  ::كفر استكباركفر استكبار) ) بب

س و ساير كساني است كـه بـا وجـود شـناخت و     س و ساير كساني است كـه بـا وجـود شـناخت و     يكي از مصاديق اين نوع كفر ابلييكي از مصاديق اين نوع كفر ابلي
تصديق رسالت پيامبر، از روي عناد و خيره سري بدان كفـر ورزيـده و از پـذيرش آن    تصديق رسالت پيامبر، از روي عناد و خيره سري بدان كفـر ورزيـده و از پـذيرش آن    

زنند، و همچنين مانند كفر فرعون و پيروانش كه قرآن كـريم در بـاره آنـان    زنند، و همچنين مانند كفر فرعون و پيروانش كه قرآن كـريم در بـاره آنـان    مي مي سر باز سر باز 
  ::مي فرمايدمي فرمايد

�m��x��w��v��u���t��s��r��ql ٤٧: المؤمنون  
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و و ((  آيا به دو انسان همچـون خودمـان ايمـان بيـاوريم    آيا به دو انسان همچـون خودمـان ايمـان بيـاوريم    : : گفتندگفتند) ) عونيانعونيانفرعون و فرفرعون و فر((        
پرسـتندگان و  پرسـتندگان و  ) ) اسـرائيل اسـرائيل   يعنـي بنـي  يعنـي بنـي  ((  و حـال ايـن كـه قـوم آن دو    و حـال ايـن كـه قـوم آن دو    ) ) پيغمبرشان بـدانيم پيغمبرشان بـدانيم 

  !). !). ؟؟خدمتگذاران ما بوده و هستندخدمتگذاران ما بوده و هستند
  ::كفر ترديدكفر ترديد) ) جج

پيـام آور الهـي را   پيـام آور الهـي را     ،،درونيدرونيمهلك مهلك مرتكب اين نوع كفر بر اثر گرفتار شدن به بيماري مرتكب اين نوع كفر بر اثر گرفتار شدن به بيماري 
رد تاييد و تصديق قرار نداده و همواره در باتالق شك و ترديد باقي مي ماند، ولـي  رد تاييد و تصديق قرار نداده و همواره در باتالق شك و ترديد باقي مي ماند، ولـي  مومو

زمينه دسـت يـابي بـه    زمينه دسـت يـابي بـه    صاحبان دلهاي پاك و سالم هيچ گاه دچار چنين مرگي نشده و صاحبان دلهاي پاك و سالم هيچ گاه دچار چنين مرگي نشده و 
البته كساني كه مرتكب چنين كفري مي شوند بخاطر روي البته كساني كه مرتكب چنين كفري مي شوند بخاطر روي . . حقايق برايشان فراهم استحقايق برايشان فراهم است

ايشان منحرف مي گردند، و گرنـه سرشـت پـاك    ايشان منحرف مي گردند، و گرنـه سرشـت پـاك      پيامبر از مسيرپيامبر از مسير  مؤيدمؤيدگرداني از آيات گرداني از آيات 
  ..انساني آدمي را به انتخاب مسير حق و بندگي رهنمون مي شودانساني آدمي را به انتخاب مسير حق و بندگي رهنمون مي شود

يكي از مصاديق اين گونه كفر، صاحب باغي است كه توانگري مادي وي را فريفت يكي از مصاديق اين گونه كفر، صاحب باغي است كه توانگري مادي وي را فريفت 
  ::و ايمان به خدا و آخرت را از ياد برد، قرآن كريم داستان او را چنين گزارش مي كندو ايمان به خدا و آخرت را از ياد برد، قرآن كريم داستان او را چنين گزارش مي كند

�mD��C��B��A����O��N��M��L���K��J��I��H��G��F����E

��]����\��[��Z��Y��X��W��V���U���T��S��R��Q��P

��`�����_���̂���m��l��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a

��t��s���r��q��p��o��nl ٣٨ -  ٣٥: الكھف  
همراه دوسـت  همراه دوسـت  ((  ،،بر خويشتن ستمگر بودبر خويشتن ستمگر بود) ) به سبب عدم ايمان به خدابه سبب عدم ايمان به خدا((  در حالي كهدر حالي كه((    

ي ي هـا هـا   و نگاهي به درختـان پرميـوه و خوشـه   و نگاهي به درختـان پرميـوه و خوشـه   ((  به باغش گام نهادبه باغش گام نهاد) ) رمست غروررمست غرور، س، سخودخود
بـاغ  بـاغ  ((  كـنم هرگـز ايـن   كـنم هرگـز ايـن     من باور نميمن باور نمي: : گفتگفت) ) ، مستكبرانه، مستكبرانهپردانه و زمزمه رودبار انداختپردانه و زمزمه رودبار انداخت

بـه فـرض   بـه فـرض   ((  اگر هـم اگر هـم . . و باور ندارم كه قيامت برپا شودو باور ندارم كه قيامت برپا شود. . فنا رودفنا رودنابود شود و به نابود شود و به ) ) سرسبزسرسبز
اين همـه شخصـيت و   اين همـه شخصـيت و   ((  ردگارم برگردانده شومردگارم برگردانده شوممن به سوي پرومن به سوي پرو) ) قيامتي در كار باشد وقيامتي در كار باشد و



        
  

      566566                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

مسلّماً سرانجام بهتري مسلّماً سرانجام بهتري ) ) ، نشانه شايستگي من است و در آنجا هم، نشانه شايستگي من است و در آنجا هممقام، و اموال و اوالدمقام، و اموال و اوالد
او، در حالي كه او، در حالي كه ) ) مؤمنمؤمن((  دوستدوست    . . افتافتخواهم يخواهم ي) ) باغ و زندگيباغ و زندگي((  و جايگاه خوبتري از اينو جايگاه خوبتري از اين

گرف و سـازمان  گرف و سـازمان  دستگاه شـ دستگاه شـ ((  اي كهاي كه  آيا منكر كسي شدهآيا منكر كسي شده: : با وي گفتگو داشت، بدو گفتبا وي گفتگو داشت، بدو گفت
، و بعد از ، و بعد از ارزشي آفريده استارزشي آفريده است  سپس از نقطه بيسپس از نقطه بيتو را از خاك ناچيزي و تو را از خاك ناچيزي و ) ) پيچيده جسمپيچيده جسم

كه مرا و همه جهان را آفريده كه مرا و همه جهان را آفريده ((  اواو) ) ::گويمگويم  ميمي((  ولي منولي من    !!؟؟  آن تو را مرد كاملي كرده استآن تو را مرد كاملي كرده است
        ). ). سازمسازم  ، و من كسي را انباز پروردگارم نمي، و من كسي را انباز پروردگارم نميخدا است و پروردگار من استخدا است و پروردگار من است) ) استاست

شك و ترديد خود در باره شك و ترديد خود در باره ] ] و لئن رددت إلي ربيو لئن رددت إلي ربي[[بينيم، نامبرده با تعبير بينيم، نامبرده با تعبير چنانچه مي چنانچه مي 
  ..ايمان به آخرت را اعالم و مرتكب كفر گشته استايمان به آخرت را اعالم و مرتكب كفر گشته است

  ::كفر اعراضكفر اعراض) ) دد

نسبت به تكذيب و تصديق و يا دوسـتي  كساني در مرداب اين نوع كفر مي افتند كه 
 دعـوتش ن بـه پيـام و   و دشمني با بنيانگذار دعوت بي تفاوت بوده و تنها از گوش داد

بـه خـدا   : گفت �خطاب به پيامبر نور و رحمت » عبد ياليل«سر باز مي زند، چنانكه 
اگر راستگو باشي تو بزرگتر از آن هستيد كه پاسخت بدهم و اگر هـم دروغگـو    !قسم

  .باشي فرومايه تر از آن هستيد كه با تو صحبت كنم
  :قرآن كريم در مورد اين نوع كفر مي فرمايد 

�m��z��y��x��w��v���ul حقاف�  ٣: ا
 شـوند  از آنچه از آن بـيم داده مـي  ) پذيرند و كه اين حقيقت را نمي( وليكن كافران( 

  ). گردانند روي مي) كه فرا رسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت است(
  :كفر نفاق) هـ

لمانان كه بدترين و خطرناك ترين صورتهاي كفر عليه اسـالم و مسـ   –اين نوع كفر 
، عبـارت از آن اسـت كـه انسـان در پنهـان كـردن تكـذيب در دل        -به شمار مي رود 

. پليدش، شهادتين را بر زبان جاري و خـود را جـزو زمـره مـؤمنين بـه حسـاب آورد      
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مرتكبين اين گونه كفر در ميان صفوف مسلمانان رخنـه كـرده و همـواره مـي كوشـند      
يزكـاري را كـم   هروي شعله ور تقوا و پروحدت و يكپارچگي ايشان را به هم زده و ني

، و لذا بايد پرده از روي پليد و خيانت كارانه شان برداشته شـده و ماهيتشـان   سو كنند
  . براي همگان برمال شود

  :قرآن كريم در اين باره مي فرمايد

�m��i��h���g��f��e��d�����c��b��a��`��_��^����� �]��\

��r��q��p����o���n��m��l��k��jl ٩ - ٨: بقرةال    
. به خدا و روز رستاخيز بـاور داريـم  ما : گويند اي هستند كه مي مردم دسته در ميان( 

خـدا و  ) اينان به نظرشـان (  . آيند رند و جزو مؤمنان بشمار نميدر صورتي كه باور ندا
فريبنـد ولـي    ، در صورتي كه جز خود را نمياند زنند كه ايمان آورده گول مي كساني را

   ). ندفهم نمي
  :در جايي ديگر آنان را چنين ارزيابي مي فرمايد

�m��®��¬�����«��ª�����©�� �̈�§���������¦��¥��¤�����£��¢l ٣: المنافقون     
) نخست با زبان( بدان خاطر است كه) نفاق و دروغگوئي و بازداشتن از دين( اين( 

، و ايشـان  مهر نهاده شد د، پس بر دلهايشانان كافر شده) با دل( اند و سپس ايمان آورده
  ). فهمند نمي) ، و از ايمان چيزيكنند حقيقت را درك نمي( ديگر
   :) اصغر( كفر كوچك -2

كه كفر عملي نام دارد و انجام دهنده اش را بيرون از دايره دين نمي  –كفر اين نوع 
از ، بر هر نوع گناهي اطالق مي گردد كه در قرآن يا سنت كفر ناميـده شـده انـد،    -كند

  :جمله كفران و ناسپاسي نعمتهاي پروردگار كه خداوند در باره آن مي فرمايد
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� m� TSRU�\� [ZYX�W�V

]��j����a��`��_��^l ١١٢: النحل  
زند  مردمان شهري را مثل مي) داستان، كنند براي آنان كه كفران نعمت مي( خداوند(  

ـ  كه در امن و امان بسر مي ه فـراوان بـه سويشـان    بردند و از هر طرف روزيشان به گون
  ). ، اما آنان كفران نعمت خدا كردندشد سرازير مي

  :در يكي از احاديث آمده است
 S »�� F�	/ z7�� F\8 ��/��U 2��� �%��
G �V ;} 
  ). پس از من دوباره كافر نشويد كه گردن يكديگر را بزنيد( 

  :در جايي ديگر مي فرمايد

 S�h5 
5�U �8 )�A� 6�
�� X�	 �1D  �¾��I �� d��V ;� 
هرگاه مردي برادرش را با وصف كافر مورد خطاب قرار داد، به يكـي از آنـان بـر    ( 

  ). مي گردد
اين نوع كفر و امثال آنها كفر عملي ناميده شده و انسان را بيرون از دايره ديـن نمـي   

  .سازد
  

  تفاوت كفر كوچك و بزرگتفاوت كفر كوچك و بزرگ

اي از آنها را اي از آنها را   هم دارند كه پارههم دارند كه پاره  ااچنانچه روشن شد، كفر بزرگ و كوچك تفاوتهايي بچنانچه روشن شد، كفر بزرگ و كوچك تفاوتهايي ب

  ::ذكر خواهيم كردذكر خواهيم كرد

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
  ..همانهمان  22
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كفر بزرگ انسان را از دايره دين خارج و موجب برباد رفتن همـه كردارهـا مـي    كفر بزرگ انسان را از دايره دين خارج و موجب برباد رفتن همـه كردارهـا مـي      --11
  ..شود، ولي كفر كوچك تنها صاحبش را در معرض تهديد قرار مي دهدشود، ولي كفر كوچك تنها صاحبش را در معرض تهديد قرار مي دهد

كفر بزرگ موجب ماندگاري انجام دهنده اش در آتش دوزخ خواهد شـد، ولـي   كفر بزرگ موجب ماندگاري انجام دهنده اش در آتش دوزخ خواهد شـد، ولـي     --22
نه تنها چنين نتيجه اي را به دنبال ندارد كه گاهي بر اثـر پـذيرش توبـه از    نه تنها چنين نتيجه اي را به دنبال ندارد كه گاهي بر اثـر پـذيرش توبـه از    كوچك كوچك كفر كفر 

  ..سوي پروردگار هيچ گاه وارد دوزخ نمي گرددسوي پروردگار هيچ گاه وارد دوزخ نمي گردد
كوچـك چنـان   كوچـك چنـان   كفـر  كفـر  كفر بزرگ جان و مال مرتكبش را حالل مـي سـازد، ولـي    كفر بزرگ جان و مال مرتكبش را حالل مـي سـازد، ولـي      --33

  ..نيستنيست
كفر بزرگ موجب پديد آمدن دشمني تمام عيار ميان انجام دهنده گان و صفوف كفر بزرگ موجب پديد آمدن دشمني تمام عيار ميان انجام دهنده گان و صفوف   --44

گر چه جزو خويشاوندان نزديك هم گر چه جزو خويشاوندان نزديك هم   ––ن گشته و نبايد مسلمانان با چنين كساني ن گشته و نبايد مسلمانان با چنين كساني مؤمنيمؤمني
رابطه محبت و دوستي برقرار سازند، ولي كفر كوچك چنين سرنوشتي را رقم رابطه محبت و دوستي برقرار سازند، ولي كفر كوچك چنين سرنوشتي را رقم   --باشند باشند 

  ..نزده و درست است تعامل و همزيستي دوستانه با ايشان صورت پذيردنزده و درست است تعامل و همزيستي دوستانه با ايشان صورت پذيرد
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  ـصــــــل دومـصــــــل دومــــفـفـ
  

  شــــرك و بـت پرستـيشــــرك و بـت پرستـي
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  تعريف لغوي و اصطالحي شركتعريف لغوي و اصطالحي شرك

  ::تعريف لغويتعريف لغوي) ) الفالف

در زبان عربي به در زبان عربي به   --كه جمع آن أشراك و شُركاء است كه جمع آن أشراك و شُركاء است   --واژه شرك، شركة و شَركة واژه شرك، شركة و شَركة   
  ..ارتباط و معاشرت دو نفر با همديگر استارتباط و معاشرت دو نفر با همديگر است: : معنيمعني

  ..با هم معاشرت داشتيمبا هم معاشرت داشتيم: : اشتركنااشتركنا
  ..آن دو نفر با هم مشاركت داشتندآن دو نفر با هم مشاركت داشتند: : اشترك الرجالن و تشاركااشترك الرجالن و تشاركا  

  ::صطالحيصطالحيتعريف اتعريف ا) ) بب

قرار دادن شريك و هميار در زمينه ربوبيـت و الوهيـت   قرار دادن شريك و هميار در زمينه ربوبيـت و الوهيـت   : : از ديدگاه شريعت به معنياز ديدگاه شريعت به معني
براي خداوند متعال است كه صورتهاي گوناگوني دارد؛ زيـرا گـاهي اوقـات انسـان از     براي خداوند متعال است كه صورتهاي گوناگوني دارد؛ زيـرا گـاهي اوقـات انسـان از     

مرتكـب شـرك بـزرگ    مرتكـب شـرك بـزرگ      طريق دعا، قرباني، نذر و امثال اين گونه عبادتها براي غير خداطريق دعا، قرباني، نذر و امثال اين گونه عبادتها براي غير خدا
  ..شودشود  ميمي  خارجخارج  از دايره ديناز دايره دين  گشته وگشته و

  
  فرجام شركفرجام شرك

  ::شرك ورزي بزرگ ترين و نفرت انگيز ترين گناهان به شمار مي رود، زيراشرك ورزي بزرگ ترين و نفرت انگيز ترين گناهان به شمار مي رود، زيرا
شخص مشرك نسبت به پروردگار گستاخي و بي شـرمي كـرده و ايشـان را بـا     شخص مشرك نسبت به پروردگار گستاخي و بي شـرمي كـرده و ايشـان را بـا       --11

مخلوقاتش يكسان انگاشته است، چطور امكان دارد عبادتي كه مخصـوص پروردگـار   مخلوقاتش يكسان انگاشته است، چطور امكان دارد عبادتي كه مخصـوص پروردگـار   
ا دچار بدترين صورتهاي ظلم و فسـاد  ا دچار بدترين صورتهاي ظلم و فسـاد  خالق آمر است براي غير وي صورت گيرد و لذخالق آمر است براي غير وي صورت گيرد و لذ

  ::گشته استگشته است

�m��d��c����b��a��el ١٣: لقمان  
  ). ). واقعاً شرك ستم بزرگي استواقعاً شرك ستم بزرگي است((  
  ::از درياي بي پايان آمرزش و مهرورزي پروردگاراز درياي بي پايان آمرزش و مهرورزي پروردگارمحروميت محروميت   --22
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�m~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��r�����¨l ٤٨: النساء  

، ولـي گناهـان جـز آن را از    ، ولـي گناهـان جـز آن را از    بخشـد بخشـد   ا نمـي ا نمـي شرك به خود رشرك به خود ر) ) هرگزهرگز((  بيگمان خداوندبيگمان خداوند((  
  ). ). بخشدبخشد  هركس كه خود بخواهد ميهركس كه خود بخواهد مي

  سـاخته سـاخته و همچنين انسان مشرك خود را از تاج زرين شـفاعت در قيامـت محـروم    و همچنين انسان مشرك خود را از تاج زرين شـفاعت در قيامـت محـروم    
  ..است، زيرا شفاعت بر كافران و مشركان حرام استاست، زيرا شفاعت بر كافران و مشركان حرام است

محروميت از دست يافتن به هر گونه پاداشـي، زيـرا شـرك ورزي باعـث بربـاد      محروميت از دست يافتن به هر گونه پاداشـي، زيـرا شـرك ورزي باعـث بربـاد        --33
  ::ارهاي خوب مي گرددارهاي خوب مي گرددرفتن همه كردرفتن همه كرد

�m�����¦��¥��¤��£��¢��¡���̈ ��§l نعام�  ٨٨: ا
، هـر آنچـه   ، هـر آنچـه   ورزيدندورزيدند  شرك ميشرك مي) ) --    چه رسد به ديگرانچه رسد به ديگران  --اين چنين شايستگاني اين چنين شايستگاني ((  اگراگر((  
شد و خـرمن طاعتشـان بـه آتـش     شد و خـرمن طاعتشـان بـه آتـش       و اعمال خيرشان ضائع ميو اعمال خيرشان ضائع مي((  رفترفت  كردند هدر ميكردند هدر مي  ميمي

  ). ). سوختسوخت  شرك ميشرك مي
يرا از نظر اسالم جان و مال كسي كه يرا از نظر اسالم جان و مال كسي كه به هدر رفتن جان و مال شخص مشرك، زبه هدر رفتن جان و مال شخص مشرك، ز  --44

  ::قضيه بنيادين توحيد را به باد مسخره گرفته فاقد هر نوع ارزش و اعتباري استقضيه بنيادين توحيد را به باد مسخره گرفته فاقد هر نوع ارزش و اعتباري است

�m��¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|
¦§�������¶l ٥: التوبة     

را هركجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيـد و در همـه   را هركجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيـد و در همـه   ) ) عهدشكنعهدشكن((  مشركانمشركان((  
  ). ). آنان بنشينيدآنان بنشينيد) ) انداختنانداختنبه دام به دام ((  كمينگاهها برايكمينگاهها براي

  ::جاودانگي در آتش سوزان دوزخ و محروميت از بهشت پروردگارجاودانگي در آتش سوزان دوزخ و محروميت از بهشت پروردگار  --55

�mi��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k����ju����x��w��v
���z��yl ٧٢: المائدة  



        
  

      573573                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  ، خدا بهشت را بر او حرام كرده است، خدا بهشت را بر او حرام كرده استهر كس انبازي براي خدا قرار دهدهر كس انبازي براي خدا قرار دهد  بيگمانبيگمان((  
و ستمكاران يار و و ستمكاران يار و . . استاست) ) دوزخدوزخ((  و جايگاه او آتشو جايگاه او آتش  ))نهدنهد  و هرگز به بهشت گام نميو هرگز به بهشت گام نمي((

  ). ). ايشان را از عذاب جهّنم برهاندايشان را از عذاب جهّنم برهاندتا تا ((  ياوري ندارندياوري ندارند
  ::11در اين زمينه مي گويددر اين زمينه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن القيم الجوزيه ابن القيم الجوزيه 

: : خداوند سبحان خبر داده كه هدف از آفرينش و قانونگذاري اين است كهخداوند سبحان خبر داده كه هدف از آفرينش و قانونگذاري اين است كه
ء و صفات شناخته و تنها وي را ء و صفات شناخته و تنها وي را موجودات صاحب اختيار ايشان را از طريق اسماموجودات صاحب اختيار ايشان را از طريق اسما

كه اساس آسمانها و كه اساس آسمانها و   ––بندگي نمايند، و همچنين مردم بر اساس قسط و دادگري كامل بندگي نمايند، و همچنين مردم بر اساس قسط و دادگري كامل 
  ::، زندگي كرده و به آباداني زمين بپردازند، زندگي كرده و به آباداني زمين بپردازند--زمين بر آن استوار است زمين بر آن استوار است 

�m��I� �H��� � � �G��F��E��D��C��B��A

K��JL����_l ٢٥: الحديد  
روانه روانه ) ) به ميان مردمبه ميان مردم((  ئل متقن و معجزات روشنئل متقن و معجزات روشنما پيغمبران خود را همراه با دالما پيغمبران خود را همراه با دال((  

نازل نازل ) ) شناسائي حق و عدالتشناسائي حق و عدالت((  و موازينو موازين) ) آسماني و قوانينآسماني و قوانين((  ، و با آنان كتابهاي، و با آنان كتابهايايمايم  كردهكرده
  ). ). دادگرانه رفتار كننددادگرانه رفتار كنند) ) برابر آن در ميان خودبرابر آن در ميان خود((  ايم تا مردمانايم تا مردمان  نمودهنموده

امه قسط و امه قسط و چنانچه مي بينيم، خداوند پيام آوران صلح وآزادي و پيامها را بخاطر اقچنانچه مي بينيم، خداوند پيام آوران صلح وآزادي و پيامها را بخاطر اق
دادگري فرستاده است كه بزرگ ترين مصاديق دادگري و بلكه بنيان آن يكتاپرستي دادگري فرستاده است كه بزرگ ترين مصاديق دادگري و بلكه بنيان آن يكتاپرستي 

  ::بوده و شرك ورزي ستم محسوب مي گرددبوده و شرك ورزي ستم محسوب مي گردد

�m��d��c����b��a��el ١٣: لقمان  
  ). ). واقعاً شرك ستم بزرگي استواقعاً شرك ستم بزرگي است((  
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گر چه شخص مشرك تنها به خودش ستم كرده و نمي گر چه شخص مشرك تنها به خودش ستم كرده و نمي   ––پس چون شرك ورزي پس چون شرك ورزي 
  با اين مقصود اصلي و بنيادينبا اين مقصود اصلي و بنيادين  --به ساحت پروردگار وارد سازد به ساحت پروردگار وارد سازد   تواند هيچ لطمه ايتواند هيچ لطمه اي

مغايرت كامل دارد، بزرگ ترين گناهان كبيره محسوب گشته و مغايرت كامل دارد، بزرگ ترين گناهان كبيره محسوب گشته و ) ) توحيد و يكتاپرستيتوحيد و يكتاپرستي((
خداوند بهشت را بر مشركان حرام ساخته است، و همچنين جان و مالشان را براي خداوند بهشت را بر مشركان حرام ساخته است، و همچنين جان و مالشان را براي 

را بنده خويش قرار دهند، را بنده خويش قرار دهند،   مؤمنان يكتاپرست حالل شمرده و به ايشان اجازه داده آنهامؤمنان يكتاپرست حالل شمرده و به ايشان اجازه داده آنها
خداوند هيچ گونه كرداري را از مشركان نپذيرفته و اجازه شفاعت و هر نوع خداوند هيچ گونه كرداري را از مشركان نپذيرفته و اجازه شفاعت و هر نوع 

  ..درخواست ديگري در حق آنان را نيز اجازه نمي دهددرخواست ديگري در حق آنان را نيز اجازه نمي دهد

  

  انوع شركانوع شرك

  ::شرك در يك دسته بندي كلي به دو قسم تقسيم مي شودشرك در يك دسته بندي كلي به دو قسم تقسيم مي شود

  شرك بزرگشرك بزرگ  --11

انسان را انسان را   --ني و توكل بر غير خدا ني و توكل بر غير خدا دعا، نذر، بيم ،اميد، قربادعا، نذر، بيم ،اميد، قربا: : همچونهمچون  ––اين نوع شرك اين نوع شرك 
در آتـش  در آتـش    ––در صورت توبـه نكـردن   در صورت توبـه نكـردن     ––از دايره دين بيرون نموده و موجب جاودانگي از دايره دين بيرون نموده و موجب جاودانگي 

  ::مي گرددمي گرددسوزان دوزخ و محروميت از بهشت واالي پروردگار سوزان دوزخ و محروميت از بهشت واالي پروردگار 

�m~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��r�����¨l ٤٨: النساء  

، ولـي گناهـان جـز آن را از    ، ولـي گناهـان جـز آن را از    بخشـد بخشـد   مـي مـي شرك به خود را نشرك به خود را ن) ) هرگزهرگز((  بيگمان خداوندبيگمان خداوند((  
  ). ). بخشدبخشد  هركس كه خود بخواهد ميهركس كه خود بخواهد مي
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  انواع شرك بزرگانواع شرك بزرگ

  ::شرك بزرگ نيز به چهار نوع تقسيم مي گرددشرك بزرگ نيز به چهار نوع تقسيم مي گردد
  : : شرك دعاشرك دعا) ) الفالف

  ::قرآن كريم در اين باره مي فرمايدقرآن كريم در اين باره مي فرمايد

�m��a��� �`��_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S

��c��bl ٦٥: العنكبوت  
و تـرس و نگرانـي بديشـان دسـت     و تـرس و نگرانـي بديشـان دسـت     ((  شـوند شـوند   سوار كشتي ميسوار كشتي مي) ) ننمشركامشركا((  هنگامي كههنگامي كه((  
و غيـر او را فرامـوش   و غيـر او را فرامـوش   ((  خواننـد خواننـد   خالصانه و صادقانه خـداي را بـه فريـاد مـي    خالصانه و صادقانه خـداي را بـه فريـاد مـي    ) ) دهددهد  ميمي
، بـاز  ، بـاز  ا نجات داد و سالم به خشـكي رسـاند  ا نجات داد و سالم به خشـكي رسـاند  سپس هنگامي كه خدا آنان رسپس هنگامي كه خدا آنان ر  ). ). گردانندگردانند  ميمي

  ). ). شوندشوند  و به انبازهائي براي خدا معتقد ميو به انبازهائي براي خدا معتقد مي((  ورزندورزند  ايشان شرك ميايشان شرك مي
  

  شرك قصد و نيتشرك قصد و نيت) ) بب

  ::دليل اين نوع شرك آيه زير است كه مي فرمايددليل اين نوع شرك آيه زير است كه مي فرمايد

�m���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i�����������h��g
}���� �� �|��{��z��y���x��w��v��u~����d� �c��� �� � �b��a��`���_

��g��������f��el ١٦ - ١٥: ھود  
و جز خوردن و نوشيدن و جز خوردن و نوشيدن ((  شندشندخواستار زندگي دنيا و زينت آن باخواستار زندگي دنيا و زينت آن با) ) تنهاتنها((  كساني كهكساني كه((      

برابـر سـّنت   برابـر سـّنت     ،،داشتي بـه آخـرت نداشـته باشـند    داشتي بـه آخـرت نداشـته باشـند      چشمچشم  و اموال و اوالد را طالب نبوده وو اموال و اوالد را طالب نبوده و
اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونـه  اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونـه  ) ) ، پاداش دسترنج و، پاداش دسترنج وموجود در پيكره هستيموجود در پيكره هستي

؛ ؛   توار اسـت توار اسـت چرا كه مدار اين جهان بر اعمال اسـ چرا كه مدار اين جهان بر اعمال اسـ ((  دهيمدهيم  كم و كاستي به تمام و كمال ميكم و كاستي به تمام و كمال مي
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حقي از آنان در آن حقي از آنان در آن وو) ) ر اين خوان يغما چه دشمن چه دوستر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست، و ب، و ببر نيات و مقاصدبر نيات و مقاصدنه نه 
، و ، و آنان كسانيند كه در آخرت جز آتش دوزخ بهـره و سـهمي ندارنـد   آنان كسانيند كه در آخرت جز آتش دوزخ بهـره و سـهمي ندارنـد     . . گرددگردد  ضايع نميضايع نمي

و و ) ) شـود شـود   اجـر و پـاداش مـي   اجـر و پـاداش مـي     و بـي و بـي ((  رودرود  ، ضايع و هدر مـي ، ضايع و هدر مـي دهنددهند  آنچه در دنيا انجام ميآنچه در دنيا انجام مي
د كه اعمالشان به ظـاهر انسـاني و مردمـي و    د كه اعمالشان به ظـاهر انسـاني و مردمـي و    هرچنهرچن((  گرددگردد  كارهايشان پوچ و بيسود ميكارهايشان پوچ و بيسود مي

      ). ). عبادي باشدعبادي باشد
رياكاران نيز يك ذره مورد ظلم و سـتم قـرار نگرفتـه و در    رياكاران نيز يك ذره مورد ظلم و سـتم قـرار نگرفتـه و در    : : مي گويدمي گويد  ��ابن عباس ابن عباس 

هـر كـه كـرداري    هـر كـه كـرداري    : : دنيا پاداش نيكوكاري هايشان را مي گيرند، وي در ادامه مي افزايـد دنيا پاداش نيكوكاري هايشان را مي گيرند، وي در ادامه مي افزايـد 
بي به منافع دنيـايي انجـام   بي به منافع دنيـايي انجـام   را بخاطر دست يارا بخاطر دست يا  ––روزه و امثال آنها روزه و امثال آنها   ،،همچون نمازهمچون نماز  ––نيك نيك 

  ..دهد در دنيا پاداش مورد نظرش را اخذ و در آخرت جزو زيانكاران خواهد بوددهد در دنيا پاداش مورد نظرش را اخذ و در آخرت جزو زيانكاران خواهد بود
هر كس دست يابي به منـافع زود گـذر دنيـايي در صـدر اهـداف و      هر كس دست يابي به منـافع زود گـذر دنيـايي در صـدر اهـداف و      : : قتاده مي گويدقتاده مي گويد

آروزهايش قرار گيرد، خداوند در دنيا پاداش كارهايش را عطا فرموده و در آخرت بي آروزهايش قرار گيرد، خداوند در دنيا پاداش كارهايش را عطا فرموده و در آخرت بي 
ي انسان مؤمن هم در دنيا و هم در روز آخرت پـاداش نيكوكـاري   ي انسان مؤمن هم در دنيا و هم در روز آخرت پـاداش نيكوكـاري   نصيب مي ماند، ولنصيب مي ماند، ول

  11. . كردكرد  هايش را دريافت خواهدهايش را دريافت خواهد
  ::شرك فرمانبرداريشرك فرمانبرداري) ) جج

  ::خداوند در اين مورد مي فرمايدخداوند در اين مورد مي فرمايد

�m��¬��«��ª���©��¨���Ã��̄ ��®l ٣١: التوبة  

، علماء ديني و پارسايان خود را هـم بـه خـدائي    يهوديان و ترسايان عالوه از خدا( 
  ). اند هپذيرفت

: اين آيه را تـالوت فرمـود، گفـتم    �وقتي پيامبر خدا : مي گويد �عدي بن حاتم 
  :ايشان آنها را بندگي نكرده اند، فرمود

                                                                                      
  ..سوره هودسوره هود/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
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 S�3��� ?��[5 ,4%��G�5 C�
#� Z �%��I   X�#� <��� �%� a
� �D ,��� 4�8D V} 
م و حرام را بـه حـالل   حالل را به حرا] پارسايان[آري عبادتشان مي كردند، چون ( 

  ). تبديل ساخته و ايشان نيز پيروي مي كردند
امر بنابراين، دنباله روي از غير شريعت پروردگار خالق آمر در زمينه قانون گذاري و 
  .و نهي شرك بزرگ به شمار رفته و انسان را از چارچوب اصلي دين بيرون مي كند

  :شرك محبت) د

  :يدقرآن كريم در اين زمينه مي فرما

�mw�������v��u��t��s��r��q��p��o��n���mx������nl 
  ١٦٥:البقرة

گزينند و آنان را همچون گزينند و آنان را همچون   هائي برميهائي برمي  ، خدا گونه، خدا گونهرخي از مردم هستند كه غير از خدارخي از مردم هستند كه غير از خدابب((  
  ). ). دارنددارند  خدا دوست ميخدا دوست مي

  ::در تفسير اين آيه مي نويسددر تفسير اين آيه مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن كثير ابن كثير 
بر داده است، يعني ايشان بـراي  بر داده است، يعني ايشان بـراي  خداوند از حال و وضع مشركان در دنيا و آخرت خخداوند از حال و وضع مشركان در دنيا و آخرت خ

شـبيه و هماننـد قـرار داده و آنهـا را     شـبيه و هماننـد قـرار داده و آنهـا را     خدايي كه تنها و بدون شـريك و هميـار اسـت،    خدايي كه تنها و بدون شـريك و هميـار اسـت،    
  ..همچون خداوند دوست مي دارندهمچون خداوند دوست مي دارند

                                                                                      
لبـاني آن  لبـاني آن  ترمذي روايت كرده و آن را جزو احاديث غريب دانسته است، ابن كثير به احمد و ابن جرير نيز نسبت داده و اترمذي روايت كرده و آن را جزو احاديث غريب دانسته است، ابن كثير به احمد و ابن جرير نيز نسبت داده و ا  11

  ..را حسن دانسته استرا حسن دانسته است
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  شرك كوچكشرك كوچك  --22

اين نوع شرك انسان را از دايـره ديـن خـارج نمـي كنـد، ولـي بنيـان توحيـدش را         اين نوع شرك انسان را از دايـره ديـن خـارج نمـي كنـد، ولـي بنيـان توحيـدش را         
كـه بـه دو زيـر    كـه بـه دو زيـر      ،،هم مـي سـازد  هم مـي سـازد  مخدوش و زمينه منجر شدن به شرك بزرگ را نيز فرامخدوش و زمينه منجر شدن به شرك بزرگ را نيز فرا

  ::مجموعه تقسيم مي گرددمجموعه تقسيم مي گردد

  

  ) ) جليجلي((  شرك آشكارشرك آشكار) ) الفالف

شرك آشكار در كردارها و گفتارها نمود پيدا مي كند، مانند سوگند خوردن بـه غيـر   شرك آشكار در كردارها و گفتارها نمود پيدا مي كند، مانند سوگند خوردن بـه غيـر   
اگر خدا و فالني خواستند و امثال آنها، زيرا اصل بر آن است كه اگر خدا و فالني خواستند و امثال آنها، زيرا اصل بر آن است كه : : خدا، بكاربردن تعبيرخدا، بكاربردن تعبير

قات مساوي ندانست و تنها به نام خدا قسم ياد كـرده  قات مساوي ندانست و تنها به نام خدا قسم ياد كـرده  خداوند متعال را با هيچ از مخلوخداوند متعال را با هيچ از مخلو
خدا و سپس فالني خواست، را بكار گرفت؛ چو پيامبر خدا و سپس فالني خواست، را بكار گرفت؛ چو پيامبر : : و يا به جاي تعبير مزبور جملهو يا به جاي تعبير مزبور جمله

  ::در اين راستا مي فرمايددر اين راستا مي فرمايد  ��خدا خدا 

 S S ¿0I �h5 �� @'� e�� �� ¿0I �h5 �� @'� e�� ��VV ; ;}}  
  ). ). هر كه به غير خدا سوگند ياد كند، دچار شرك شده استهر كه به غير خدا سوگند ياد كند، دچار شرك شده است((  

آويزان كردن تعويذ و مهره آويزان كردن تعويذ و مهره : : يز مصاديق بسيار زيادي دارد، از جملهيز مصاديق بسيار زيادي دارد، از جملهشرك در كردار نشرك در كردار ن
  ..ها براي دفع چشم زخم و يا استفاده از انگشتر و نخهاي گوناگون براي رفع بالهاها براي دفع چشم زخم و يا استفاده از انگشتر و نخهاي گوناگون براي رفع بالها

البته بايد اين نكته را اشاره كرد كه انجـام كردارهـاي مزبـور وقتـي شـرك كوچـك       البته بايد اين نكته را اشاره كرد كه انجـام كردارهـاي مزبـور وقتـي شـرك كوچـك       
يله رفع گرفتاريها هستند، ولي يله رفع گرفتاريها هستند، ولي محسوب مي گردند كه انجام دهنده معتقد باشد آنها وسمحسوب مي گردند كه انجام دهنده معتقد باشد آنها وس

                                                                                      
  ..ابو داود، ترمذي و شوكاني روايت كرده اندابو داود، ترمذي و شوكاني روايت كرده اند  11
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ندارد شرك بزرگ ندارد شرك بزرگ در آنها در آنها اگر معتقد باشد تاثير گذاريشان ذاتي بوده و خداوند دخالتي اگر معتقد باشد تاثير گذاريشان ذاتي بوده و خداوند دخالتي 
  ..به حساب آمده و انسان را از دايره دين بيرون مي كندبه حساب آمده و انسان را از دايره دين بيرون مي كند

  

  ) ) خفيخفي((  شرك پنهانشرك پنهان) ) بب

اين نوع شرك در خواست و انگيزه هاي دروني رخ مي دهد، يكـي از مصـاديق آن   اين نوع شرك در خواست و انگيزه هاي دروني رخ مي دهد، يكـي از مصـاديق آن   
--كه بايد تنها بخاطر خداوند صورت گيرد كه بايد تنها بخاطر خداوند صورت گيرد   --كه شخصي يكي از كردارها را كه شخصي يكي از كردارها را   اين استاين است

، رياكارانه و به قصد شهرت طلبي انجام داده تا مورد تاييد و ستايش مردم قرار گيـرد؛  ، رياكارانه و به قصد شهرت طلبي انجام داده تا مورد تاييد و ستايش مردم قرار گيـرد؛  
مثل اينكه آيات قرآن را با صوت و لحني زيبا و دلنشين تالوت نمايد تـا مـردم وي را   مثل اينكه آيات قرآن را با صوت و لحني زيبا و دلنشين تالوت نمايد تـا مـردم وي را   

زي را بخاطر جلب توجه و ستايش مـردم انجـام   زي را بخاطر جلب توجه و ستايش مـردم انجـام   تعريف و تمجيد كنند، يا صدقه و نماتعريف و تمجيد كنند، يا صدقه و نما
البته اين اعمال اگر از ابتدا براي غير خدا صورت پذيرند منجر به شـرك اكبـر و   البته اين اعمال اگر از ابتدا براي غير خدا صورت پذيرند منجر به شـرك اكبـر و   . . دهددهد

  ..باعث خروج از دايره فراخناي دين مي گرددباعث خروج از دايره فراخناي دين مي گردد
مي مي   --هر اندازه فراوان باشند هر اندازه فراوان باشند   ––ريا موجب برباد رفتن اجر و پاداش اين گونه اعمال ريا موجب برباد رفتن اجر و پاداش اين گونه اعمال 

  ::راستا مي فرمايدراستا مي فرمايد  شود، قرآن كريم در اينشود، قرآن كريم در اين

�m���ï��î��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä��ã��âl 
  ١١٠:الكھف

، و در ، و در س كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كندس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كندپس هركپس هرك((  
  ). ). پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازدپرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد

  ::در اين باره مي فرمايددر اين باره مي فرمايد  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 
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اي پيـامبر  اي پيـامبر  : : شرك كوچك را بيش از هر چيز براي شما خطرناك مي دانـم، گفتنـد  شرك كوچك را بيش از هر چيز براي شما خطرناك مي دانـم، گفتنـد  ((  
  ). ). ريا استريا است: : فرمودفرمود  ؟ ؟ شرك كوچك كدام استشرك كوچك كدام است  !!خداخدا

  ::در اين باره مي گويددر اين باره مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن القيم الجوزيه ابن القيم الجوزيه 
دريايي بدون ساحل بـوده و عـده اي كـم از آن    دريايي بدون ساحل بـوده و عـده اي كـم از آن      شرك در نيت و انگيزه هاي درونيشرك در نيت و انگيزه هاي دروني

نجات مي يابند، از اين رو هر كس در حين انجـام كردارهـايش دسـت يـابي بـه غيـر       نجات مي يابند، از اين رو هر كس در حين انجـام كردارهـايش دسـت يـابي بـه غيـر       
    ..خشنودي پروردگار را مد نظر داشته باشد، دچار شرك در نيت گشته استخشنودي پروردگار را مد نظر داشته باشد، دچار شرك در نيت گشته است

اطالق مي گردد كه تنها بخاطر جلب رضاي اطالق مي گردد كه تنها بخاطر جلب رضاي   ييكردار، گفتار و انگيزه هايكردار، گفتار و انگيزه هاي  ررببص ص اخالاخال
ر صورت گيرند، و اين همان حقيقت اصلي اسالم و آيين حقگـراي ابراهيمـي   ر صورت گيرند، و اين همان حقيقت اصلي اسالم و آيين حقگـراي ابراهيمـي   پروردگاپروردگا

  ::است كه انحراف از آن جزو بدترين صورتهاي جهل و ابلهي به شمار مي روداست كه انحراف از آن جزو بدترين صورتهاي جهل و ابلهي به شمار مي رود

�m��l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��̀ ��_l 
     ٨٥: آل عمران

، ، شـود شـود   پذيرفته نميپذيرفته نمياسالم، آئيني برگزيند، از او اسالم، آئيني برگزيند، از او ) ) آئين و شريعتآئين و شريعت((  و كسي كه غير ازو كسي كه غير از((  
  ). ). و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بودو او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود

  

  تفاوت شرك بزرگ و كوچكتفاوت شرك بزرگ و كوچك

اين دو نوع شرك تفاوتهايي با هم دارنـد كـه مـي تـوان پـاره اي از آنهـا را چنـين        اين دو نوع شرك تفاوتهايي با هم دارنـد كـه مـي تـوان پـاره اي از آنهـا را چنـين        
  ::برشمردبرشمرد

                                                                                      
  ..احمد، طبراني و بغوي روايت كرده انداحمد، طبراني و بغوي روايت كرده اند  11
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شرك بزرگ انسان را از دايره دين خارج مي كنـد، ولـي شـرك كوچـك چنـان      شرك بزرگ انسان را از دايره دين خارج مي كنـد، ولـي شـرك كوچـك چنـان        --11
  ..نيستنيست

گاري در دوزخ مي گردد، ولي شرك اصغر نه تنها چنـين  گاري در دوزخ مي گردد، ولي شرك اصغر نه تنها چنـين  شرك اكبر موجب ماندشرك اكبر موجب ماند  --22
نتيجه اي را به دنبال ندارد كه گاهي مرتكب آن مـورد مغفـرت خـداي رحمـان قـرار      نتيجه اي را به دنبال ندارد كه گاهي مرتكب آن مـورد مغفـرت خـداي رحمـان قـرار      

  ..گرفته و اصال وارد دوزخ نمي شودگرفته و اصال وارد دوزخ نمي شود
شرك بزرگ موجب برباد رفتن همه كردارها مي شود، ولـي در شـرك كوچـك    شرك بزرگ موجب برباد رفتن همه كردارها مي شود، ولـي در شـرك كوچـك      --33

  ..ه صورت گرفته باشنده صورت گرفته باشندتنها كردارهايي به هدر مي روند كه رياكارانتنها كردارهايي به هدر مي روند كه رياكاران
در شرك بزرگ جان و مال انجام دهنده اش حـالل و فاقـد هـر گونـه ارزشـي      در شرك بزرگ جان و مال انجام دهنده اش حـالل و فاقـد هـر گونـه ارزشـي        --44

  ..است، ولي در شرك كوچك چنان نيستاست، ولي در شرك كوچك چنان نيست
  ::شرك ورزي ستم بزرگي استشرك ورزي ستم بزرگي است

بدون ترديد شرك ورزي بزرگ ترين ستمها به شمار مي رود، زيرا شخص مرتكـب  بدون ترديد شرك ورزي بزرگ ترين ستمها به شمار مي رود، زيرا شخص مرتكـب  
قرار داده كه چنين رفتاري ظلم قرار داده كه چنين رفتاري ظلم   فرمانبرداري و بندگيش را در غير جاي مناسب خودفرمانبرداري و بندگيش را در غير جاي مناسب خود  آنآن

از اين رو شخص مشرك كه عبادتهايش را براي خـداي آفريننـده،   از اين رو شخص مشرك كه عبادتهايش را براي خـداي آفريننـده،   . . محسوب مي گرددمحسوب مي گردد
و و ) ) براي محاسبه و بازخواست پيرامون كردارهـا و گفتارهـا  براي محاسبه و بازخواست پيرامون كردارهـا و گفتارهـا  ((  روزي دهنده، زنده كنندهروزي دهنده، زنده كننده

ميراننده انجام داده است، مرتكب بدترين انواع شرك گشته و بـه داليـل زيـر سـتمگر     ميراننده انجام داده است، مرتكب بدترين انواع شرك گشته و بـه داليـل زيـر سـتمگر     
  ::مي گرددمي گرددمحسوب محسوب 

پروردگار خـالق آمـر شايسـتگي    پروردگار خـالق آمـر شايسـتگي    تنها تنها جاي خود، چون جاي خود، چون غير غير قرار دادن عبادتها در قرار دادن عبادتها در   --11
  ..معبود قرار گرفتن را داردمعبود قرار گرفتن را دارد

جلوگيري از تحقق يافتن حقي از حقوق خداوند بر بندگانش، زيرا خداونـد بـر   جلوگيري از تحقق يافتن حقي از حقوق خداوند بر بندگانش، زيرا خداونـد بـر     --22
  ..موجودات مكلف واجب كرده وي را يكتاپرستانه عبادت نمايندموجودات مكلف واجب كرده وي را يكتاپرستانه عبادت نمايند

  ..سالمي كه خداوند مردم را بر اساس آن آفريده استسالمي كه خداوند مردم را بر اساس آن آفريده است  سرشت پاك وسرشت پاك و  مخالفت بامخالفت با  --33
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ستم كردن به جسم و اعضايي كه امانت خداوند نزد او هستند، زيرا بـا ارتكـاب   ستم كردن به جسم و اعضايي كه امانت خداوند نزد او هستند، زيرا بـا ارتكـاب     --44
  ..شرك باعث سوختنشان در آتش سوزان دوزخ مي شودشرك باعث سوختنشان در آتش سوزان دوزخ مي شود

دوري از مسير انصاف و دادگري، چون اگر منصف و دادگر مي بود اعضايش را دوري از مسير انصاف و دادگري، چون اگر منصف و دادگر مي بود اعضايش را   --55
  ..براي آفريننده اش انجام مي دادبراي آفريننده اش انجام مي دادتنها تنها خته و عبادتها را خته و عبادتها را مطيع سامطيع سابراي پروردگار براي پروردگار 
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  فـــصـــل ســـومفـــصـــل ســـوم
  

  دورويـــيدورويـــي  



        
  

      584584                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  ) ) دوروييدورويي((  تعريف لغوي و اصطالحي نفاقتعريف لغوي و اصطالحي نفاق

يكي از يكي از : : كه به معنيكه به معني» » نافقاءنافقاء««واژه نفاق در زبان عربي مصدر فعل نافق ينافق بوده و ازواژه نفاق در زبان عربي مصدر فعل نافق ينافق بوده و از
برخي هـم معتقدنـد از   برخي هـم معتقدنـد از     است،است،راه هاي فرار موش دو پا از سوراخش است، گرفته شده راه هاي فرار موش دو پا از سوراخش است، گرفته شده 

  11. . گذرگاه زير زميني است، گرفته شده استگذرگاه زير زميني است، گرفته شده است: : كه به معنيكه به معني» » نفقنفق««ريشه ريشه 
از ديدگاه شريعت نيز بر اظهار ايمان و خير خواهي و پنهان كردن كفر و بـدخواهي  از ديدگاه شريعت نيز بر اظهار ايمان و خير خواهي و پنهان كردن كفر و بـدخواهي  

منافقان بدتر و خطر آفـرين تـر از كـافران بـوده و خداونـد      منافقان بدتر و خطر آفـرين تـر از كـافران بـوده و خداونـد      . . در درون اطالق مي گردددر درون اطالق مي گردد
برايشان در نظر گرفته كـه هـيچ كـس ديگـر را دچـار چنـين       برايشان در نظر گرفته كـه هـيچ كـس ديگـر را دچـار چنـين       چنان عذاب دردناكي را چنان عذاب دردناكي را 

  ::كردكردسرنوشتي نخواهد سرنوشتي نخواهد 

�m®��̈ ��§��¦��¥��¤���£��¢���l ١٤٥: النساء  
  ). ). ترين مكان آن هستندترين مكان آن هستند  بيگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائينبيگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائين((  

  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

�m��{����m���l��k��j��i��hl ١٤٢: النساء  
دارنـد و  دارنـد و    نمايانند و كفر خويش را پنهان مينمايانند و كفر خويش را پنهان مي  هاي ايشان را ميهاي ايشان را مي  نشانهنشانه((  بيگمان منافقانبيگمان منافقان((  

ايشـان را  ايشـان را  دماء و امـوال  دماء و امـوال  ((  در حالي كه خداونددر حالي كه خداوند  !!زنندزنند  خدا را گول ميخدا را گول مي) ) به خيال خام خودبه خيال خام خود
) ) دارد و بدين وسـيله دارد و بدين وسـيله   ، و در آخرت دوزخ را براي آنان مهيا مي، و در آخرت دوزخ را براي آنان مهيا مينمايدنمايد  در دنيا محفوظ ميدر دنيا محفوظ مي
  ). ). زندزند  ايشان را گول ميايشان را گول مي

                                                                                      
  ). ). 9898/ /   55((ابن االثير ابن االثير / / النهاية النهاية   11
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  ييانواع دورويانواع دوروي

  ::نفاق و دورويي در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته تقسيم مي گرددنفاق و دورويي در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته تقسيم مي گردد

  

  نفاق اعتقادينفاق اعتقادي  --11

اين نوع نفاق انسان را از دايره دين بيرون رانده و باعث ماندگاري در آتش سـوزان  اين نوع نفاق انسان را از دايره دين بيرون رانده و باعث ماندگاري در آتش سـوزان  
منافقان كه به ظاهر مـؤمن و در درون  منافقان كه به ظاهر مـؤمن و در درون  نوع نوع اين اين . . دوزخ و محروميت از بهشت مي گردددوزخ و محروميت از بهشت مي گردد

و مسلمانان خطرناك تر از كافران اصلي بوده و همـواره  و مسلمانان خطرناك تر از كافران اصلي بوده و همـواره      كافر و بدخواهند براي اسالمكافر و بدخواهند براي اسالم
در فكر گسترش منكرات و متزلزل ساختن صفوف به هم فشرده مؤمنـان مـي باشـند،    در فكر گسترش منكرات و متزلزل ساختن صفوف به هم فشرده مؤمنـان مـي باشـند،    
ولي غافل از اينكه خداوند توانا پرده از روي شخصيت خيانتكارانه شان برداشته و آنها ولي غافل از اينكه خداوند توانا پرده از روي شخصيت خيانتكارانه شان برداشته و آنها 

  ::را خوار و ذليل خواهد نمودرا خوار و ذليل خواهد نمود

�mc��b��a��`��_��^����� �]��\�������i��h���g��f��e��d

��v��u��t��s��r��q��p��� �o���n��m��l��k��j

x��wy�����_���������~��}��|��{��z��̀l ١٠ – ٨: البقرة  

. به خدا و روز رستاخيز بـاور داريـم  ما : گويند اي هستند كه مي مردم دسته در ميان( 
خـدا و  ) نان به نظرشـان اي(   . آيند رند و جزو مؤمنان بشمار نميدر صورتي كه باور ندا

فريبنـد ولـي    خود را نمي، در صورتي كه جز اند زنند كه ايمان آورده گول مي كساني را
نيز ( است و خداوند) توزي با مؤمنان حسودي و كينه( در دلهايشان بيماري . فهمند نمي

، و عـذاب  بخشـد  بيمـاري ايشـان را فزونـي مـي    ) با ياري دادن و پيروز گرداندن حق
  ). باشد به سبب دروغگوئي و انكارشان در انتظارشان مي) در دنيا و آخرت( دردناكي

     :اين نوع نفاق نيز شش قسم ديگر را در بر مي گيرد
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  .�تكذيب پيامبر  -1
  .تكذيب برخي از آنچه پيامبر آورده است -2
  .�تنفر و انزجار از پيامبر  -3
  .آورده استابراز تنفر و دشمني با پاره اي از آنچه پيامبر  -4
  .اسالمابراز خوشحالي از ضعف و شكست  -5
  .بيزاري از حمايت مكتب اسالم -6

  

  نفاق عملينفاق عملي  --22

غيـر  غيـر    --اين نوع نفاق كه عبارت از متصف شدن به برخـي از صـفات و ويژگيهـاي    اين نوع نفاق كه عبارت از متصف شدن به برخـي از صـفات و ويژگيهـاي    
دروغ گـويي، پيمـان شـكني، تجـاوز در     دروغ گـويي، پيمـان شـكني، تجـاوز در     : : منافقان اسـت، ماننـد  منافقان اسـت، ماننـد    ––متضاد با اصل ايمان متضاد با اصل ايمان 

و امثال آنها باعث خروج از دايره دين نشده و چنين كسـاني  و امثال آنها باعث خروج از دايره دين نشده و چنين كسـاني  دشمني، خيانت در امانت دشمني، خيانت در امانت 
همچنان مؤمن به حساب مي آيند، زيرا گاهي پاره اي از صفات نيـك و بـد در انسـان    همچنان مؤمن به حساب مي آيند، زيرا گاهي پاره اي از صفات نيـك و بـد در انسـان    
گرد آمده و به حسب كردار و صفاتش پاداش گرفتـه و مـورد حسـاب و كتـاب قـرار      گرد آمده و به حسب كردار و صفاتش پاداش گرفتـه و مـورد حسـاب و كتـاب قـرار      

  ..خواهد گرفتخواهد گرفت
ته و همواره با حذر و احتياط ته و همواره با حذر و احتياط از وقوع در منجالب نفاق بيم داشاز وقوع در منجالب نفاق بيم داش  ��ياران پيامبر خدا ياران پيامبر خدا 

خدمت سي تـن  خدمت سي تـن  : : مي گويدمي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––هر چه تمامتر پيش مي رفتند، ابن ابي مليكه هر چه تمامتر پيش مي رفتند، ابن ابي مليكه 
رسيده ام كه همه ايشان از گرفتار شدن در دام نفاق بيمنـاك  رسيده ام كه همه ايشان از گرفتار شدن در دام نفاق بيمنـاك    ��از ياران پيامبر بزرگوار از ياران پيامبر بزرگوار 

  ..بودندبودند

  تفاوت نفاق اعتقادي و عمليتفاوت نفاق اعتقادي و عملي

مـي گـردد، ولـي نفـاق عملـي چنـان       مـي گـردد، ولـي نفـاق عملـي چنـان       نفاق اعتقادي موجب خروج از دايره دين نفاق اعتقادي موجب خروج از دايره دين   --11
  ..نيستنيست
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در زمينه عقايد است، ولـي نفـاق عملـي    در زمينه عقايد است، ولـي نفـاق عملـي      ظاهر و باطنظاهر و باطننفاق اعتقادي ناهمگوني نفاق اعتقادي ناهمگوني   --22
  ..عبارت از اختالف مزبور در زمينه اعمال استعبارت از اختالف مزبور در زمينه اعمال است

نفاق اعتقادي از انسان مؤمن سر نمي زند، ولي ممكن است مسلمان نيز گرفتـار  نفاق اعتقادي از انسان مؤمن سر نمي زند، ولي ممكن است مسلمان نيز گرفتـار    --33
  ..نفاق عملي گرددنفاق عملي گردد

تكاب نفاق اعتقادي توبه نمي كند و اگر هم باز گـردد قاضـي   تكاب نفاق اعتقادي توبه نمي كند و اگر هم باز گـردد قاضـي   انسان به هنگام ارانسان به هنگام ار  --44
اطمينان چنداني به وي نمي كند، ولي ممكن است انسان از نفاق عملـي توبـه كـرده و    اطمينان چنداني به وي نمي كند، ولي ممكن است انسان از نفاق عملـي توبـه كـرده و    

  ..مورد پذيرش خداوند نيز قرار گيردمورد پذيرش خداوند نيز قرار گيرد
  ::11در اين زمينه مي نويسد در اين زمينه مي نويسد   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ االسالم ابن تيميه شيخ االسالم ابن تيميه 

شـاخه هـاي دورويـي گشـته و     شـاخه هـاي دورويـي گشـته و     از از ر شـاخه اي  ر شـاخه اي  بسيار اتفاق مي افتد كه مؤمني گرفتابسيار اتفاق مي افتد كه مؤمني گرفتا
سپس توبه نمايد و مورد تاييد خداوند هم قرار گيرد، زيـرا ممكـن اسـت گرفتـار دام     سپس توبه نمايد و مورد تاييد خداوند هم قرار گيرد، زيـرا ممكـن اسـت گرفتـار دام     

  : : پرسيدپرسيد  ��وسوسه هاي شيطاني شود؛ چنانچه يكي از اصحاب از پيامبر خدا وسوسه هاي شيطاني شود؛ چنانچه يكي از اصحاب از پيامبر خدا 

 S S�� X%./ �8�� X%./ �8!!  �&� )&��D v�I ¬/�� ��D d:��� �� a
µ +� �� )��� �5 �¹ ����I +D�&� )&��D v�I ¬/�� ��D d:��� �� a
µ +� �� )��� �5 �¹ ����I +D  
X�h5 ;)� �z(8 +IX�h5 ;)� �z(8 +I : : +:8�� `8½ ?��1 +:8�� `8½ ?��1VV ; ;��    

گاهي چيزي به ذهن يكي از ما خطور مي كند كـه دوسـت دارد از   گاهي چيزي به ذهن يكي از ما خطور مي كند كـه دوسـت دارد از     !!اي پيامبر خدااي پيامبر خدا((  
تنفر و انزجار شديد از تنفر و انزجار شديد از ((  اين امراين امر: : فرمودفرمود. . آسمان بر روي زمين بيفتد و بدان تلفظ ننمايدآسمان بر روي زمين بيفتد و بدان تلفظ ننمايد

  ). ). عين ايمان محسوب مي گرددعين ايمان محسوب مي گردد) ) تلفظ بدانتلفظ بدان
    ::هشداري مهمهشداري مهم

از دچار شدن به نفاق حاوي نكات مهـم  از دچار شدن به نفاق حاوي نكات مهـم    ��بودن برخي از ياران رسول خدا بودن برخي از ياران رسول خدا بيمناك بيمناك 
  ::و درخور توجه است كه پاره اي از آنها را يادآور مي شويمو درخور توجه است كه پاره اي از آنها را يادآور مي شويم

                                                                                      
  ..238238ابن تيميه صـ ابن تيميه صـ / / كتاب االيمان كتاب االيمان   11
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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اهتمام جدي ايشان به حفظ بنيان ايمان يكتاپرستانه كه مبادا رسوبات شرك پاكي اهتمام جدي ايشان به حفظ بنيان ايمان يكتاپرستانه كه مبادا رسوبات شرك پاكي   --11
  ..را آلوده نمايدرا آلوده نمايد  ششو زالليو زاللي

  ..غرور نشدن به كردارهايشانغرور نشدن به كردارهايشانو مو م  ––رضي اهللا عنهم رضي اهللا عنهم   ––فروتني آنان فروتني آنان   --22
بـه  بـه  دانها دانها حريص بودن بر ايجاد توازن ميان دو صفت بنيادين بيم و اميد و پرواز بحريص بودن بر ايجاد توازن ميان دو صفت بنيادين بيم و اميد و پرواز ب  --33

  ..حسابرس و مهرورزحسابرس و مهرورزسوي پروردگار سوي پروردگار 
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  هارمهارمــــل چل چــــــصصــــــفف
  

  ارتــــــدادارتــــــداد
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  معني لغوي و اصطالحي ارتدادمعني لغوي و اصطالحي ارتداد

  11..ده استده استبازگشت به راه پيموده شبازگشت به راه پيموده ش: : واژه رده در زبان عربي به معنيواژه رده در زبان عربي به معني
از نظر شريعت نيز بر بازگشت آزادانه هر كدام از زنان و مردان مسـلمان بـه سـوي    از نظر شريعت نيز بر بازگشت آزادانه هر كدام از زنان و مردان مسـلمان بـه سـوي    
مسير كفر و بي ديني اطالق مي گردد، ولي ارتداد بچه و ديوانه كه از دايـره تكليـف و   مسير كفر و بي ديني اطالق مي گردد، ولي ارتداد بچه و ديوانه كه از دايـره تكليـف و   

در اين راستا مـي  در اين راستا مـي    ��مسؤليت خارج اند، از اين قاعده مستثني مي باشند، پيامبر مهربان مسؤليت خارج اند، از اين قاعده مستثني مي باشند، پيامبر مهربان 
  ::فرمايدفرمايد

 S Sh�� �5/h�� �5/��H �� ���H �� � : : �&�   ,�(&¦ �&(� ��&��� �&�   ,Îh�(&�8 �&(� _�&��� �� �&�   ,�(&¦ �&(� ��&��� �&�   ,Îh�(&�8 �&(� _�&��� ��
 6h�8 �(� +%�NB� 6h�8 �(� +%�NB�VV;;��  

خوابيده تا پس از بيداري، بچه تا رسـيدن بـه   خوابيده تا پس از بيداري، بچه تا رسـيدن بـه   : : از سه گروه رفع تكليف شده استاز سه گروه رفع تكليف شده است((  
  ). ). سن تكليف و ديوانه تا زمان به هوش آمدنسن تكليف و ديوانه تا زمان به هوش آمدن

رود، و لـذا  رود، و لـذا    زيرا از نظر اسالم عقل و انديشه مدار و محور تكـاليف بـه شـمار مـي    زيرا از نظر اسالم عقل و انديشه مدار و محور تكـاليف بـه شـمار مـي    
و امـا  و امـا  . . هرگاه بر اثر ديوانگي و بچگي از ميان رفت، ارتداد موضوعيت نخواهد داشـت هرگاه بر اثر ديوانگي و بچگي از ميان رفت، ارتداد موضوعيت نخواهد داشـت 

از روي اجبار و فشار وادار به تلفظ بـه كلمـات كفرآميـز    از روي اجبار و فشار وادار به تلفظ بـه كلمـات كفرآميـز      يياگر مؤمن صادق و مخلصاگر مؤمن صادق و مخلص
كـه از ايمـاني   كـه از ايمـاني     ��گشت، لطمه اي به ساختمان ايمانش وارد نمي شود، عمار بن ياسر گشت، لطمه اي به ساختمان ايمانش وارد نمي شود، عمار بن ياسر 

چار به اين امر شد و خداوند آيه زير را در حق عمار و امثـال  چار به اين امر شد و خداوند آيه زير را در حق عمار و امثـال  پوالدين برخوردار بود ناپوالدين برخوردار بود نا
  ::زمان و مكاني فرود آوردزمان و مكاني فرود آوردهر هر او در او در 

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11
  ..ده و ترمذي آن را جزو احاديث حسن برشمرده استده و ترمذي آن را جزو احاديث حسن برشمرده استامام احمد و اصحاب سنن روايت كرامام احمد و اصحاب سنن روايت كر  22



        
  

      591591                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

�m��x��w��v���u��t��s�� � �r��q��p��o��n��m

��d��c��b��a��`��_��~��� � � �}��|��{��z��y

���el ١٠٦: النحل  
و و   تحـت فشـار  تحـت فشـار  ((  بجز آنـان كـه  بجز آنـان كـه    --شوند شوند   كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر ميكساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي((  

  --    گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمـان اسـت  گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمـان اسـت    وادار به اظهار كفر ميوادار به اظهار كفر مي) ) اجباراجبار
و بـه  و بـه  ((  دارنـد دارنـد   چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفـر گشـاده مـي   چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفـر گشـاده مـي     !!آريآري

گريبانگيرشـان  گريبانگيرشـان  ) ) در دنيـا در دنيـا ((  ، خشم تند و تيز خـدا ، خشم تند و تيز خـدا ) ) پذيرندپذيرند  دلخواه خود دوباره كفر را ميدلخواه خود دوباره كفر را مي
      ). ). عذاب بزرگي دارندعذاب بزرگي دارند) ) فر وفر و، كي، كيدر آخرتدر آخرت((  ، و، وشودشود  ميمي

  

  نمونه هايي از ارتدادنمونه هايي از ارتداد

كردار و گفتارهاي فراواني زمينه مرتد شدن هر مسلماني را فـراهم مـي سـازند كـه     كردار و گفتارهاي فراواني زمينه مرتد شدن هر مسلماني را فـراهم مـي سـازند كـه     
  ::نمونه هايي از آنها را ذكر خواهيم كردنمونه هايي از آنها را ذكر خواهيم كرد

  ..قرار دادن شريك و هميار براي خداوند متعالقرار دادن شريك و هميار براي خداوند متعال  --11
  ..انكار ربوبيت يا يكتايي پروردگارانكار ربوبيت يا يكتايي پروردگار  --22
  ..صفات خداوندصفات خداوند  انكار يكي ازانكار يكي از  --33
  ..اعتقاد به داشتن زن و فرزند براي خداونداعتقاد به داشتن زن و فرزند براي خداوند  --44
  ..تكذيب برخي از پيامهاي آسماني و پيامبرانتكذيب برخي از پيامهاي آسماني و پيامبران  --55
  ..دشنام دادن به خدا، پيامبران و يا ادعاي نبوتدشنام دادن به خدا، پيامبران و يا ادعاي نبوت  --66
انكار يكي از محرمات مورد اتفاق و بديهي و يا وجوب يكي از شعاير پنجگانـه  انكار يكي از محرمات مورد اتفاق و بديهي و يا وجوب يكي از شعاير پنجگانـه    --77
  ..ديندين
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  انواع ارتدادانواع ارتداد

  ..مانند دشنام دادن به خدا و تلفظ به كلمات و تعابير كفر آميزمانند دشنام دادن به خدا و تلفظ به كلمات و تعابير كفر آميز  ي؛ي؛ارتداد گفتارارتداد گفتار  --11

مانند سجده بردن به بت، ستاره و امثال آنها، تمسخر به ديـن و  مانند سجده بردن به بت، ستاره و امثال آنها، تمسخر به ديـن و    ارتداد كرداري؛ارتداد كرداري؛  --22
  ..هر گونه بي احترامي به قرآن كريمهر گونه بي احترامي به قرآن كريم

مانند اعتقاد به داشتن شريك و هميار براي خداوند خالق آمـر  مانند اعتقاد به داشتن شريك و هميار براي خداوند خالق آمـر    ارتداد اعتقادي؛ارتداد اعتقادي؛  --33  
  ..دانستن محرمات مورد اتفاق فقهادانستن محرمات مورد اتفاق فقها  و يا حاللو يا حالل

نمـاز،  نمـاز،  : : مانند ترديد در واجبات و شعاير بديهي ديـن از جملـه  مانند ترديد در واجبات و شعاير بديهي ديـن از جملـه    ارتداد شكاكانه؛ارتداد شكاكانه؛  --44
زنـا و  زنـا و  : : روزه و زكات، يا شك داشتن در تحريم شرك و محرمات آشكار دين همچونروزه و زكات، يا شك داشتن در تحريم شرك و محرمات آشكار دين همچون

عليهم الصالة و السالم عليهم الصالة و السالم   ––صداقت پيامبران صداقت پيامبران   ووشراب خواري، يا عدم اطمينان به رسالت شراب خواري، يا عدم اطمينان به رسالت 
  ..يا ترديد در شايستگي آئين اسالم براي هر زمان و مكانييا ترديد در شايستگي آئين اسالم براي هر زمان و مكاني  وو  ––

  

  احكام ارتداداحكام ارتداد

درخواست توبه از شخص مرتد؛ كه اگر در مدت سه روز توبه كرد پذيرفته مـي  درخواست توبه از شخص مرتد؛ كه اگر در مدت سه روز توبه كرد پذيرفته مـي    --11
  ..شودشود
  ::در اين زمينه مي فرمايددر اين زمينه مي فرمايد  ��پيامبر خدا پيامبر خدا . . در صورت امتناع از توبهدر صورت امتناع از توبه  اندناندنبه قتل رسبه قتل رس  --22

 S S �%�(	�5 )�83 X a�� �� �%�(	�5 )�83 X a�� ��VV}}  
  ). ). وريدوريددرآدرآينش را تغيير داد، وي را از پاي ينش را تغيير داد، وي را از پاي هر كه دهر كه د((  

                                                                                      
  ). ). كتاب الجهادكتاب الجهاد((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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جلوگيري از تصرف در اموال در مدت تعيين شده براي توبه؛ اگر مسـلمان شـد   جلوگيري از تصرف در اموال در مدت تعيين شده براي توبه؛ اگر مسـلمان شـد     --33
از زمان قتل يا مـرگ بـر حالـت    از زمان قتل يا مـرگ بـر حالـت      --دوباره مي تواند اموالش را تصاحب نمايد و گر نه دوباره مي تواند اموالش را تصاحب نمايد و گر نه 

  ..به بيت المال مسلمانان واريز مي شودبه بيت المال مسلمانان واريز مي شود  ––ارتداد ارتداد 
  ..شخص مرتد و خويشاوندانششخص مرتد و خويشاوندانشقطع رابطه توارث ميان قطع رابطه توارث ميان   --44
خودداري از غسل، نماز ميت و به خاك سپاردن جنـازه اش در مقبـره عمـومي    خودداري از غسل، نماز ميت و به خاك سپاردن جنـازه اش در مقبـره عمـومي      --55

در در . . به خاك سپارده مي شودبه خاك سپارده مي شود  ييدر هر جاي ديگردر هر جاي ديگريا يا مسلمانان، بلكه يا در مقبره كفار و مسلمانان، بلكه يا در مقبره كفار و 
  ::آخرت نيز دچار عذاب دردناك و ماندگاري در آتش سوزان دوزخ خواهد شدآخرت نيز دچار عذاب دردناك و ماندگاري در آتش سوزان دوزخ خواهد شد

�m��m��l��k��j���i��h��s��r���q��p��o��n
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  ٢١٧: البقرة 

، چنـين كسـاني   ، چنـين كسـاني   ن خود برگردد و در حـال كفـر بميـرد   ن خود برگردد و در حـال كفـر بميـرد   ولي كسي كه از شما از آئيولي كسي كه از شما از آئي((  
باشـند و در  باشـند و در    مـي مـي ) ) دوزخدوزخ((  ، و ايشان ياران آتش، و ايشان ياران آتشرودرود  ان در دنيا و آخرت بر باد ميان در دنيا و آخرت بر باد مياعمالشاعمالش

  ). ). مانندمانند  آن جاويدان ميآن جاويدان مي

  

  اد مي شونداد مي شوندچيزهايي كه موجب ارتدچيزهايي كه موجب ارتد

چيزهايي كـه انسـان را از دايـره    چيزهايي كـه انسـان را از دايـره      ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––استاد حمد بن علي بن عتيق نجدي استاد حمد بن علي بن عتيق نجدي 
  11::دين خارج مي كند، چنين بر مي شمارددين خارج مي كند، چنين بر مي شمارد

قرار دادن شريك و همسان در زمينه هاي مختلف بندگي براي پروردگـار قـادر   قرار دادن شريك و همسان در زمينه هاي مختلف بندگي براي پروردگـار قـادر     --11
نمـاز  نمـاز    متعال، كسي كه مرتكب چنين كردار زشتي شود با وجود انجام شعايري همچونمتعال، كسي كه مرتكب چنين كردار زشتي شود با وجود انجام شعايري همچون

                                                                                      
  ..سبيل النجاة و الفكاك من مواالة المرتدين ألهل الشركسبيل النجاة و الفكاك من مواالة المرتدين ألهل الشرك  11
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و روزه، كافر به شمار مي رود، قرآن كريم در آيات متعـددي بـه ايـن امـر اشـاره مـي       و روزه، كافر به شمار مي رود، قرآن كريم در آيات متعـددي بـه ايـن امـر اشـاره مـي       
  ::فرمايد، از جملهفرمايد، از جمله
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��µ���´��¶l ٨: الزمر  
خوانـد و  خوانـد و    ، پروردگار خود را به فرياد مي، پروردگار خود را به فرياد ميگرددگردد  گزندي متوجه انسان ميگزندي متوجه انسان مي  ي كهي كههنگامهنگام((  
سپس هنگامي كه نعمت بزرگي از جانب خود بدو سپس هنگامي كه نعمت بزرگي از جانب خود بدو . . آوردآورد  رّع كنان رو به درگاه او ميرّع كنان رو به درگاه او ميتضتض
خـدا را كـه   خـدا را كـه   ) ) و شقاوت او را به سعادت و ناخوشي وي را به خوشي تبديل كـرد و شقاوت او را به سعادت و ناخوشي وي را به خوشي تبديل كـرد ((  دادداد

بـرد و بـه تـرك دعـا     بـرد و بـه تـرك دعـا       نـد را از يـاد مـي   نـد را از يـاد مـي   و گزو گز((  كنـد كنـد   خواند فراموش ميخواند فراموش مي  قبالً به فرياد ميقبالً به فرياد مي
) ) هم خود را و هم مردمان را بـدان هم خود را و هم مردمان را بـدان ((  سازد تاسازد تا  هائي را براي خدا ميهائي را براي خدا مي  و خداگونهو خداگونه) ) گويدگويد  ميمي

انـدك روزگـاري از   انـدك روزگـاري از   : : بگوبگو) ) به چنين فرديبه چنين فردي  !!اي پيغمبراي پيغمبر((  ..از راه او به در برد و گمراه كنداز راه او به در برد و گمراه كند
  ). ). خيانيخيانيتو از دوزتو از دوز) ) ، اما بدان كه، اما بدان كهننو با آن خوش بگذراو با آن خوش بگذرا((  مند شومند شو  كفر خود بهرهكفر خود بهره

    �mÄ��Ã��Â��Á��À���� �¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶Å��� � � � �Æ��Ç

��Ê���É���Èl ١١٧: المؤمنون  
و مسـلّماً هـيچ دليلـي بـر     و مسـلّماً هـيچ دليلـي بـر       --، معبود ديگري را به فريـاد خوانـد   ، معبود ديگري را به فريـاد خوانـد   هركس كه با خداهركس كه با خدا((  

  ،،گردنـد گردنـد   قطعاً كافران رستگار نميقطعاً كافران رستگار نمي. . حساب او با خدا استحساب او با خدا است  --    حّقانيت آن نخواهد داشتحّقانيت آن نخواهد داشت
  ). ). شوندشوند  ؤمنان رستگار ميؤمنان رستگار ميو بلكه مو بلكه م((

  ::همسويي با مشركين در امور دينيشان، خداوند در اين باره مي فرمايدهمسويي با مشركين در امور دينيشان، خداوند در اين باره مي فرمايد  --22
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�¿��¾��½���¼���Á��Àl ٢٨ - ٢٥: محمد       
كفر و ضالل پيشين خود كفر و ضالل پيشين خود ، به ، به هدايتهدايت) ) راه حقيقت وراه حقيقت و((  كساني كه بعد از روشن شدنكساني كه بعد از روشن شدن((  

آرايد و ايشان را آرايد و ايشان را   ، بدان خاطر است كه اهريمن كارهايشان را در نظرشان مي، بدان خاطر است كه اهريمن كارهايشان را در نظرشان ميگردندگردند  برميبرمي
بـدان خـاطر   بـدان خـاطر   ) ) چرخ زدن و از ديـن برگشـتن  چرخ زدن و از ديـن برگشـتن  ((  ايناين    ..دارددارد  ا آرزوهاي طوالني فريفته ميا آرزوهاي طوالني فريفته ميبب

در در : : زي هستند كه خدا فرو فرستاده است، گفته بودنـد زي هستند كه خدا فرو فرستاده است، گفته بودنـد كه به كساني كه دشمن چيكه به كساني كه دشمن چياست است 
كـاري ايشـان   كـاري ايشـان     گـاه از پنهـان  گـاه از پنهـان  خـدا آ خـدا آ   !!كنـيم كنـيم   برخي از كارها از شما اطاعت و پيـروي مـي  برخي از كارها از شما اطاعت و پيـروي مـي  

حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام كه فرشتگان مأمور قـبض ارواح بـه   حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام كه فرشتگان مأمور قـبض ارواح بـه     . . باشدباشد  ميمي
ايشان را به زير ضربات خـود  ايشان را به زير ضربات خـود  ) ) ساير اندامهايساير اندامهايو و ((  ها و پشتهاها و پشتها  آيند و چهرهآيند و چهره  سراغشان ميسراغشان مي

بدان خاطر است كه آنـان بـدنبال چيـزي    بدان خاطر است كه آنـان بـدنبال چيـزي    ) ) جان برگرفتن ايشانجان برگرفتن ايشان((  اين گونهاين گونه              !!؟؟گيرندگيرند  ميمي
وجب خوشنودي او است وجب خوشنودي او است ، و از چيزي كه م، و از چيزي كه مآوردآورد  ند كه خداي را بر سر خشم ميند كه خداي را بر سر خشم ميرورو  ميمي

  ). ). گرداندگرداند  ايشان را باطل و بيسود ميايشان را باطل و بيسود مي) ) نيكنيك((  ، و لذا خداوند كارهاي، و لذا خداوند كارهايآيدآيد  بدشان ميبدشان مي
  ::برز محبت و دوستي با مشركينبرز محبت و دوستي با مشركيناا  --33

m� �I��H��G��F��E� �D��C��BJ� �M��L���KN� ���P��O

S��R��QT����[��Z�����Y��X��W��V��Ul ٥١: المائدة       
و به طريق اولي آنـان را بـه   و به طريق اولي آنـان را بـه   ((  يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريديهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد  !!اي مؤمناناي مؤمنان((  

و در دشمني با شـما يكسـان   و در دشمني با شـما يكسـان   ((  ديگرندديگرند  ايشان برخي دوست برخيايشان برخي دوست برخي  ). ). سرپرستي نپذيريدسرپرستي نپذيريد
) ) و آنـان را بـه سرپرسـتي بپـذيرد    و آنـان را بـه سرپرسـتي بپـذيرد    ((  هركس از شما با ايشان دوسـتي ورزد هركس از شما با ايشان دوسـتي ورزد   ). ). و برابرندو برابرند
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بـه  بـه  ((  و شك نيست كه خداوند افـراد سـتمگر را  و شك نيست كه خداوند افـراد سـتمگر را  . . بشمار استبشمار استبيگمان او از زمره ايشان بيگمان او از زمره ايشان 
  ). ). كندكند  هدايت نميهدايت نمي) ) سوي ايمانسوي ايمان

  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

    �m�²� �±��°��¯��®��¬�´��³µ� ���º��¹��¸���¶

��Ì��¾��½��¼��»l ٢٨: آل عمران  
، و هر ، و هر را به جاي ايشان به دوستي گيرندرا به جاي ايشان به دوستي گيرند  مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافرانمؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران((  

) ) رحمـت رحمـت ((  وي را در چيزي ازوي را در چيزي از) ) اياي  رابطه او با خدا گسسته است و بهرهرابطه او با خدا گسسته است و بهره((  كه چنين كندكه چنين كند
  ). ). خدا نيستخدا نيست

يعنـي خداونـد از او   يعنـي خداونـد از او   : : مـي فرمايـد  مـي فرمايـد  ) ) ......فلـيس مـن اهللا  فلـيس مـن اهللا  ((  در تفسير جملهدر تفسير جمله  ��ابو هريره ابو هريره 
  ..برائت مي جويدبرائت مي جويد

  ::با مشركان در مجالس شرك ورزيبا مشركان در مجالس شرك ورزيرضايت مندانه رضايت مندانه همنشيني همنشيني   --44

�m���Æ��Å��� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸

Í��Ì��Ë� �Ê��É��È��ÇÎ��Ñ��Ð� �ÏÒ� � ���Ö��Õ��Ô��Ó

���Û��Ú��Ù��Ø��×l ١٤٠: النساء  
بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد به بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد به ) ) حكم راحكم را، اين ، اين قرآنقرآن((  خداوند در كتابخداوند در كتاب((  

، با چنـين كسـاني   ، با چنـين كسـاني   شودشود  آيات خدا به بازيچه گرفته ميآيات خدا به بازيچه گرفته ميشود و شود و   آيات خدا كفر ورزيده ميآيات خدا كفر ورزيده مي
و دسـت از كفـر و شـوخي نابهنجـار     و دسـت از كفـر و شـوخي نابهنجـار     ((  منشينيد تا آن گاه كه به سخن ديگري بپردازندمنشينيد تا آن گاه كه به سخن ديگري بپردازند

و بـه اسـتهزاء   و بـه اسـتهزاء     شـويد شـويد   كه با ايشان همنشين ميكه با ايشان همنشين مي((  بيگمان در اين صورتبيگمان در اين صورت  ). ). خود بردارندخود بردارند
و در استهزاء به قـرآن شـريك   و در استهزاء به قـرآن شـريك   ((  شما هم مثل آنان خواهيد بودشما هم مثل آنان خواهيد بود) ) دهيددهيد  آنان گوش فرا ميآنان گوش فرا مي

همگـي در دوزخ  همگـي در دوزخ    شك نيست كه خداوند منافقان و كـافران را شك نيست كه خداوند منافقان و كـافران را   ). ). ايشان خواهيد گشتايشان خواهيد گشت
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پس از مخالطه و مجالسه ايشان بپرهيزيد تا همراه آنان بـه آتـش دوزخ   پس از مخالطه و مجالسه ايشان بپرهيزيد تا همراه آنان بـه آتـش دوزخ   ((  ؛؛آوردآورد  گرد ميگرد مي
  ). ). گرفتار نيائيدگرفتار نيائيد

  ::به تمسخر گرفتن خدا، كتابهاي آسماني و پيامبرانبه تمسخر گرفتن خدا، كتابهاي آسماني و پيامبران  --55

�m������������e��d��c��b��a��`���� � � � � � � � � � �_��~���}��|��{
g��fh����r��q��p���o��n��m��l��k��j��i

��sl ٦٦ - ٦٥: التوبة       
بـا  بـا  : : بگـو بگـو ((      !!؟؟توان بازي و شـوخي كـرد  توان بازي و شـوخي كـرد    آيا به خدا و آيات او و پيغمبرش ميآيا به خدا و آيات او و پيغمبرش مي: : بگوبگو((  

اگر اگر . . ايدايد  ، كافر شده، كافر شدهآوردنآوردن  شما پس از ايمانشما پس از ايمان. . عذرخواهي نكنيدعذرخواهي نكنيد) ) ي بيهودهي بيهودهچنين معذرتهاچنين معذرتها
ببخشـيم، برخـي   ببخشـيم، برخـي   ) ) به سبب توبه مجدد و انجام كارهـاي شايسـته  به سبب توبه مجدد و انجام كارهـاي شايسـته  ((  هم برخي از شما راهم برخي از شما را

بر كفـر و نفـاق خـود ماندگارنـد و در حـق پيغمبـر و       بر كفـر و نفـاق خـود ماندگارنـد و در حـق پيغمبـر و       ((  زيرا آنانزيرا آنان. . بخشيمبخشيم  ديگر را نميديگر را نمي
      ). ). دهنددهند  به بزهكاري خود ادامه ميبه بزهكاري خود ادامه مي) ) مؤمنانمؤمنان

يا به طور صريح مسخره مي كند مثل اينكـه  يا به طور صريح مسخره مي كند مثل اينكـه  انسان انسان : : ريشخند و استهزا دو گونه استريشخند و استهزا دو گونه است
اسالم آئين ارتجاع و واپس گرايي و يا راه و روش صحرا نشينيان بوده است، و اسالم آئين ارتجاع و واپس گرايي و يا راه و روش صحرا نشينيان بوده است، و : : بگويدبگويد

يا غير مستقيم مسخره مي كند مانند اينكه با اشاره چشم، لب و زبان خـدا، پيـامبران و   يا غير مستقيم مسخره مي كند مانند اينكه با اشاره چشم، لب و زبان خـدا، پيـامبران و   
  ..هدهددين را مورد استهزا قرار ددين را مورد استهزا قرار د

ابراز تنفر و انزجار به هنگام دعوت ديني، تالوت قرآن و امر به معروف و نهـي  ابراز تنفر و انزجار به هنگام دعوت ديني، تالوت قرآن و امر به معروف و نهـي    --66
  ::از منكراتاز منكرات

�mÇ��������������Æ���Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½È��
Î��Í�����Ì��Ë���Ê��ÉÏ��Ô���Ó������Ò��Ñ��ÐÕ��

Ú��Ù��Ø��×����ÖÛ�����Þ�����Ý��Ül ٧٢: الحج   
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، ، هاي كافرانهاي كافران  شود، در چهرهشود، در چهره  ما بر آنان خوانده ميما بر آنان خوانده مي  و روشنو روشنهنگامي كه آيات واضح هنگامي كه آيات واضح ((  
) ) توزيتوزي  از شدت ناراحتي و كينهاز شدت ناراحتي و كينه((  بلكهبلكه. . را خواهي ديدرا خواهي ديد) ) و آثار كينه و خشمو آثار كينه و خشم((  اخم و تخماخم و تخم

و صـداي  و صـداي  ((  خواننـد خواننـد   ور شوند كه آيات ما را بر ايشـان مـي  ور شوند كه آيات ما را بر ايشـان مـي    نزديك است به كساني حملهنزديك است به كساني حمله
نه و خشم تافتـه از نـزول   نه و خشم تافتـه از نـزول   تنور كيتنور كي((  به بدتر از اينبه بدتر از اين: : بگوبگو  ). ). رسانندرسانند  حق را به گوششان ميحق را به گوششان مي

آن چيز كـه بـدتر از ايـن شـما را بـدحال      آن چيز كـه بـدتر از ايـن شـما را بـدحال      ((  ؟؟  شما را خبر دهم و بياگاهانمشما را خبر دهم و بياگاهانم) ) آيات الهيآيات الهي
آتشي كه خداوند آن را به كـافران وعـده داده   آتشي كه خداوند آن را به كـافران وعـده داده   . . آتش دوزخ استآتش دوزخ است) ) سوزاندسوزاند  كند و ميكند و مي  ميمي

  ). ). است و بدترين جايگاه استاست و بدترين جايگاه است
  ::��تنفر از پيام فرود آمده بر پيامبر اسالم تنفر از پيام فرود آمده بر پيامبر اسالم   --77

�mº���¹��¸����������À��¿��¾���½��¼��»l ٩: محمد       
، ، دارنددارند  فرو فرستاده است دوست نميفرو فرستاده است دوست نمي  اين بدان خاطر است كه چيزي را كه خداونداين بدان خاطر است كه چيزي را كه خداوند((  

  ). ). گرداندگرداند  ايشان را هم باطل و بيسود ميايشان را هم باطل و بيسود مي) ) نيكنيك((  و لذا خدا كارهايو لذا خدا كارهاي
  ::��انكار يكي از آيات قرآن كريم يا احاديث پيامبر انكار يكي از آيات قرآن كريم يا احاديث پيامبر   --88

  �m� �i��h��g��f��e��d���c��b��a���k��j

��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l
{����z��y��x��w|����a��`��_��~��}l   

  ١٥١ -  ١٥٠: النساء
خواهند ميان خدا و پيغمبـرانش  خواهند ميان خدا و پيغمبـرانش    كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و ميكساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي((  

و و ) ) ، ولي به پيغمبـران ايمـان نـداريم   ، ولي به پيغمبـران ايمـان نـداريم   و بگويند كه به خدا ايمان داريمو بگويند كه به خدا ايمان داريم((  جدائي بيندازندجدائي بيندازند
، و ، و ريـم و بـه برخـي ديگـر ايمـان نـداريم      ريـم و بـه برخـي ديگـر ايمـان نـداريم      يند كه به برخي از پيغمبران ايمـان دا يند كه به برخي از پيغمبران ايمـان دا گوگو  ميمي
اي اي   ولي ميـان كفـر و ايمـان فاصـله    ولي ميـان كفـر و ايمـان فاصـله    ((  راهي برگزينندراهي برگزينند) ) كفر و ايمانكفر و ايمان((  خواهند ميان آنخواهند ميان آن  ميمي
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، و ، و آنان جملگي بيگمان كافرندآنان جملگي بيگمان كافرند    ). ). راه كفر و راه دينراه كفر و راه دين: : نيست و دو راه بيش وجود نداردنيست و دو راه بيش وجود ندارد
  ). ). ايمايم  اي فراهم آوردهاي فراهم آورده  ما براي كافران عذاب خواركنندهما براي كافران عذاب خواركننده

  ::اعتراف نكردن به مفاهيم آيات و احاديثاعتراف نكردن به مفاهيم آيات و احاديث  --99        

�m��{��z��y��x��w��v��������������u��t��s��r��q��p��o��nl 
  ٤: غافر

مگر آنان مگر آنان . . ايستدايستد  كند و به ستيز نميكند و به ستيز نمي  گري نميگري نميهيچ كسي در مقابل آيات خدا پرخاشهيچ كسي در مقابل آيات خدا پرخاش((  
، تـو را گـول   ، تـو را گـول   شهرها و كشـورها شهرها و كشـورها   و قدرت كافران درو قدرت كافران درآمد و شد و سلطه آمد و شد و سلطه . . كه كافر باشندكه كافر باشند

  ). ). نزندنزند
  ::روي گرداني از دين و غفلت ورزيدن از آنروي گرداني از دين و غفلت ورزيدن از آن  --1010    

�m��z��y��x��w��v���ul حقاف�  ٣: ا
  شـوند شـوند   از آنچه از آن بـيم داده مـي  از آنچه از آن بـيم داده مـي  ) ) پذيرند وپذيرند و  كه اين حقيقت را نميكه اين حقيقت را نمي((  وليكن كافرانوليكن كافران((  

  . . ))گردانندگردانند  روي ميروي مي) ) كه فرا رسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت استكه فرا رسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت است((
  ::اظهار تنفر و بيزاري از اقامه دين در جامعهاظهار تنفر و بيزاري از اقامه دين در جامعه  --1111

�m��w� �v��u��t���s��r��q��p��o��n� �m��l��k��j
z��y��x{��a��`��_���~��}��|b����g��f��e��d���c

hi����s��r��q��p��o��n��m��l��k���jl ١٣: الشورى     
ه آن را بـه  ه آن را بـه  بيان داشته و روشن نموده است كـ بيان داشته و روشن نموده است كـ ) ) مؤمنانمؤمنان((  خداوند آئيني را براي شماخداوند آئيني را براي شما((  

نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسـي سـفارش   نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسـي سـفارش   
دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقـه  دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقـه  ) ) ايم كه اصولايم كه اصول  به همه آنان سفارش كردهبه همه آنان سفارش كرده((  ايمايم  نمودهنموده

كـه پابرجـا   كـه پابرجـا   ((  خوانيـد خوانيـد   اين چيزي كه شما مشركان را بدان مـي اين چيزي كه شما مشركان را بدان مـي . . نكنيد و اختالف نورزيدنكنيد و اختالف نورزيد
خداونـد هـر كـه را    خداونـد هـر كـه را    . . آيدآيد  بر مشركان سخت گران ميبر مشركان سخت گران مي) ) كان دين استكان دين استداشتن اصول و ارداشتن اصول و ار
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بـه  بـه  ) ) از دشمنانگي با دين دسـت بكشـد و  از دشمنانگي با دين دسـت بكشـد و  ((  گزيند و هر كهگزيند و هر كه  بخواهد براي اين دين برميبخواهد براي اين دين برمي
  ). ). گرداندگرداند  ، بدان رهنمودش مي، بدان رهنمودش ميسوي آن برگرددسوي آن برگردد

  ::فراگيري و آموزش سحر و عمل به مقتضاي آنفراگيري و آموزش سحر و عمل به مقتضاي آن  --1212

�md��c��b��a��̀ ��_��^��]��\��[��Ze���s��l رةJ١٠٢: البق   
    

ما وسـيله  ما وسـيله  : : گفتندگفتند  مگر اين كه پيشاپيش بدو ميمگر اين كه پيشاپيش بدو مي، ، آموختندآموختند  و به هيچ كس چيزي نميو به هيچ كس چيزي نمي((  
  ). ). آزمايش هستيم كافر نشوآزمايش هستيم كافر نشو

  ::انكار رستاخيزانكار رستاخيز  --1313

m�¹���̧ ��¶��µ��´����������³��²��±��°��¯��®º����¼��»
¾� � �� ½¿� �Ã�� Â�� �Á� �ÀÄ� �Ç� �Æ�� ÅÈ����Ë� � �Ê��É

���Ìl ٥: الرعد  
سـخن  سـخن  ) ) ترين چيـز ترين چيـز ((  انگيزانگيز  ، شگفت، شگفتاگر بايد در شگفت بمانياگر بايد در شگفت بماني) ) از چيزياز چيزي  !!اي پيغمبراي پيغمبر((    

) ) گـرديم و گـرديم و   زنـده مـي  زنـده مـي  ((  ، آيا دوباره، آيا دوبارهآيا هنگامي كه خاك شديمآيا هنگامي كه خاك شديم: : گويندگويند  ايشان است كه ميايشان است كه مي
، و غّلها و ، و غّلها و كه به پروردگارشان ايمان ندارندكه به پروردگارشان ايمان ندارند  آنان كسانيندآنان كسانيند  ؟ ؟ كنيمكنيم  اي پيدا مياي پيدا مي  آفرينش تازهآفرينش تازه

  ). ). مانندمانند  خيانند و در آتش جاودانه ميخيانند و در آتش جاودانه ميافتد و دوزافتد و دوز  زنجيرها به گردنهايشان ميزنجيرها به گردنهايشان مي
  ::به داوري گرفتن قوانين موضوعه بشريبه داوري گرفتن قوانين موضوعه بشري  --1414

  ::در اين زمينه مي گويددر اين زمينه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن كثير ابن كثير 
مانند اينكه مردمان دوران جاهليت بر اساس جهل و گمراهي هاي خويش حكم مي مانند اينكه مردمان دوران جاهليت بر اساس جهل و گمراهي هاي خويش حكم مي 

نگيز خان نگيز خان كردند، و يا مغوليان كه خط مشي زندگيشان را از كتابي تاليف شده توسط چكردند، و يا مغوليان كه خط مشي زندگيشان را از كتابي تاليف شده توسط چ
، دريافت مي كردند، هر كس اقدام بـه  ، دريافت مي كردند، هر كس اقدام بـه  --كه آن را از مكاتب متعدد اقتباس كرده بود كه آن را از مكاتب متعدد اقتباس كرده بود   ––

  ::چنين كاري بكند بايد از پاي در آورده شود؛ زيرا خداوند متعال مي فرمايدچنين كاري بكند بايد از پاي در آورده شود؛ زيرا خداوند متعال مي فرمايد



        
  

      601601                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

�mÒ��Ñ���ÐÓ�����Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôl دةJ٥٠: المائ   
    

خدا نـازل كـرده اسـت سـرپيچي     خدا نـازل كـرده اسـت سـرپيچي     آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه ((  آياآيا((  
آيا چه كسي براي آيا چه كسي براي   ؟ ؟ هستندهستند) ) ناشي از هوي و هوسناشي از هوي و هوس((  جوياي حكم جاهليتجوياي حكم جاهليت) ) كنند وكنند و  ميمي

  ). ).     ؟ ؟ كندكند  افراد معتقد بهتر از خدا حكم ميافراد معتقد بهتر از خدا حكم مي
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  ـمـمفــصــل پــنـجــفــصــل پــنـجــ
  

  فـســق و فـسـادفـســق و فـسـاد

  



        
  

      603603                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  معني لغوي و اصطالحي فسقمعني لغوي و اصطالحي فسق

سير اصـلي و بـه بيراهـه رفـتن     سير اصـلي و بـه بيراهـه رفـتن     منحرف شدن از ممنحرف شدن از م: : واژه فسق در زبان عربي به معنيواژه فسق در زبان عربي به معني
  11. . استاست

از ديدگاه شريعت نيز بر خروج كلي يا جزئي از مسير بندگي خداوند متعال اطـالق  از ديدگاه شريعت نيز بر خروج كلي يا جزئي از مسير بندگي خداوند متعال اطـالق  
  ..مي گرددمي گردد

  

  انواع فسقانواع فسق

  ::فسق و فساد در يك دسته بندي كلي به دو دسته تقسيم مي شودفسق و فساد در يك دسته بندي كلي به دو دسته تقسيم مي شود
  ––انحرافي كلي كه انسان را از دايره دين خارج مي كند، خداوند كفـر اصـلي را   انحرافي كلي كه انسان را از دايره دين خارج مي كند، خداوند كفـر اصـلي را     --11

، فسـق ناميـده اسـت، چنانچـه پيرامـون      ، فسـق ناميـده اسـت، چنانچـه پيرامـون      --كه موجب ماندگاري در دوزخ خواهد شـد  كه موجب ماندگاري در دوزخ خواهد شـد  
  ::مي فرمايدمي فرمايد  ––نفرين خدا بر او باد نفرين خدا بر او باد   ––ابليس ابليس 

�mz�����y��x��w{�������©l ٥٠: الكھف  
  ). ). و از فرمان پروردگارش تمرّد كردو از فرمان پروردگارش تمرّد كرد((  

  ::قرآن كريم دوزخيان را نيز فاسق مي نامدقرآن كريم دوزخيان را نيز فاسق مي نامد

�m¼��»���º��¹��¸½�������Îl ٢٠: السجدة  
و راه كفـر در پـيش   و راه كفـر در پـيش   ((  بـه در رفتـه  بـه در رفتـه  ) ) از فرمان خدا و اطاعت از اواز فرمان خدا و اطاعت از او((  و اما كساني كهو اما كساني كه((  

  ). ). جايگاه ايشان آتش دوزخ استجايگاه ايشان آتش دوزخ است) ) انداند  گرفتهگرفته
انحرافي جزئي كه شامل برخي گناه و گناهكاران شده و انسان را از دايـره ديـن   انحرافي جزئي كه شامل برخي گناه و گناهكاران شده و انسان را از دايـره ديـن     --22

واننـد دعـواي   واننـد دعـواي   كه نمـي ت كه نمـي ت   ––خداوند تهمت زنندگان به زنان پاكدامن را خداوند تهمت زنندگان به زنان پاكدامن را بيرون نمي كند، بيرون نمي كند، 

                                                                                      
  ..المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  11



        
  

      604604                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

تـا  تـا    ––، فاسق نامگذاري كرده و در عين حـال  ، فاسق نامگذاري كرده و در عين حـال  --خويش را با شاهد و سند اثبات نمايند خويش را با شاهد و سند اثبات نمايند 
  ::مسلمان به شمار مي روندمسلمان به شمار مي روند  ––زماني كه پايبند عقايد ديني باشند زماني كه پايبند عقايد ديني باشند 

�m��i��h��g��f��e����d���c���� �b��a��`���_��� � �~��}��|
k��jl��p��o���n��m��l ٤: النور       

، ، بر ادعاي خـود بر ادعاي خـود ((  ، سپس چهار گواه، سپس چهار گواهدهنددهند  دامن نسبت زنا ميدامن نسبت زنا ميه زنان پاكه زنان پاككساني كه بكساني كه ب((  
در طـول  در طـول  ((  ، و هرگز گواهي دادن آنان را، و هرگز گواهي دادن آنان راآورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنيدآورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد  نمينمي) ) حاضرحاضر

      ). ). هستندهستند) ) و متمرّد از فرمان خداو متمرّد از فرمان خدا((  ، و چنين كساني فاسق، و چنين كساني فاسقنپذيريدنپذيريد) ) عمر بر هيچ كاريعمر بر هيچ كاري
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  ــمــمفـــصـــل شـشفـــصـــل شـش
  

  گـمــراهـيگـمــراهـي  

  



        
  

      606606                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  ) ) گمراهيگمراهي((  لغوي و اصطالحي ضالللغوي و اصطالحي ضالل  معنيمعني

  11. . واژه ضالل در زبان عربي نقطه مقابل هدايت و خردمندي استواژه ضالل در زبان عربي نقطه مقابل هدايت و خردمندي است
از منظر دين نيز بر انحراف از راه مستقيم و اسـتوار اطـالق مـي گـردد كـه خـالف       از منظر دين نيز بر انحراف از راه مستقيم و اسـتوار اطـالق مـي گـردد كـه خـالف       

  ::هدايت و نيك منشي محسوب مي شودهدايت و نيك منشي محسوب مي شود

�mª��©��¨��§��¦«��±���°��̄ ��®��¬²������Àl ١٥: ا0سراء  
از از ((  ، و هـركس ، و هـركس ابد، راهيابيش به سود خودش استابد، راهيابيش به سود خودش استهدايت يهدايت ي) ) راه حقراه حقبه به ((  هر كسهر كس((  

  ). ). ، گمراهيش به زيان خودش است، گمراهيش به زيان خودش استگمراه شودگمراه شود) ) راه حقراه حق

  

  كاربردهاي ضالل در قرآن كريمكاربردهاي ضالل در قرآن كريم

بدون ترديد معني عام و فراگير واژه ضـالل، هـدايت نيـافتن و انحـراف از مسـيري      بدون ترديد معني عام و فراگير واژه ضـالل، هـدايت نيـافتن و انحـراف از مسـيري      
او را در معـرض پشـيماني   او را در معـرض پشـيماني   است كه انسان را به سوي سرنوشتي ناميمون سـوق داده و  است كه انسان را به سوي سرنوشتي ناميمون سـوق داده و  

قرار مي دهد، ولي ميـزان حسـرت و پشـيماني درجـات مختلفـي دارد و بـه حسـب        قرار مي دهد، ولي ميـزان حسـرت و پشـيماني درجـات مختلفـي دارد و بـه حسـب        
گمراهي صورت گرفته تفاوت مي كند؛ گاهي وي را به سوي منجالب كفر سوق مـي  گمراهي صورت گرفته تفاوت مي كند؛ گاهي وي را به سوي منجالب كفر سوق مـي  
دهد، گاهي مرتكب شركش مي نمايد، گاهي انسان را در معرض عصيان و تمرد قـرار  دهد، گاهي مرتكب شركش مي نمايد، گاهي انسان را در معرض عصيان و تمرد قـرار  

  ::م مصاديق متعددي برايش ذكر شده است، از جملهم مصاديق متعددي برايش ذكر شده است، از جمله، و لذا در قرآن كري، و لذا در قرآن كري......مي دهد ومي دهد و
  ::كفر و بي دينيكفر و بي ديني  --11

�m��f�� � �e� �d�� �c��b��a��`��_��~�� � � � �}� �|
��h��gl ١٣٦: النساء  

                                                                                      
  ..لسان العربلسان العرب  11
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هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبـرانش و روز رسـتاخيز   هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبـرانش و روز رسـتاخيز   ((  
  ). ). زي افتاده استزي افتاده استواقعاً در گمراهي دور و دراواقعاً در گمراهي دور و درا) ) و يكي از اينها را نپذيردو يكي از اينها را نپذيرد((  كافر شودكافر شود

  ::شرك ورزيشرك ورزي  --22

�m����h��g��f��e��d��c��b��il ١١٦: النساء  
و خيلـي از حـق   و خيلـي از حـق   ((  استاست  ، به راستي بسي گمراه گشته، به راستي بسي گمراه گشتههر كه براي خدا انباز بگيردهر كه براي خدا انباز بگيرد((      

    ). ). پرت شده استپرت شده است
  ..ي كه به حد كفر نرسيده باشدي كه به حد كفر نرسيده باشدمخالفتمخالفت  --33
  ::ددمي فرمايمي فرماي  ��خطا و اشتباه، قرآن كريم پيرامون اشتباه موسي خطا و اشتباه، قرآن كريم پيرامون اشتباه موسي   --44

�m��G��F��E��D��C��B��Al ٢٠: الشعراء  
اي تأديـب و  اي تأديـب و  دانستم مشـتي كـه بـر   دانستم مشـتي كـه بـر     نمينمي((  من در حين انجام اين كارمن در حين انجام اين كار: : گفتگفت) ) موسيموسي((    

كـه  كـه  ((  بودمبودم) ) و بيخبرانيو بيخبراني((  از سرگشتگاناز سرگشتگان) ) ، و، وگرددگردد  زنم، منتهي به قتل ميزنم، منتهي به قتل مي  تنبيه به قبطي ميتنبيه به قبطي مي
    ). ). شودشود  اطّالع ندارند ضربه مشت هم گاهي منجر به قتل مياّطالع ندارند ضربه مشت هم گاهي منجر به قتل مي

  ::ارياريفراموشكفراموشك  --55

  �mm��l���k��j��i��hn�����Ôl ٢٨٢: البقرة  

  ). ، ديگري بدو يادآوري كندتا اگر يكي انحرافي پيدا كرد( 
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  ــمــمفــصــل هــفــتفــصــل هــفــت
  

  الـحـاد و بـي دينيالـحـاد و بـي ديني  

  



        
  

      609609                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  معني لغوي و اصطالحي الحادمعني لغوي و اصطالحي الحاد

  ..استاست  از ميانه و وسط چيزياز ميانه و وسط چيزيكناره گيري كناره گيري : : در زبان عربي به معنيدر زبان عربي به معني  واژه الحادواژه الحاد
ملحد به كسي گفته مي شود كه از مسير حق منحرف گشـته  ملحد به كسي گفته مي شود كه از مسير حق منحرف گشـته  : : يت مي گويديت مي گويدابن السكابن السك

  ..و چيزيهايي اضافي بدان افزوده باشدو چيزيهايي اضافي بدان افزوده باشد
  ..ستم كردستم كرد  سرزمين مكه مكرمهسرزمين مكه مكرمهآن مرد در آن مرد در : : ألحد الرجلألحد الرجل

به شكافي گفته مي شود كه در گوشه اي از قبر براي جنازه حفـر  به شكافي گفته مي شود كه در گوشه اي از قبر براي جنازه حفـر  : : َلحد، َلحد و ُلحدَلحد، َلحد و ُلحد
  11. . مي گرددمي گردد

يز حول محور معناي لغويش مي چرخد و همـان مفـاهيم را   يز حول محور معناي لغويش مي چرخد و همـان مفـاهيم را   اين واژه از منظر شرع ناين واژه از منظر شرع ن
  ::نقل مي كند كه ايشان در تحليل آيهنقل مي كند كه ايشان در تحليل آيه  ��با خود حمل مي كند، عوفي از ابن عباس با خود حمل مي كند، عوفي از ابن عباس 

m��m���l��k��j��i��sl عراف�  ١٨٠: ا

  ). يازند و به ترك كساني بگوئيد كه در نامهاي خدا به تحريف دست مي( 
را جزو اسماء خدا حساب مي » الت«ود كه الحاد ملحدين بدين طريق ب: گفته است

  .كردند
را نيـز  » عزّي«و » اهللا«را از نام مبارك » الت«واژه : ابن جريج از مجاهد نقل مي كند

  .گرفته بودند» عزيز«از اسم 
  .يعني در نامهاي خدا شرك مي ورزيدند: مي گويد» يلحدون«قتاده در تفسير 

  .تكذيب است: ياز ابن عباس روايت شده كه الحاد به معن
  : در تحليل تعاريف فوق مي نويسد –رحمه اهللا  –حافظ ابن كثير 

انحراف از وسط و ظلم و جور آمده اسـت،  : اصل واژه الحاد در زبان عربي به معني
  1. قبله حفر مي شود گوشهلحد قبر نيز از همين ريشه گرفته شده چون در 
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  :مي گويددر اين باره  –رحمه اهللا  –ابن القيم الجوزيه 
حقيقت الحاد انحراف به سوي شرك، تعطيل و انكار اسماء و صـفات اسـت، زيـرا    

خود را به بندگانش معرفي مي  -كه بيانگر كمال ايشان هستند  –خداوند از طريق آنها 
فرمايد كه الحاد در آنها يا از طريق انكار اصل اسماء، يا از طريق انكار و تعطيل معـاني  

راهه بردن معاني اصلي صورت مي گيرد؛ و يا همچون اهـل اتحـاد   و يا تحريف و به بي
معناي هر اسمي كـه  : آنها را نام مخلوقات مي گذارند، يكي از سردمدارانشان مي گويد

  2 .از نظر عقل و شرع و عرف پسنديده يا نكوهيده باشد، بر خدا اطالق مي گردد

  انواع الحادانواع الحاد

الحـاد از ديـدگاه پيشـينيان آن را    الحـاد از ديـدگاه پيشـينيان آن را      پس از تعريـف پس از تعريـف   ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––شيخ حافظ حكمي شيخ حافظ حكمي 
  ::چنين تقسيم بندي مي نمايدچنين تقسيم بندي مي نمايد

ابن عباس، ابن جريج و مجاهد اين نوع الحاد را چنـين تحليـل   ابن عباس، ابن جريج و مجاهد اين نوع الحاد را چنـين تحليـل   : : الحاد مشركانالحاد مشركان  --11
اصلي خويش منحرف ساخته و اصلي خويش منحرف ساخته و   ه مشركين نامهاي مبارك خداوند را از مسيره مشركين نامهاي مبارك خداوند را از مسيرمي كنند كمي كنند ك

آنها را نام بتهايشـان مـي   آنها را نام بتهايشـان مـي   ، ، ��امبر امبر به نشانه مشابه دانستن بتها با خدا و ابراز دشمني با پيبه نشانه مشابه دانستن بتها با خدا و ابراز دشمني با پي
  . . گذاشتندگذاشتند

  ::گروه مشبهه در مخالفت با آيه هايگروه مشبهه در مخالفت با آيه هاي: : الحاد مشبههالحاد مشبهه  --22

�mS��R��QT�����Xl ١١: الشورى  

  ). هيچ چيزي همانند خدا نيست( 

�m��¼��»������º���¹����̧l ١١٠: طه  

                                                                                                                                                                                                                    
  ..سوره اعرافسوره اعراف/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ..339393  ––  392392فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صـ   22



        
  

      611611                                                                                                                                              عقيده رستگاران عقيده رستگاران 

  

  ). آفريدگار آگاهي ندارند) كار و بار و حكمت( ولي آنان از( 
همسان صفات مخلوقات مي پنداشتند، يعني ايشـان نقطـه مقابـل    همسان صفات مخلوقات مي پنداشتند، يعني ايشـان نقطـه مقابـل      صفات خداوند راصفات خداوند را

مشركان بودند زيرا مشـركين مخلوقـات را همسـان خـدا و مشـبهه خـدا را همطـراز        مشركان بودند زيرا مشـركين مخلوقـات را همسـان خـدا و مشـبهه خـدا را همطـراز        
  ..مخلوقات مي دانستندمخلوقات مي دانستند

  ::اين قسم خود به دو زير مجموعه ديگر تقسيم مي گردداين قسم خود به دو زير مجموعه ديگر تقسيم مي گردد  ::الحاد منكرينالحاد منكرين  --33
: : را اثبـات كـرده و معتقـد بودنـد    را اثبـات كـرده و معتقـد بودنـد    گروهي از آنها تنها الفاظ بدون معاني نامهـا  گروهي از آنها تنها الفاظ بدون معاني نامهـا  ) ) الفالف

خداوند رحمن بدون رحمت، عليم بدون علـم، حكـيم بـدون حكمـت، قـدير بـدون       خداوند رحمن بدون رحمت، عليم بدون علـم، حكـيم بـدون حكمـت، قـدير بـدون       
يعنـي اينـان   يعنـي اينـان   . . اسـت اسـت ... ... وو) ) بيناييبينايي((  ، بصير بدون بصر، بصير بدون بصر) ) شنواييشنوايي((  قدرت، سميع بدون سمعقدرت، سميع بدون سمع

معاني اصلي اسماء و صفات را تعطيل و تنها الفاظ خشك و بي روح را باقي گذاشـته  معاني اصلي اسماء و صفات را تعطيل و تنها الفاظ خشك و بي روح را باقي گذاشـته  
مانند گروه بعدي هستند و تنها براي سرپوش گذاشتن بر اهـداف  مانند گروه بعدي هستند و تنها براي سرپوش گذاشتن بر اهـداف    واقعواقع  دردر  ، يعني، يعنيبودندبودند

  ..پليدشان چنان اعتقادي داشتندپليدشان چنان اعتقادي داشتند
با ايـن قضـيه برخـورد كـرده و     با ايـن قضـيه برخـورد كـرده و     گروه دوم با شفافيت و صراحت هر چه تمامتر گروه دوم با شفافيت و صراحت هر چه تمامتر ) ) بب

و در حقيقـت منكـر وجـود خداونـد بـوده و      و در حقيقـت منكـر وجـود خداونـد بـوده و      مي نمودند، مي نمودند، الفاظ و مفاهيم آنها را انكار الفاظ و مفاهيم آنها را انكار 
هر كدام از اين چهار گروه يكديگر را كـافر  هر كدام از اين چهار گروه يكديگر را كـافر  . . تكذيب مي كردندتكذيب مي كردند  كتابهاي آسماني را نيزكتابهاي آسماني را نيز

بـر اسـاس شـهادت خـدا، فرشـتگان، كتابهـا،       بـر اسـاس شـهادت خـدا، فرشـتگان، كتابهـا،         --مي دانند، ولي واقعيت اين است كـه  مي دانند، ولي واقعيت اين است كـه  
، ، --پيامبران و مردمان مؤمن و پايدار كه بر مسير درست كتاب و سنت حركت مي كنند پيامبران و مردمان مؤمن و پايدار كه بر مسير درست كتاب و سنت حركت مي كنند 

    11. . مي شوندمي شوندهر چهار گروه مزبور كافر و بيرون از دايره اسالم قلمداد هر چهار گروه مزبور كافر و بيرون از دايره اسالم قلمداد 
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  مفهوم الحاد از ديدگاه سيد قطبمفهوم الحاد از ديدگاه سيد قطب

  ::در تفسير آيهدر تفسير آيه  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––استاد سيد قطب استاد سيد قطب 

�mg��f��e��d��ch��m���l��k��j��in����p��o

��s��r���������ql عراف�  ١٨٠: ا
و كـاملترين صـفات داللـت    كه بر بهترين معـاني  ( خدا داراي زيباترين نامها است( 
) ايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحانپس به هنگام ست. نمايند مي

، و به ترك كساني بگوئيد كه در نامهاي خدا بـه  دان نامها فرياد داريد و بخوانيداو را ب
منافي ذات ، برند كه از نظر لفظ يا معني هائي به كار مي و واژه( يازند تحريف دست مي

الحاد به معنـي  : مي نويسد  ،) يد، آنان كيفر كار خود را خواهند د) يا صفات خدا است
مشركين در شبه جزيره عربستان نامهـاي نيكـوي خـدا را از    .. انحراف و تحريف است

» عزيـز « را از اسـم  » عـزي «و » اهللا«را از اسم » الت«مسير اصلي خود منحرف كرده و 
اين آيه تاكيد مي كند كه اسماء حسني ويـژه خداونـد بـوده و مؤمنـان را     . گرفته بودند

فرمان مي دهد كه خدا را از اين طريق آنها و بدون تحريف و انحراف به فرياد بطلبنـد  
و با تحريف كنندگان منحرف فاصله بگيرنـد؛ كـه سرنوشـت تهديـد آميـز ايشـان بـه        

  .خداوند موكول مي گردد
تنها بر ) اعراض از مسير تحريف كنندگان منحرف( البته اين حكم حكيمانه خداوند

خي و تحريف لفظي اسماء منحصر نمي گردد، بلكه همه انـواع الحـاد   آن مناسبت تاري
: در بر مي گيرد؛ كساني را نيز كه در تصور حقيقت الوهيت به بيراهه رفتـه و معتقدنـد  

خداوند داراي زن و فرزند است، يا خواسـت و اراداه خداونـد در چـارچوب قـوانين     
گان تشبيه مـي كننـد، در بـر مـي     طبيعي جاي مي گيرد و يا اعمال خدا را به اعمال بند

  . گيرد
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آسـمان و در زمينـه   در خداوند تنهـا  : و همچنين شامل كساني مي شود كه معتقدند
چـون در دنيـا و   تغيير نظام هستي و محاسبه مردم در روز آخرت فرمانروا است، ولي 

زندگي روز مره مردم نقش ندارد نبايد به امر قانونگذاري دسـت يـازد، بلكـه بايسـتي     
ردم از طريق خرد جمعي و تجارب و مصـالح خـود ايـن خـأل را پـر كـرده و مقـام        م

همه اينها جزو مصاديق الحاد به شمار رفته و البته ، !الوهيت بر يكديگر را احراز نمايند
و سرنوشت ملحـدان و منحرفـان نيـز بـه قيامـت       ،بايد مسلمانان از آنها دوري جويند

  1. موكول مي گردد
سيد متوجه معناي تازه اي شديم كه جـز امثـال ايـن رادمـردان      در سخنان ارزشمند

تاريخ كسي ديگر بدانها پي نمي برد، و آن اينكه الحاد شـامل ابعـاد مختلـف الوهيـت     
و گشته و موضوع قانونگذاري را نيز تحت پوشـش خـود قـرار مـي دهـد كـه الحـاد        

ير درست بنـدگي  در اين زمينه انحراف از سرشت اصلي و مسانحراف از مسير اعتدال 
انروايي نيـز بـه وي   مـ به شمار مي رود، يعني چنانچه خداوند آفريننـده اسـت بايـد فر   

اختصاص داده شود، و لذا مي بينيم قرآن كريم در بسياري موارد قضيه الوهيـت را بـه   
  :ربوبيت ارتباط داده است، براي مثال

�mq���p��o��nr����wl عراف�    ٥٤: ا
  ). دهد آفريند و تنها او فرمان مي و ميآگاه باشيد كه تنها ا( 

بنابراين، چون خداوند متعال انسان را آفريده، مي داند چـه انديشـه اي در سـر مـي     
و او است كـه منـافع و مفاسـد زنـدگي      پروراند و از شاهرگ گردن بدو نزديكتر است

الهي  انسان را به خوبي دريافته و برايش قوانين وضع مي كند، عدم اعتراف به اين حق
اوج ستم و انحراف محسوب مي گردد، آخر چطور ممكن است خداوند خـالق باشـد   
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مـورد سـپاس و   ديگـر  او روزي دهنده باشد ولي كسي  !؟ولي كسي ديگر بندگي شود
 !؟، او مالك باشد ولي كسي ديگر مقام فرمانروايي را احـراز نمايـد  !؟ستايش قرار گيرد

  .!؟انونگذاري به كسي ديگر واگذار شودباالخره او اله راستين باشد ولي امر ق
اين چه الحاد و انحرافي است كه برخي در دام آن افتاده و با كل جهـان هسـتي بـه    
مخالفت برخاسته اند حال آنكه جهان پيرامونشان با زبان حال بـه الوهيـت و ربوبيـت    

انده جـز  نمهيچ راهي براي انسان باقي  و لذا !.!؟پروردگارشان اقرار و اعتراف مي كنند
به اين دايره وسيع و فراخنا بـاز گـردد تـا نمـايش زيبـا و بـي نظيـر انسـجام و         اينكه 

  .هماهنگي با ساير موجودات تحقق يابد
بر تمامي انسانهايي كه از مسير پروردگار و سرشت سالم خويش منحـرف گشـته و   

ه توجيـه  خـوا  –قوانين و مكاتب تفاله اذهان بشري را جايگزين قوانين الهي كرده اند 
داشته باشند يانه، آن را شريعت بنامند يانه، از روي اعتقاد بدان حكم كرده باشند يا زير 

، الزم اسـت از ايـن گنـاه    -لواي آزادي و خواه آن را بر دين خدا برتري باشند يـا نـه   
بزرگ و نابخشودني دست برداشته و به فطـرت اصـلي خـويش بازگردنـد تـا پـرچم       

بر فراز بام دنيا به اهتزاز در آمده، امور سـر جـاي خـود قـرار     الوهيت كامل پروردگار 
  :شود چيدهگيرند و بساط جاهليت بر

�mÒ��Ñ���ÐÓ�����Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôl ٥٠: المائدة    
آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نـازل كـرده اسـت سـرپيچي     ( آيا( 
آيا چه كسي براي  ؟ هستند) هوس ناشي از هوي و( جوياي حكم جاهليت) كنند و مي

  ).   ؟ كند افراد معتقد بهتر از خدا حكم مي
جامه دين را از تن درآورده اند، يـا  اعم از آنهايي كه  –بايد اين ملحدان و بي دينان 

اساسا به اسالم نگرويده و يا فريبكارانه زير لواي اسالم و در صفوف مسلمانان اسـتتار  
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و خوب بدانند كه اسالم و مسلمانان از  ردهناگوار خويش كفكري به حال  –نموده اند 
  :آنان برائت مي جويند

�m��r��q��p����o���n��m��l��k��j��i��hl 
   ٩: البقرة

، در صورتي كـه  ، در صورتي كـه  انداند  زنند كه ايمان آوردهزنند كه ايمان آورده  گول ميگول مي  خدا و كساني راخدا و كساني را) ) اينان به نظرشاناينان به نظرشان((    
  ). ). فهمندفهمند  فريبند ولي نميفريبند ولي نمي  جز خود را نميجز خود را نمي

گول مي زند، در كمين است برايشان، بديشان مهلت كافي مي دهـد  گول مي زند، در كمين است برايشان، بديشان مهلت كافي مي دهـد    خداوند آنان راخداوند آنان را
تا بيشتر سرگردان شوند و او است كه بر آنان پيروز مي گردد گر چه بيشتر مردم نمـي  تا بيشتر سرگردان شوند و او است كه بر آنان پيروز مي گردد گر چه بيشتر مردم نمـي  

  ..فهمند و ستمكاران خواهند دانست كه سرنوشتشان به كجا ختم مي شودفهمند و ستمكاران خواهند دانست كه سرنوشتشان به كجا ختم مي شود
و صـفات واالي  و صـفات واالي  در پايان بحث الزم مي دانيم اين ملحدان منحـرف را كـه اسـماء    در پايان بحث الزم مي دانيم اين ملحدان منحـرف را كـه اسـماء          

پروردگار را به بيراهه برده و قضيه الوهيت را مخدوش نموده اند آماج آيـه زيـر قـرار    پروردگار را به بيراهه برده و قضيه الوهيت را مخدوش نموده اند آماج آيـه زيـر قـرار    
  ::دهيم كه خداوند آنان را چنين تهديد و برحذر مي دارددهيم كه خداوند آنان را چنين تهديد و برحذر مي دارد

�ma��`��_��^��]��\��[��Zb�������j��i��h��g�� � � �f��e��d�� �c
m��l��kn��q��p��or���w��v��u��t�����s��l ٤٠: فصلت  

آن آن ) ) حقائق و معـاني حقائق و معـاني ((  دهند و به تحريفدهند و به تحريف  ي كه آيات ما را مورد طعن قرار ميي كه آيات ما را مورد طعن قرار ميكسانكسان((  
آيا كسي كه بـه  آيا كسي كه بـه  ) ) ..و كيفرشان را خواهيم دادو كيفرشان را خواهيم داد((  ، بر ما پوشيده نخواهند بود، بر ما پوشيده نخواهند بوديازنديازند  دست ميدست مي

در نهايـت امـن و   در نهايـت امـن و   ) ) در سايه ايمـان در سايه ايمـان ((  شود بهتر است يا كسي كهشود بهتر است يا كسي كه  آتش دوزخ انداخته ميآتش دوزخ انداخته مي
بيند بيند   ، او مي، او ميخواهيد بكنيدخواهيد بكنيد  هر كاري كه ميهر كاري كه مي  ؟ ؟ يديدآآ  ميمي) ) به عرصه محشربه عرصه محشر((  امان، روز قيامتامان، روز قيامت

  ). ). دهيددهيد  هر آنچه را كه انجام ميهر آنچه را كه انجام مي
  ::در تحليل آيه فوق مي گويددر تحليل آيه فوق مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن كثير ابن كثير 
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قتـاده  قتـاده  . . الحاد يعني گذاشتن سخن در غير جاي مناسب خودالحاد يعني گذاشتن سخن در غير جاي مناسب خود: : مي گويدمي گويد  ��ابن عباس ابن عباس 
  ..الحاد به معني كفر و خيره سري استالحاد به معني كفر و خيره سري است: : و ديگران مي گويندو ديگران مي گويند

بيانگر تهديد مؤكد خداوند است، يعني خداوند از كسـاني كـه   بيانگر تهديد مؤكد خداوند است، يعني خداوند از كسـاني كـه   ) ) ...... يخفون يخفونالال((  ::جملهجمله
اسماء و صفات خداوند را مورد تحريف قرار مي دهند آگاه و با خبـر بـوده و آنهـا را    اسماء و صفات خداوند را مورد تحريف قرار مي دهند آگاه و با خبـر بـوده و آنهـا را    

    11))......أفمن يلقيأفمن يلقي((  ::گرفتار عذاب دردناكي مي كند، و لذا مي فرمايدگرفتار عذاب دردناكي مي كند، و لذا مي فرمايد
  ::مكه مكرمهمكه مكرمهالحاد در سرزمين الحاد در سرزمين 

عريف لغوي و اصطالحي واژه الحاد و انواع آن داشـته و  عريف لغوي و اصطالحي واژه الحاد و انواع آن داشـته و  تا كنون نگاهي اجمالي به تتا كنون نگاهي اجمالي به ت
فراخوانديم كه بازي با فراخوانديم كه بازي با   --با عقايد و عناوين گوناگون با عقايد و عناوين گوناگون   ––  دسته هاي مختلف ملحدان رادسته هاي مختلف ملحدان را

و بـه سـوي   و بـه سـوي     ،،كشيدهكشيدهآتش نكرده و هر چه زود تر از اين كار خطرناك و مرگبار دست آتش نكرده و هر چه زود تر از اين كار خطرناك و مرگبار دست 
  ..مسير صحيح بندگي و شاهراه آئين اسالم برگردندمسير صحيح بندگي و شاهراه آئين اسالم برگردند

مسـاله  مسـاله  ((  ودن اين بحث الزم مي دانيم يكي از مسائل مـذكور در قـرآن  ودن اين بحث الزم مي دانيم يكي از مسائل مـذكور در قـرآن  براي كامل نمبراي كامل نم
را نيز كه از اهميت ويژه اي برخـوردار اسـت، روشـن    را نيز كه از اهميت ويژه اي برخـوردار اسـت، روشـن    ) ) مكه مكرمهمكه مكرمهالحاد در سرزمين الحاد در سرزمين 

  ::در اين زمينه مي فرمايددر اين زمينه مي فرمايد  خداوندخداوندنماييم، نماييم، 

�m���e��d��c��b��a��� �̀�_��^��]��\l ٢٥: الحج     
ر آن ر آن دد) ) شـوند و شـوند و   حـد اعتـدال خـارج مـي    حـد اعتـدال خـارج مـي      ازاز((  همچنين كساني كه با توسل به ظلمهمچنين كساني كه با توسل به ظلم((  

  ). ). چشانيمچشانيم  ، عذاب دردناكي بديشان مي، عذاب دردناكي بديشان ميگردندگردند  سرزمين مرتكب خالف ميسرزمين مرتكب خالف مي
خداوند تجاوز به سرزمين مبارك مكه را از ابتداي آفرينش زمين و آسمانها و تا روز خداوند تجاوز به سرزمين مبارك مكه را از ابتداي آفرينش زمين و آسمانها و تا روز 

كه كه   ��قيامت نيز بر تمامي مخلوقات حرام كرده است، به استثناي پيامبر نور و رحمت قيامت نيز بر تمامي مخلوقات حرام كرده است، به استثناي پيامبر نور و رحمت 
  ::فرمودفرمود  ه وه وتعال اجازه حمله بدان در روز آزاد سازي مكه را به ايشان دادتعال اجازه حمله بدان در روز آزاد سازي مكه را به ايشان دادخداوند مخداوند م

�m��k��j��i��h��gl ٢: البلد  
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  ). ). شهري كه تو ساكن آنجا هستيشهري كه تو ساكن آنجا هستي((  
  ::حافظ ابن كثير در تحليل اين آيه مي گويدحافظ ابن كثير در تحليل اين آيه مي گويد

مكه مكرمه مكه مكرمه » » البلدالبلد««نقل مي كند كه مراد از نقل مي كند كه مراد از   ��شبيب بن بشر از عكرمه از ابن عباس شبيب بن بشر از عكرمه از ابن عباس 
براي تو جائز است در آن بـه جنـگ و مبـارزه    براي تو جائز است در آن بـه جنـگ و مبـارزه      !!اي محمداي محمد: : يعنييعني» » ......للو انت حو انت ح« « است، است، 

  ..برخيزيدبرخيزيد
  خداوند حمله به مكه در مـدتي از يـك روز  خداوند حمله به مكه در مـدتي از يـك روز  : : مي گويدمي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––حسن بصري حسن بصري 

  ..حالل ساختحالل ساخت  ��را براي پيامبر را براي پيامبر ) ) روز فتح مكهروز فتح مكه((
  ::معنايي كه علما بدان اشاره كرده اند در حديث صحيحي نيز آمده است، مي فرمايدمعنايي كه علما بدان اشاره كرده اند در حديث صحيحي نيز آمده است، مي فرمايد

SS  ¬/��   ,�%"��� ]�A C%8 �� )� a
� ����� �[4 +D¬/��   ,�%"��� ]�A C%8 �� )� a
� ����� �[4 +D , , C%&8 �&�D �� �&�
*� C�
� %<5 C%&8 �&�D �� �&�
*� C�
� %<5
����h������h��,,  �
N= �7�j8 ��
N= �7�j8 �,,  ��A ��( jµ �  ��A ��( jµ �  ,,  /�&� �&� ���. �� wa��jI :�D  /�&� �&� ���. �� wa��jI :�D  ,,   ,3�&� �&	   ,3�&� �&	  

����� �<(�
*U C%��� �<(�
������ �<(�
*U C%��� �<(�
�,,   v_�'�� �4�f�� b����5 �I v_�'�� �4�f�� b����5 �IVV ; ;}}  
زمين را آفريده و تا روز قيامت نيز داراي زمين را آفريده و تا روز قيامت نيز داراي   اين شهر از روزي كه خداوند آسمانها واين شهر از روزي كه خداوند آسمانها و((  

، تنها براي مـدتي  ، تنها براي مـدتي  ويژه اي بوده و بايد درختان و گياهانش قطع نشوندويژه اي بوده و بايد درختان و گياهانش قطع نشوند  ارزش و احترامارزش و احترام
از يك روز براي من حالل شد و سپس به حالت نخستين بازگشت، بايد هـر كـدام از   از يك روز براي من حالل شد و سپس به حالت نخستين بازگشت، بايد هـر كـدام از   

  ). ). حضار اين مطالب را به ديگران برساندحضار اين مطالب را به ديگران برساند
  ::ي ديگر مي فرمايدي ديگر مي فرمايديتيتدر روادر روا

 S S55 �� X%./ X�(h� QA
G ��I +{ �� X%./ X�(h� QA
G ��I +{��  �%�%h5�%�%h5 : : z� +1�8 �   )�%.
� +1I �� +D z� +1�8 �   )�%.
� +1I �� +DVV ; ;��  
خداوند اين اجازه خداوند اين اجازه : : را دستاويز قرار داد، به وي بگوييدرا دستاويز قرار داد، به وي بگوييد  ��اگر يك نفر حمله پيامبر اگر يك نفر حمله پيامبر ((  

  ). ). را تنها به پيامبر داده استرا تنها به پيامبر داده است
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انسـانها را از فسـاد و خـونريزي و هتـك حرمـت      انسـانها را از فسـاد و خـونريزي و هتـك حرمـت        ��بنابراين، خداوند و پيـامبرش  بنابراين، خداوند و پيـامبرش  
، و در مقابل افزايش اجر و پاداش را نيز به ايشان نويـد  ، و در مقابل افزايش اجر و پاداش را نيز به ايشان نويـد  زمين مكه برحذر داشته اندزمين مكه برحذر داشته اندسرسر

» » صـد هـزار ركعـت   صـد هـزار ركعـت   ««داده تا جايي كه ارزش يك ركعت نماز در مسجد الحرام معادل داده تا جايي كه ارزش يك ركعت نماز در مسجد الحرام معادل 
برابر بوده و با جاهـاي  برابر بوده و با جاهـاي    هم چندهم چنددر آنجا در آنجا بدون شك فساد و انحراف بدون شك فساد و انحراف . . ساير اماكن استساير اماكن است

مسلمانان از گرفتار شدن به لغـزش و انحـراف در   مسلمانان از گرفتار شدن به لغـزش و انحـراف در   ديگر قابل مقايسه نيست، و لذا بايد ديگر قابل مقايسه نيست، و لذا بايد 
  ..آن سرزمين بي نظير بيمناك بوده تا در دام عذاب دردناك آخرت نيفتندآن سرزمين بي نظير بيمناك بوده تا در دام عذاب دردناك آخرت نيفتند

مشركين در دوران جاهليت نيز حرمت و جايگاه اين سرزمين را در بسياري اوقـات  مشركين در دوران جاهليت نيز حرمت و جايگاه اين سرزمين را در بسياري اوقـات  
كه خارج از محـدوده  كه خارج از محـدوده  » » تنعيمتنعيم««را در را در   ��حفظ مي كردند، و لذا صحابي بزرگوار خبيب حفظ مي كردند، و لذا صحابي بزرگوار خبيب 

  ..است، به شهادت رساندنداست، به شهادت رساندندحرم حرم 
نكته پاياني در اين زمينه اينكه الزم است بدانيم مراد از ظلم و الحاد مورد اشاره آيـه  نكته پاياني در اين زمينه اينكه الزم است بدانيم مراد از ظلم و الحاد مورد اشاره آيـه  

  مزبور چيست؟مزبور چيست؟
  ::در اين راستا مي گويددر اين راستا مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––حافظ ابن كثير حافظ ابن كثير 

كه متعدي شدنش كه متعدي شدنش قرار داده شود قرار داده شود » » يرديرد««فعل فعل   ضمنضمن» » يهميهم««بهتر آن است كه معني فعل بهتر آن است كه معني فعل 
يكـي از  يكـي از  بخواهـد  بخواهـد  ««: : و لذا معنايش چنـين مـي شـود   و لذا معنايش چنـين مـي شـود   است، است،   دال بر آندال بر آننيز نيز » » باءباء««با حرف با حرف 

از روي قصـد و  از روي قصـد و  : : يعنييعني» » بظلمبظلم««  ،،»»معاصي و گناهان بزرگ را در سرزمين مكه انجام دهدمعاصي و گناهان بزرگ را در سرزمين مكه انجام دهد
  ..عمد ستم غير قابل تاويلي مرتكب شودعمد ستم غير قابل تاويلي مرتكب شود

  ..مشركانهمشركانه: : يعنييعني» » بظلمبظلم««: : نقل مي كندنقل مي كند  ��علي بن ابي طلحه از ابن عباس علي بن ابي طلحه از ابن عباس 
  ..يعني غير خدا در آن عبادت شوديعني غير خدا در آن عبادت شود: : ويندويندمجاهد، قتاده و ديگران مي گمجاهد، قتاده و ديگران مي گ

يعني اينكـه چيزهـايي را كـه    يعني اينكـه چيزهـايي را كـه    : : نقل مي كندنقل مي كند» » بظلمبظلم««عوفي از ابن عباس پيرامون معني عوفي از ابن عباس پيرامون معني 
مرتكب شويد و هر كه چنين كاري انجام دهـد  مرتكب شويد و هر كه چنين كاري انجام دهـد    --مانند ظلم و قتل ناحق مانند ظلم و قتل ناحق   --حرام است حرام است 

  ..سزاوار عذاب دردناكي خواهد شدسزاوار عذاب دردناكي خواهد شد
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و ناشايستي در آن انجام شود، هر كه و ناشايستي در آن انجام شود، هر كه اينكه كردار بد اينكه كردار بد : : يعنييعني» » بظلمبظلم««: : مجاهد مي گويدمجاهد مي گويد
مورد مؤاخـذه  مورد مؤاخـذه    ––گر چه عملي هم نسازد گر چه عملي هم نسازد ––تصميم انجام چنين كارهايي را در آن بكند تصميم انجام چنين كارهايي را در آن بكند 

  11..قرار مي گيردقرار مي گيرد
  ::ابن ابي حاتم در تفسير خود مي گويدابن ابي حاتم در تفسير خود مي گويد

هر كـس از سـرزمين   هر كـس از سـرزمين   : : مي گويدمي گويد» » ......و من يردو من يرد« « : : در تفسير آيهدر تفسير آيه  ��عبد اهللا بن مسعود عبد اهللا بن مسعود 
راه اندازد، خداوند وي را دچار عذاب دردنـاكي خواهـد   راه اندازد، خداوند وي را دچار عذاب دردنـاكي خواهـد     عدن نيز ظلم و ستم در مكهعدن نيز ظلم و ستم در مكه

  ..نمودنمود
هر كسي در سـرزمين مكـه اقـدام بـه     هر كسي در سـرزمين مكـه اقـدام بـه     : : ثوري از سدي از مرة از عبد اهللا نقل مي كندثوري از سدي از مرة از عبد اهللا نقل مي كند

بدكرداري كند در پرونده اش ثبت و ضبط مي شود، و هر كس از عـدن هـم بخواهـد    بدكرداري كند در پرونده اش ثبت و ضبط مي شود، و هر كس از عـدن هـم بخواهـد    
  ..را به وي مي چشاندرا به وي مي چشاندمردي را در كنار اين خانه از پاي در آورد، خداوند عذاب سختي مردي را در كنار اين خانه از پاي در آورد، خداوند عذاب سختي 

  ::در تفسير آيه مزبور مي گويددر تفسير آيه مزبور مي گويد  ��ابن عباس ابن عباس 
: : اين آيه راجع به عبد اهللا بن أنيس نازل شده اسـت، مـاجرا از ايـن قـرار اسـت كـه      اين آيه راجع به عبد اهللا بن أنيس نازل شده اسـت، مـاجرا از ايـن قـرار اسـت كـه      

و مدينه به جايي فرستاد، ايشـان  و مدينه به جايي فرستاد، ايشـان  مكه مكه وي را همراه دو نفر از ساكنان وي را همراه دو نفر از ساكنان   ��پيامبر بزرگوار پيامبر بزرگوار 
خـر فروشـي و خـود سـتايي     خـر فروشـي و خـود سـتايي     پيرامـون دودمـان خـويش بـه ف    پيرامـون دودمـان خـويش بـه ف      حين انجام مأموريتحين انجام مأموريتدر در 

  ،،عبد اهللا به خشم آمد و همراه مدينـه ايـش را از پـاي در آورد   عبد اهللا به خشم آمد و همراه مدينـه ايـش را از پـاي در آورد     كه در نهايتكه در نهايت  پرداختندپرداختند
  ::، آنگاه اين آيه فرود آمد، آنگاه اين آيه فرود آمدگريختگريختمكه مكه سرزمين سرزمين سپس مرتد گشت و به سوي سپس مرتد گشت و به سوي 

�m���e��d��c��b��a�� �̀�_��^��]��\l   
كه پناه برد خداوند وي هر كه در حال ارتداد و كناره گيري از آئين اسالم به م: يعني

��2.را گرفتار عذابي دردناك خواهد نمود �

                                                                                      
  ..2525: : سوره حج، آيهسوره حج، آيه/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ..همانهمان  22
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  ممفــصـل هـشـتــفــصـل هـشـتــ
  

  ) ) والء و براءوالء و براء((  دوستي و دشمنيدوستي و دشمني
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  والء و براءوالء و براءلغوي لغوي تعريف تعريف   --11

  ::معني لغوي والءمعني لغوي والء) ) الفالف

وليياري دهندهياري دهنده: : ولي..  
م م ايشان براي همكاري گرد هـ ايشان براي همكاري گرد هـ : : هم علي واليةهم علي والية: : ياري كردن، مي گويندياري كردن، مي گويند: : والية و وِاليةوالية و وِالية

  ..آمدندآمدند
    11. . هم پيمانهم پيمانشريك و شريك و : : الموليالمولي

  ::معني لغوي براءمعني لغوي براء) ) بب

: : و يا به معنـي و يا به معنـي . . فاصله گرفت و كناره گيري نمودفاصله گرفت و كناره گيري نمود: : برئ، يعنيبرئ، يعني: : ابن االعرابي مي گويدابن االعرابي مي گويد
  ::معذرت قبول كردن و هشدار دادن است، در قرآن كريم آمده استمعذرت قبول كردن و هشدار دادن است، در قرآن كريم آمده است

�m���J��D��C��B��Al ١: التوبة     
  ). ). استاست  برشبرشبيزاري خداوند و پيغمبيزاري خداوند و پيغم) ) ، اعالم، اعالمايناين((  

  22..فرصت دادن و اخطار استفرصت دادن و اخطار است  كه به معنيكه به معني

  

  تعريف اصطالحيتعريف اصطالحي  --22

  ::معني والءمعني والء) ) الفالف

رحمـه  رحمـه    ––حمايت و پشتيباني است، حافظ ابن كثير حمايت و پشتيباني است، حافظ ابن كثير : : والء از ديدگاه شريعت به معنيوالء از ديدگاه شريعت به معني
  ::در تفسير آيهدر تفسير آيه  ––اهللا اهللا 

�me��d���c��b��af�������|l ٧١: التوبة  

                                                                                      
  ..لسان العربلسان العرب  11
  ..همانهمان  22
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  11. . ان يكديگرندان يكديگرنديعني مردان و زنان مؤمن ياور و پشتيبيعني مردان و زنان مؤمن ياور و پشتيب: : مي گويدمي گويد
  ::معني براءمعني براء) ) بب

خصومت، پرهيز كردن، تبري جستن و كينه توزي خصومت، پرهيز كردن، تبري جستن و كينه توزي : : واژه براء نيز از نظر شرع به معنيواژه براء نيز از نظر شرع به معني
  22. . آمده استآمده است

  

  33  والء و براء از منظر ابن تيميهوالء و براء از منظر ابن تيميه

  ::در اين زمينه مي گويددر اين زمينه مي گويد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––امام ابن تيميه امام ابن تيميه 
نزديك شـدن و  نزديك شـدن و    والية نقطه مقابل عداوت و خصومت است كه منشأ والية دوستي ووالية نقطه مقابل عداوت و خصومت است كه منشأ والية دوستي و

  ..جستن استجستن استاساس خصومت نيز كينه توزي و دوري اساس خصومت نيز كينه توزي و دوري 
  . . از او نزديك مي شوداز او نزديك مي شود: : هذا يلي هذاهذا يلي هذا: : نزديك و همدم است، مي گويندنزديك و همدم است، مي گويند: : ولي به معنيولي به معني

وقتي ولي و دوست خدا بر كسي اطالق گردد كه دنباله رو بدون قيد و شرط اوامـر  وقتي ولي و دوست خدا بر كسي اطالق گردد كه دنباله رو بدون قيد و شرط اوامـر  
قـرار دهـد او نيـز چنـان     قـرار دهـد او نيـز چنـان     پروردگار بوده و هر چه را ايشان پسنديده يا مورد نكـوهش  پروردگار بوده و هر چه را ايشان پسنديده يا مورد نكـوهش  

باشد، پس دشمن چنين كساني دشمن خداوند هم قلمداد خواهند شد، و لذا در يكـي  باشد، پس دشمن چنين كساني دشمن خداوند هم قلمداد خواهند شد، و لذا در يكـي  
  ::آمده استآمده است  ��از احاديث گهربار پيامبر از احاديث گهربار پيامبر 

 S S ��/�*B�� ���/�� �h5 ���  �� 23�� �� ��/�*B�� ���/�� �h5 ���  �� 23�� ��VV ; ;ÅÅ  
هر كس با يكي از دوستانم دشمني ورزد، بيـرق مخاصـمه بـا مـن را بـر افراشـته       هر كس با يكي از دوستانم دشمني ورزد، بيـرق مخاصـمه بـا مـن را بـر افراشـته       ((  

  ). ). استاست

                                                                                      
  ..سوره توبهسوره توبه/ / تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   11
  ..44: : سوره ممتحنه، آيهسوره ممتحنه، آيه/ / ن ن هماهما  22
  ..77ابن تيميه صـ ابن تيميه صـ / / الفرقان الفرقان   33
  ). ). كتاب الرقاقكتاب الرقاق((صحيح بخاري صحيح بخاري   44
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  ي از مصاديق والءي از مصاديق والءاا  پارهپاره

در اينجا برخي از مصاديق و مستلزمات والء را پيش روي خوانندگان عزيز قرار مي در اينجا برخي از مصاديق و مستلزمات والء را پيش روي خوانندگان عزيز قرار مي 
  ::دهيمدهيم
  ::دوستي با كتاب خدادوستي با كتاب خدا  --11

بدون ترديد مهمترين مصداق واليت كه بر هر مسلماني الزم و حتمي است، دوستي بدون ترديد مهمترين مصداق واليت كه بر هر مسلماني الزم و حتمي است، دوستي 
  ..و عالقه شديد با آخرين پيام حيات بخش پروردگار براي بشريت استو عالقه شديد با آخرين پيام حيات بخش پروردگار براي بشريت است

قرار دهـد،  قرار دهـد،    الشعاعالشعاعآثار اين محبت و دوستي بينش و منش انسان مؤمن را تحت آثار اين محبت و دوستي بينش و منش انسان مؤمن را تحت بايد بايد 
بسيار مؤدبانه با آن برخورد نمايد، در حفظ آيـات و عمـل بـه مفـاهيم و محتـواي آن      بسيار مؤدبانه با آن برخورد نمايد، در حفظ آيـات و عمـل بـه مفـاهيم و محتـواي آن      
كوشا باشد، همه احكام و قـوانين انسـان سـازش را در زنـدگي فـردي، خـانوادگي و       كوشا باشد، همه احكام و قـوانين انسـان سـازش را در زنـدگي فـردي، خـانوادگي و       

همه اين مراحل تسليم مطلق خويش همه اين مراحل تسليم مطلق خويش   اجتماعي خود به مرحله اجرا در آورد، و بايد دراجتماعي خود به مرحله اجرا در آورد، و بايد در
  ..كندكندپيروي پيروي از آن از آن و بدون كمترين تنفر و انزجار و بدون كمترين تنفر و انزجار   را اظهار و از روي ميل و عالقه وافررا اظهار و از روي ميل و عالقه وافر

  ::دوستي با اسالمدوستي با اسالم  --22

خداوند متعال بر جامعه بشري منت نهاد كه آيين اسالم را برايشان برگزيـد و مـا را   خداوند متعال بر جامعه بشري منت نهاد كه آيين اسالم را برايشان برگزيـد و مـا را   
ا يكـي از وظـايف و تكـاليف    ا يكـي از وظـايف و تكـاليف    جزو حاميان و نگهبانان چارچوب عقايد آن قرار داد، لذجزو حاميان و نگهبانان چارچوب عقايد آن قرار داد، لذ

اساسي ما مسلمانان حمايت بي دريغ از اين دين و تالش همه جانبه در راستاي تبليـغ  اساسي ما مسلمانان حمايت بي دريغ از اين دين و تالش همه جانبه در راستاي تبليـغ  
چاهسـار  چاهسـار  و گسترش آن در جاي جاي دنيا است تا مردم از تاريكيها به سوي نـور و از  و گسترش آن در جاي جاي دنيا است تا مردم از تاريكيها به سوي نـور و از  

بندگي پروردگار خالق آمر رهايي يابند، و تـا خـود را   بندگي پروردگار خالق آمر رهايي يابند، و تـا خـود را   شاخسار شاخسار بندگي بندگان به سوي بندگي بندگان به سوي 
  ::تار شدن به آتش سوزان دوزخ نجات داده و در زمره بهشتيان جاي گيرندتار شدن به آتش سوزان دوزخ نجات داده و در زمره بهشتيان جاي گيرنداز گرفاز گرف

�ml��k���j��i��hm����dl ١٩: آل عمران  
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يعني خالصانه تسليم فرمـان  يعني خالصانه تسليم فرمـان  ((  در پيشگاه خدا اسالمدر پيشگاه خدا اسالم) ) حق و پسنديدهحق و پسنديده((  بيگمان دينبيگمان دين((  
  ). ). استاست) ) اهللا شدناهللا شدن

  ��������محبت پيامبر محبت پيامبر   --33

ا به وسيله برگزيـده تـرين   ا به وسيله برگزيـده تـرين   خداوند مهربان به رحمت خويش آخرين پيام هدايتش رخداوند مهربان به رحمت خويش آخرين پيام هدايتش ر
براي جوامع بشري فروفرستاد، از اين رو بـر مـا واجـب    براي جوامع بشري فروفرستاد، از اين رو بـر مـا واجـب      ��بنده يعني محمد مصطفي بنده يعني محمد مصطفي 

ميل و محبت صادقانه نسبت به اين پيامبر بزرگوار در دل كاشـته و در ايـن   ميل و محبت صادقانه نسبت به اين پيامبر بزرگوار در دل كاشـته و در ايـن     تخمتخماست است 
راه از هيچ كوششي دريغ نورزيم، زيرا بي گمان محبت ايشان جزو برترين بندگيها بـه  راه از هيچ كوششي دريغ نورزيم، زيرا بي گمان محبت ايشان جزو برترين بندگيها بـه  

  ..ددشمار مي روشمار مي رو
مصاديق و صورتهاي فراواني دارد كه پاره مصاديق و صورتهاي فراواني دارد كه پاره   ��با پيامبر مكرّم اسالم با پيامبر مكرّم اسالم   مواالتمواالتدوستي و دوستي و 

  ::آنها بدين شرح استآنها بدين شرح استاي از اي از 
  ::دوست داشتندوست داشتن) ) الفالف

را بيشتر از خود، زن و فرزنـد و  را بيشتر از خود، زن و فرزنـد و    ��بر هر مسلماني واجب است شخص پيامبر اكرم بر هر مسلماني واجب است شخص پيامبر اكرم 
بخشـي از  بخشـي از  ساير مردم دوست داشته باشد، و گـر نـه دنبالـه رويـش صـادقانه نبـوده و       ساير مردم دوست داشته باشد، و گـر نـه دنبالـه رويـش صـادقانه نبـوده و       

  ..عبادتش مخدوش مي شودعبادتش مخدوش مي شود
  ::روايت مي كندروايت مي كند  ��از پيامبر خدا از پيامبر خدا   ��انس بن مالك انس بن مالك 

 S S E�JI �����   )���   )�4I �� )��D av�I +%UI �(� ��� ��R8 � E�JI �����   )���   )�4I �� )��D av�I +%UI �(� ��� ��R8 �VV}}  
ايمان هيچ بنده اي كامل نمي شود تا اينكه مرا از زن و فرزند، اموال و همه مـردم  ايمان هيچ بنده اي كامل نمي شود تا اينكه مرا از زن و فرزند، اموال و همه مـردم  ((  

  ). ). دوست نداشته باشددوست نداشته باشدبيشتر بيشتر 
  ::دنباله رويدنباله روي) ) بب

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح مسلم صحيح مسلم   11
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پيروي كـردن از ايشـان در تمـامي اوامـر و     پيروي كـردن از ايشـان در تمـامي اوامـر و       ��يكي ديگر از تجليات مواالت پيامبر يكي ديگر از تجليات مواالت پيامبر 
  ::نواهي استنواهي است

�m���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl ١٣٢: آل عمران  
مورد رحمت و مرحمـت  مورد رحمت و مرحمـت  ) ) در دنيا و آخرتدر دنيا و آخرت((  و از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد تا كهو از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد تا كه((  

  ). ). قرار گيريدقرار گيريد
  ::در جايي ديگر مي فرمايددر جايي ديگر مي فرمايد

�mF��E��D��C��B��AG����Nl ٨٠: النساء       
  ). ). ، در حقيقت از خدا اطاعت كرده است، در حقيقت از خدا اطاعت كرده استهر كه از پيغمبر اطاعت كندهر كه از پيغمبر اطاعت كند((  

چنانچه مي بينيم، خداوند متعال رحمت خود بر بندگان را منوط به پيروي از پيـامبر  چنانچه مي بينيم، خداوند متعال رحمت خود بر بندگان را منوط به پيروي از پيـامبر  
دانسته است، زيرا او حامل آخرين پيام هـدايت پروردگـار بـوده، از    دانسته است، زيرا او حامل آخرين پيام هـدايت پروردگـار بـوده، از      ��بزرگوار اسالم بزرگوار اسالم 

  ..د و فرشته اي بس نيرومند آن را بدو آموخته استد و فرشته اي بس نيرومند آن را بدو آموخته استروي هوي و هوس سخن نمي گويروي هوي و هوس سخن نمي گوي
  ::دفاع از سنتدفاع از سنت) ) جج

دفاع و حمايت صـادقانه از سـنت و راه و   دفاع و حمايت صـادقانه از سـنت و راه و     ��يكي ديگر از مصاديق دوستي با پيامبر يكي ديگر از مصاديق دوستي با پيامبر 
روش ايشان و سعي در راه ابالغ آن به گـوش تمـامي جهانيـان اسـت، تـا از مـرداب       روش ايشان و سعي در راه ابالغ آن به گـوش تمـامي جهانيـان اسـت، تـا از مـرداب       

خدا سر فـرود آوردن، رهـايي   خدا سر فـرود آوردن، رهـايي     تاريكيها و بندگي غير خدا به سمت نور و تنها در برابرتاريكيها و بندگي غير خدا به سمت نور و تنها در برابر
  ::يابند، بنابراين، مسلمانان در قبال سنت مبارك پيامبر وظايف زير را بر عهده دارنديابند، بنابراين، مسلمانان در قبال سنت مبارك پيامبر وظايف زير را بر عهده دارند

  ..تحصيل معرفت و شناخت الزم در باره آنتحصيل معرفت و شناخت الزم در باره آن  --11
  ..عمل بدان و اجرايي كردنش در ابعاد مختلف زندگيعمل بدان و اجرايي كردنش در ابعاد مختلف زندگي  --22
  ..ابالغ آن به گوش مردمابالغ آن به گوش مردم  --33
ستادگي در مقابل همـه دشـمنان و مخالفـان    ستادگي در مقابل همـه دشـمنان و مخالفـان    دفاع و پشتيباني بي دريغ از آن و ايدفاع و پشتيباني بي دريغ از آن و اي  --44

بدعت گذاراني كه از طريق بـدعت و  بدعت گذاراني كه از طريق بـدعت و    ساختنساختنسنت، و همچنين سعي در راه ريشه كن سنت، و همچنين سعي در راه ريشه كن 
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رحمهم اهللا رحمهم اهللا   ––مخدوش كردن چهره واقعي دين مردم را فريب مي دهند، و لذا پيشينيان مخدوش كردن چهره واقعي دين مردم را فريب مي دهند، و لذا پيشينيان 
و از هـيچ كوششـي دريـغ    و از هـيچ كوششـي دريـغ      برافراشـته برافراشـته   رارادر برابر همه بدعت گذاران در برابر همه بدعت گذاران بيرق مخاصمه بيرق مخاصمه   ––
در برابـر  در برابـر  » » خلـق قـرآن  خلـق قـرآن  ««در مـاجراي تاسـف بـار    در مـاجراي تاسـف بـار      ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ورزيدند، امام احمد ورزيدند، امام احمد نن

از خود نشان از خود نشان   ييكم نظيركم نظير  و جان فشانيهايو جان فشانيهاي  مقاومتمقاومتقد علم كرد و قد علم كرد و معتزليان بدعت گذار معتزليان بدعت گذار 
    ..دادداد

  ::دوستي با مؤمناندوستي با مؤمنان) ) دد

يكي از پايه هاي بنيادين آيين سرنوشـت سـاز اسـالم، پيونـد محكـم و ناگسسـتني       يكي از پايه هاي بنيادين آيين سرنوشـت سـاز اسـالم، پيونـد محكـم و ناگسسـتني       
گر است، به گونه اي كه صفوفشان به هم فشرده، نيروها در كنار هـم و  گر است، به گونه اي كه صفوفشان به هم فشرده، نيروها در كنار هـم و  مؤمنان با يكديمؤمنان با يكدي

سازماندهي شده، پرچم دين به اهتزاز در آمده و دشـمنان و مخالفـان مقهـور و نـابود     سازماندهي شده، پرچم دين به اهتزاز در آمده و دشـمنان و مخالفـان مقهـور و نـابود     
  ..گردند تا بستر مناسب براي انتشار دين خدا فراهم شودگردند تا بستر مناسب براي انتشار دين خدا فراهم شود

ين ين بـد بـد محبت و دوستي مؤمنان با يكديگر تجليات متعددي دارد كـه برخـي از آنهـا    محبت و دوستي مؤمنان با يكديگر تجليات متعددي دارد كـه برخـي از آنهـا    
  ::شرح استشرح است

  ::امر به معروف و نهي از منكرامر به معروف و نهي از منكر  --11

مسلمانان حامل آخرين پيام حيات بخشي الهي به سـوي بشـريت   مسلمانان حامل آخرين پيام حيات بخشي الهي به سـوي بشـريت   چون چون بدون ترديد بدون ترديد 
اند، بايد اصل امر به معروف و نهي از منكرات را بيش از همه ميـان خودشـان تحقـق    اند، بايد اصل امر به معروف و نهي از منكرات را بيش از همه ميـان خودشـان تحقـق    

و و   بخشند، از اين رو قرآن كريم اصل مزبور را به عنـوان يكـي از صفاتشـان برشـمرده    بخشند، از اين رو قرآن كريم اصل مزبور را به عنـوان يكـي از صفاتشـان برشـمرده    
در در يكي از ابزارهاي الزم حمايت و پشتيباني يكديگر يكي از ابزارهاي الزم حمايت و پشتيباني يكديگر ايشان را راهنمايي مي فرمايد كه ايشان را راهنمايي مي فرمايد كه 

اصـالح انحرافـات و كژيهـاي    اصـالح انحرافـات و كژيهـاي    مناسـب بـراي فرمـانبرداري و    مناسـب بـراي فرمـانبرداري و      بستربسترفراهم ساختن فراهم ساختن دين دين 
  ::استاستهمديگر همديگر 

�me��d���c��b��af����j��i��h��g

���|�����kl ٧١: التوبة     
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همـديگر را بـه كـار    همـديگر را بـه كـار    . . اوران برخي ديگرنـد اوران برخي ديگرنـد رخي دوستان و يرخي دوستان و ي، ب، بمردان و زنان مؤمنمردان و زنان مؤمن((  
  ). ). دارنددارند  خوانند و از كار بد باز ميخوانند و از كار بد باز مي  نيك مينيك مي

  ::ماليمت و فروتنيماليمت و فروتني  --22

يكي از مصاديق ارتباط مسلمانان با يكديگر، مهرباني و فروتني است، زيرا چون اين يكي از مصاديق ارتباط مسلمانان با يكديگر، مهرباني و فروتني است، زيرا چون اين 
نسلي را پرورش مـي دهـد كـه از صـفات     نسلي را پرورش مـي دهـد كـه از صـفات     است است دين داراي ويژگيهاي منحصر به فرد دين داراي ويژگيهاي منحصر به فرد 

  . . ددننهرباني، سخت گيري، عزت و فروتني برخوردار باشهرباني، سخت گيري، عزت و فروتني برخوردار باشنرمي، خشونت، منرمي، خشونت، م
با ويژگيهـاي نرمـي، مهربـاني و    با ويژگيهـاي نرمـي، مهربـاني و    داشته و داشته و » » والءوالء««در برابر همديگر در برابر همديگر   ددبايباي: : به بياني ديگربه بياني ديگر

داشـته و داراي صـفات   داشـته و داراي صـفات   » » براءبراء««، و در مقابل كفار و مشركين نيز ، و در مقابل كفار و مشركين نيز فروتني خود را بيارايندفروتني خود را بيارايند
  ::فرمايدفرمايد  خداوند در اين باره ميخداوند در اين باره مي. . خشونت، عزت و سخت گيري باشندخشونت، عزت و سخت گيري باشند

�m�������~��}��|��{��z��µl ٥٤: المائدة  
  ). ). نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت و نيرومندندنسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت و نيرومندند((  

  ::در جايي ديگر مؤمنان را چنين توصيف مي فرمايددر جايي ديگر مؤمنان را چنين توصيف مي فرمايد

m�����}��K��J�������I��H��Gl ٢٩: الفتح  
  ). ). ن و دلسوزندن و دلسوزند، و نسبت به يكديگر مهربا، و نسبت به يكديگر مهربادر برابر كافران تند و سرسختدر برابر كافران تند و سرسخت((  

  ::هم جامعه مسلمانان را چنين به تصوير مي كشدهم جامعه مسلمانان را چنين به تصوير مي كشد  ��پيامبر خدا پيامبر خدا 

 S S j�� 6"��U ,+%�a�� +%�a�4 +%��RB� j�� 6"��U ,+%�a�� +%�a�4 +%��RB� j� j� Ö��(&.� �
¡K ��� Ã��I �1D   ,3�h�� ��	 +D ,e Ö��(&.� �
¡K ��� Ã��I �1D   ,3�h�� ��	 +D ,eVV ; ;
}}  

رام كـه بـه هـر كجـا     رام كـه بـه هـر كجـا     مؤمنان نسبت به همديگر ماليم و نرم خو هستند، مانند شتر مؤمنان نسبت به همديگر ماليم و نرم خو هستند، مانند شتر ((  
  ). ). مي كندمي كنداطاعت اطاعت خوابيده شود خوابيده شود يا به زانو يا به زانو   و و   هدايت شدههدايت شده

                                                                                      
  ..بيهقي روايت كرده استبيهقي روايت كرده است  11
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    : : محبت و دوستيمحبت و دوستي  --33

  كاشتن تخـم كاشتن تخـم مؤمنان با همديگر حصار و پرچيني است كه جز در سايه مؤمنان با همديگر حصار و پرچيني است كه جز در سايه » » والءوالء««رابطه رابطه 
و نشأت گرفته از عمق درون، تحقق نخواهد يافت، پيـامبر  و نشأت گرفته از عمق درون، تحقق نخواهد يافت، پيـامبر  محبت و همزيستي برادرانه محبت و همزيستي برادرانه 

  ::ين مساله را چنين ارزيابي مي فرمايدين مساله را چنين ارزيابي مي فرمايداااهميت و ضرورت اهميت و ضرورت   ��نور و رحمت نور و رحمت 

 S S )���� v¦ �� )�A� v¦ �(� U��I ��R8 � )���� v¦ �� )�A� v¦ �(� U��I ��R8 �VV ; ;}}  
بنيان ايمان هيچ كدام از شما كامل نمي شود تا اينكه آنچه را براي خود مي پسندد بنيان ايمان هيچ كدام از شما كامل نمي شود تا اينكه آنچه را براي خود مي پسندد ((  

  ). ). براي ديگران نيز بپسنددبراي ديگران نيز بپسندد
  ::در باره ارزش و منزلت اين گونه محبت و دوستي نزد خداوند نيز مي فرمايددر باره ارزش و منزلت اين گونه محبت و دوستي نزد خداوند نيز مي فرمايد

 S S����h�� C%8 X%h8 �� +D����h�� C%8 X%h8 �� +D : :� �8I� �8I���N� +%��*(B���N� +%��*(B ? ?   �D a6&^ � C%8 �a�^ �5 <�^jI C%��� �D a6&^ � C%8 �a�^ �5 <�^jI C%���
 �a�^ �a�^VV ; ;��    

كجاينـد كسـاني كـه يكـديگر را بخـاطر مـن       كجاينـد كسـاني كـه يكـديگر را بخـاطر مـن       : : خداوند در روز آخرت مي فرمايدخداوند در روز آخرت مي فرمايد((  
امروز كه جز پناه من هيچ پناهگاه ديگري وجود ندارد، ايشـان را  امروز كه جز پناه من هيچ پناهگاه ديگري وجود ندارد، ايشـان را    ؟ ؟ دوست مي داشتنددوست مي داشتند

  ). ). زير سايه و پناه خود قرار مي دهمزير سايه و پناه خود قرار مي دهم
    ::تيبانيتيبانيحمايت و پشحمايت و پش) ) 44

آخرين مورد از تجليات رابطه ايمـاني مسـلمانان ايـن اسـت كـه بايـد در زمانهـا و        آخرين مورد از تجليات رابطه ايمـاني مسـلمانان ايـن اسـت كـه بايـد در زمانهـا و        
  ::رسانندرسانندهمديگر را بر حق و خير ياري همديگر را بر حق و خير ياري   تحت هر شرايطيتحت هر شرايطيمكانهاي گوناگون و مكانهاي گوناگون و 

�m��z��n��m��l��k��j��il نفال�  ٧٢: ا
، كمك و ياري بر شما واجـب  ، كمك و ياري بر شما واجـب  ينشان از شما كمك و ياري خواستندينشان از شما كمك و ياري خواستنداگر به سبب داگر به سبب د((  
  ). ). تتاساس

                                                                                      
  ). ). كتاب االيمانكتاب االيمان((و مسلم و مسلم ) ) كتاب االيمانكتاب االيمان((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
  ). ). كتاب البر و الصلةكتاب البر و الصلة((صحيح مسلم صحيح مسلم   22
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حمايت و پشتيباني مسلمانان از يكديگر به موجب توانايي، جديت و صداقت ايشان حمايت و پشتيباني مسلمانان از يكديگر به موجب توانايي، جديت و صداقت ايشان 
  ::با هم صورتها و مصاديق فراواني را در بر مي گيرد، از جملهبا هم صورتها و مصاديق فراواني را در بر مي گيرد، از جمله

  ..جان فشانيجان فشاني  --11
  ..حمايت ماليحمايت مالي  --22
  ..سرپرستي زن و فرزند و دفاع از اموالسرپرستي زن و فرزند و دفاع از اموال  --33
  ..همدلي و دعا كردنهمدلي و دعا كردن  --44
  ..مبارزه در راه خدامبارزه در راه خداجهاد و جهاد و آروزي آروزي   --55

  

  اي از مصاديق براءاي از مصاديق براء  پارهپاره

و دوستي با خدا، پيامبر، دين و مسلمانان جزو عقايـد و بيـنش   و دوستي با خدا، پيامبر، دين و مسلمانان جزو عقايـد و بيـنش   » » والءوالء««چنانكه رابطه چنانكه رابطه 
انسان مؤمن محسوب مي گردد، برائت جستن از كفار و مشركين نيز كه دشمنان خـدا،  انسان مؤمن محسوب مي گردد، برائت جستن از كفار و مشركين نيز كه دشمنان خـدا،  

  ..دين، پيامبر و مؤمنان به شمار مي روند، الزم و ضروري مي باشددين، پيامبر و مؤمنان به شمار مي روند، الزم و ضروري مي باشد
براء دو روي يك سكه اند كه شكل گيري شخصيت معتـدل و  براء دو روي يك سكه اند كه شكل گيري شخصيت معتـدل و    والء ووالء و: : به بياني ديگربه بياني ديگر

متوازن مسلمان تربيت شده قرآن و سنت در گـرو تحقـق هـر دوي آنهـا اسـت، زيـرا       متوازن مسلمان تربيت شده قرآن و سنت در گـرو تحقـق هـر دوي آنهـا اسـت، زيـرا       
دوستي مسلمان با خدا، پيامبر، اسالم و قرآن ابراز تنفر و انزجار از كفار و مشـركين و  دوستي مسلمان با خدا، پيامبر، اسالم و قرآن ابراز تنفر و انزجار از كفار و مشـركين و  

  ..مكاتب و قوانين موضوعه بشري را مي طلبدمكاتب و قوانين موضوعه بشري را مي طلبد
اديق و تجليات متعددي دارد كه پاره اي از آنها را ذكر خواهيم اديق و تجليات متعددي دارد كه پاره اي از آنها را ذكر خواهيم برائت جستن نيز مصبرائت جستن نيز مص

  ::نمودنمود
      ::برائت از مشركينبرائت از مشركين  --11

پيام آور و پيام آور و   راستين،راستين،برداشتن از اين امر الزم است اشاره اي اجمالي به بنده برداشتن از اين امر الزم است اشاره اي اجمالي به بنده براي پرده براي پرده 
داشـته  داشـته    ––عليه الصالة و السالم عليه الصالة و السالم   ––دوست پروردگار و بت شكن سرافراز تاريخ، ابراهيم دوست پروردگار و بت شكن سرافراز تاريخ، ابراهيم 
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خط بطالن بر خط بطالن بر كشيدن كشيدن شان در زمينه اعتراف به ربوبيت و الوهيت خداوند و شان در زمينه اعتراف به ربوبيت و الوهيت خداوند و باشيم كه ايباشيم كه اي
  ..بندگي و قانون گذاري غير وي الگو و اسوه راستين موحدان به شمار مي رودبندگي و قانون گذاري غير وي الگو و اسوه راستين موحدان به شمار مي رود

اين راد مرد تاريخ بشريت در اوج ايمان و استقامت عليه كفر و شرك ورزي قد علم اين راد مرد تاريخ بشريت در اوج ايمان و استقامت عليه كفر و شرك ورزي قد علم 
ش در ش در ار گـرفتن پـدر و نياكـان   ار گـرفتن پـدر و نياكـان   به گونه اي كه قـر به گونه اي كه قـر   ،،كرد و از تمام مشركين تبري جستكرد و از تمام مشركين تبري جست

زمره مشركان وي را از اين اقدام كم نظير منصرف نكرد و ميل و عالقه شديد قلبي بـه  زمره مشركان وي را از اين اقدام كم نظير منصرف نكرد و ميل و عالقه شديد قلبي بـه  
  ::را تحت الشعاع قرار دادرا تحت الشعاع قرار داد  خويشاونديشخويشاونديشتوحيد و يكتاپرستي احساسات توحيد و يكتاپرستي احساسات 

�m� �{��z��y���x���� ��w�����v���u��t����s��r��q��~��}��|
��b��a��`���_���h��g��f��e��d��cl� �

  ٢٨ – ٢٦: زخرفال 
. اي از داسـتان ابـراهيم را   كن گوشهكنندگان معاصر بيان  براي تكذيب!) اي پيغمبر(  
بجـز آن     .پرستيد بيزارم ز معبودهائي كه ميمن ا: تي ابراهيم به پدر و قوم خود گفتوق

رهنمود ) به راه حق( چرا كه او مرا) او را خواهم پرستيد( .معبودي كه مرا آفريده است
رسـتي در ميـان قـوم خـود بـاقي      ابراهيم توحيد را به عنـوان شـعار يكتاپ  . هد كردخوا

  ). برگردند) بدان ايمان آورده و( ، تا اين كه ايشانگذاشت
براي پوينـدگان  را ابراهيم سرافراز با اين اقدام موحدانه خويش الگوي بسيار خوبي 

: يعنـي ) ...و جعلها( :مودتاريخ به ثبت رساند، و لذا خداوند فرطول راه پر رهروش در 
بندگي موحدانه و تبري جستن از غير او را در ميان نسلش بر جاي گذاشـت تـا همـه    

را اسـوه و الگـوي خـويش    هدايت يافتگان و عاشقان جان بر كف در طول تاريخ وي 
   1. قرار دهند
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بـراي خـدا و ديـن و تبـري     » والء«خداوند متعال ما را فرمان داده اسـت در زمينـه   
و پيروان راستينش را امام و پيشـواي   �بت شكن تاريخ ابراهيم  ،از مشركان جستن

  :خود قرار دهيم

�m��¢��¡��������� �� ��~��}��|��{��z������ ����y��x��w��v��u��t���s

��²��±��°��¯��®��¬����«��ª����� �©���� �¨��§��¦��¥��¤��£

��Ë�����´��³l ٤: الممتحنة     
و كساني كه بدو گرويده بودند، الگوي خـوبي بـراي شـما    هيم ابرا) رفتار و كردار( 

دا مـا از شـما و از چيزهـائي كـه بغيـر از خـ      : است، بدانگاه كه بـه قـوم خـود گفتنـد    
، و اعتنـائيم  نـداريم و در حـق شـما بـي     ، و شـما را قبـول  پرستيد، بيزار و گريزانيم مي

تـا زمـاني كـه بـه      ،ي ميان ما و شما پديدار آمده اسـت توزي هميشگ دشمنانگي و كينه
  ). پرستيد آوريد و او را به يگانگي مي خداي يگانه ايمان مي

پر رهرو توحيد كساني پديد آمدند كه در زمره باشـكوه تـرين   و لذا در ميان كاروان 
نمونه هاي برائت از مشركين و استوار ساختن شالوده يكتاپرستي جاي گرفتند، برخـي  

  :فرمايداز مفسرين در تحليل آيه زير كه مي 

�m��M��L��K��J���I��H����G��F��E��D��C��B��A

U��T� �S��R� � �Q��P� �O��NV� ���Y� �X��W

���y����[���Zl ٢٢: المجادلة  
، ولي كساني ا و روز قيامت ايمان داشته باشندمردماني را نخواهي يافت كه به خد ( 

كـه آنـان    هرچنـد  ،دا و پيغمبرش دشمني ورزيـده باشـند  را به دوستي بگيرند كه با خ
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، خـدا بـر   چـرا كـه مؤمنـان   . ، يا پسران، يا برادران، و يا قوم و قبيله ايشان باشندپدران
    ). دلهايشان رقم ايمان زده است

نـازل شـده    �در باره ابـو عبيـده    m�O��N��M�l: جمله: مي گويند
  .پدرش را از پاي درآورد بدر است كه در جنگ

نـازل شـد كـه در جنـگ بـدر       �در باره ابوبكر صـديق   m�Q��P�l: جمله
  .خواست عبد الرحمن پسرش را به قتل رساند

فـرود آمـده كـه در همـان      �راجع به مصعب بن عميـر  �m���S��Rl: جمله
  .جنگ برادرش عبيد بن عمير را از پاي در آورد

كه يكي از خويشاوندانش و  �در مورد عمر بن خطاب  m�U��TV��l: جمله
نازل شد كه عتبه و شيبه و  –رضي اهللا عنهم  –ن حارث در باره حمزه، علي، و عبيدة ب

  1. وليد بن عبته را در روز جنگ بدر به قتل رساندند
افتخـار  اين سلحشوران كاروان توحيد و پويندگان راه پيامبران واالترين نمونه هـاي  

به رابطه دوستي با خدا و برادران ايماني را به تصـوير كشـيده و بـر گـرايش تعصـب      
گر چه جزو نزديك ترين  –نسب پيروز شدند، از تمام دشمنان خدا و پيامبر قوميت و 

تنفر و انزجارخويش را ابراز و در اوج شفافيت از ايشان  –خويشاوندان نيز مي بودند 
  . تبري جستند

آنان را مشمول درياي بيكران مغفرت خويش قرار ده و ما را نيز موفق فرمـا  ! بارالها
  .ينشان را ادامه دهيمراه مبارك و سعادت آفر

  : برائت از منافقان -2
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، تبري جستن از منافقان است، زيرا ايشان نيز هـم  »براء«يكي ديگر از تجليات اصل 
مسير كفار و مشركين و بلكه گاهي خطرناك تر از آنها هستند، چون در عين اينكه بـه  

ند، از پشـت  صفوف مؤمنان رخنه كرده و در قالب نام و لباس مسلمانان ظاهر مي شـو 
  :به ايشان خنجز زهرآگين مي زنندسر 

�m��i��h���g��f��e��d�����c��b��a��`��_��^����� �]��\

��q��p����o���n��m��l��k��j��rl ٩ - ٨: البقرة   
. به خدا و روز رستاخيز بـاور داريـم  ما : گويند اي هستند كه مي مردم دسته در ميان( 

خـدا و  ) اينان به نظرشـان (  . آيند ان بشمار نميرند و جزو مؤمندر صورتي كه باور ندا
فريبنـد ولـي    ، در صورتي كه جز خود را نمياند زنند كه ايمان آورده گول مي كساني را

  ). فهمند نمي
  :در جايي ديگر ايشان را چنين معرفي مي فرمايد

�m��»���º��¹��������¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®���¬��«

��¼��½l ١٤: البقرة    
و . ايـم  ما هم ايمـان آورده : گويند گردند، مي ؤمنان روبرو ميبا م) منافقان( وقتي كه ( 

 ما با شمائيم و: گويند نشينند، مي صفت خود به خلوت مي شيطانهنگامي كه با رؤساي 
  ). نمائيم مسخره مي) مؤمنان را(

سـالم و  سـالم و  بنابراين، چون منافقان مكار و حيله گر و همـواره در فكـر ضـربه زدن بـه ا    بنابراين، چون منافقان مكار و حيله گر و همـواره در فكـر ضـربه زدن بـه ا    
وظيفه بندگي براي پروردگار و دوستي بـا مسـلمانان   وظيفه بندگي براي پروردگار و دوستي بـا مسـلمانان   براز براز مسلمانان هستند بايد بخاطر امسلمانان هستند بايد بخاطر ا

به جهاد و مبارزه بي امـان  به جهاد و مبارزه بي امـان    ��از آنان تبري جوييم، قرآن كريم ضمن فرمان دادن پيامبر از آنان تبري جوييم، قرآن كريم ضمن فرمان دادن پيامبر 
  :تهديد مي كند كه گرفتار آتش سوزان دوزخ خواهند گشتبا منافقان، ايشان را با منافقان، ايشان را 
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�mG��F��E��D��C��B� �AH� � �J��IK��

��N��M��Ll ٧٣: التوبة  
تـا ايشـان را از كفـر و نفـاق     تـا ايشـان را از كفـر و نفـاق     ((  با كافران و منافقان جهاد و پيكـار كـن  با كافران و منافقان جهاد و پيكـار كـن    !!اي پيغمبراي پيغمبر((  

اين مجـازات كنـوني ايشـان    اين مجـازات كنـوني ايشـان    . . با ايشان خشن باشبا ايشان خشن باش((  و بر آنان سخت بگير وو بر آنان سخت بگير و) ) برگردانيبرگرداني
جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جايگاهي جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جايگاهي ) ) است و در آخرتاست و در آخرت

    ).).    !!استاست
  ::برائت از گناهكارانبرائت از گناهكاران  --33

بر هر مسلماني الزم است نسبت به دين خـدا غيـرت و شـهامت داشـته و نگـذارد      بر هر مسلماني الزم است نسبت به دين خـدا غيـرت و شـهامت داشـته و نگـذارد      
شريعت پروردگار حتي از سوي مسلمانان نيز مورد بي حرمتي قرار گيرد، و لذا هر گاه شريعت پروردگار حتي از سوي مسلمانان نيز مورد بي حرمتي قرار گيرد، و لذا هر گاه 
يكي از مسلمانان قوانين الهي را زير پا گذاشت و بر نافرماني خداوند گسـتاخي كـرد،   يكي از مسلمانان قوانين الهي را زير پا گذاشت و بر نافرماني خداوند گسـتاخي كـرد،   

  لـي لـي بغض و كينه قرار گرفته و بر حسب گناهش از او اظهار برائـت شـود، و  بغض و كينه قرار گرفته و بر حسب گناهش از او اظهار برائـت شـود، و  بايد مورد بايد مورد 
بخاطر عبادت و فرمانبرداريش نيز به طور كلـي از مهـر و محبـت مسـلمانان محـروم      بخاطر عبادت و فرمانبرداريش نيز به طور كلـي از مهـر و محبـت مسـلمانان محـروم      

  ..نگرددنگردد
  ::در اين زمينه مي نويسددر اين زمينه مي نويسد  ––رحمه اهللا رحمه اهللا   ––ابن تيميه ابن تيميه 

هر گاه صفات خير و شر، عصيان و بندگي و سنت و بدعت در يك شـخص جمـع   هر گاه صفات خير و شر، عصيان و بندگي و سنت و بدعت در يك شـخص جمـع   
، بر حسب نيكيهايش مورد محبت و پاداش قرار گرفته و به انـدازه بـدكاريهايش   ، بر حسب نيكيهايش مورد محبت و پاداش قرار گرفته و به انـدازه بـدكاريهايش   شدندشدند

نيز سزاوار كيفر خواهد بود، مانند شخص دزد كه در عين اجراي حكم بريدن دسـتش  نيز سزاوار كيفر خواهد بود، مانند شخص دزد كه در عين اجراي حكم بريدن دسـتش  
بخاطر ارتكاب عمل شنيع دزدي، براي رفع نيازمندي هايش نيز از بيت المـال سـهمي   بخاطر ارتكاب عمل شنيع دزدي، براي رفع نيازمندي هايش نيز از بيت المـال سـهمي   

مندان اهل سنت و جماعت اسـت كـه   مندان اهل سنت و جماعت اسـت كـه   اين اصل مورد اتفاق دانشاين اصل مورد اتفاق دانش. . دريافت خواهد كرددريافت خواهد كرد
    11..معتزليان با آن مخالفت كرده اندمعتزليان با آن مخالفت كرده اندخوارج و خوارج و 
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صحابي بزرگوار عبد اهللا بن حمار  شراب خوار بـود،  صحابي بزرگوار عبد اهللا بن حمار  شراب خوار بـود،  : : آمده استآمده است  هاهاروايتروايتيكي از يكي از در در 
  ::آورده شد، يكي از حضار وي را نفرين كرد، پيامبر فرمودآورده شد، يكي از حضار وي را نفرين كرد، پيامبر فرمود  ��وقتي پيش پيامبر وقتي پيش پيامبر 

 S S )�%./   �� v¦ )�{5 ,)���G � )�%./   �� v¦ )�{5 ,)���G �VV;;}}  
  ). ). را دوست مي داردرا دوست مي دارد  ششاو را نفرين نكنيد، چون خدا و پيامبراو را نفرين نكنيد، چون خدا و پيامبر((  

                                                                                      
  ). ). كتاب الحدودكتاب الحدود((صحيح بخاري صحيح بخاري   11
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  پايانپايان  
  

سپاس خدايي را كه نيكيها به وسيله ايشان تمام شده و بندگان را به سوي هدايت و سپاس خدايي را كه نيكيها به وسيله ايشان تمام شده و بندگان را به سوي هدايت و 
رهنمون مي رهنمون مي   خويشخويشخرد ورزي، رهايي از تاريكيها و گام برداشتن در مسير مورد پسند خرد ورزي، رهايي از تاريكيها و گام برداشتن در مسير مورد پسند 

بنده و پيام آور ايشان بنده و پيام آور ايشان   ��بوده، و محمد بوده، و محمد   يكتا و بي همتايكتا و بي همتا  خداخدا، گواهي مي دهم كه ، گواهي مي دهم كه گرددگردد
  ..استاست

بهره مند بهره مند توحيد توحيد دانش دانش از درياي بيكران از درياي بيكران اندكي اندكي كه كه   ––الزم مي دانم در پايان اين بحث الزم مي دانم در پايان اين بحث 
گشته و مدتي از عمرمان را با اين موضوع سرنوشت ساز كه امتداد پيشـينيان نيكوكـار   گشته و مدتي از عمرمان را با اين موضوع سرنوشت ساز كه امتداد پيشـينيان نيكوكـار   

  ::يز قرار دهميز قرار دهم، دو نكته بسيار مهم را پيش روي خوانندگان عز، دو نكته بسيار مهم را پيش روي خوانندگان عز--است، سپري كرديم است، سپري كرديم 
موضـوع توحيـد از اهميـت بسـيار مهـم و      موضـوع توحيـد از اهميـت بسـيار مهـم و      : : آنچه در اين ميان دريافتـه ام اينكـه  آنچه در اين ميان دريافتـه ام اينكـه    --11

ايشان برخوردار اسـت، گـر   ايشان برخوردار اسـت، گـر     تتحساسي در زندگي روزه مره مسلمانان و تعيين سرنوشحساسي در زندگي روزه مره مسلمانان و تعيين سرنوش
و نوشته هايي را بـه رشـته   و نوشته هايي را بـه رشـته   چه عده اي از پژوهشگران در اين زمينه قلم فرسايي كرده چه عده اي از پژوهشگران در اين زمينه قلم فرسايي كرده 

است كه نه تنها همه ايشـان پـرده از روي اصـل    است كه نه تنها همه ايشـان پـرده از روي اصـل      اينايناقعيت اقعيت ، ولي و، ولي وتحرير در آورده اندتحرير در آورده اند
مطالب بسيار ضعيف و بي اساس را نيز مطـرح سـاخته   مطالب بسيار ضعيف و بي اساس را نيز مطـرح سـاخته     پاره ايپاره اي  مساله برنداشته اند كهمساله برنداشته اند كه

  ..انداند
تنها كساني مي توانند صحت و سقم مسايل را از تنها كساني مي توانند صحت و سقم مسايل را از : : اينكهاينكه  ميانميان  نكته قابل توجه در ايننكته قابل توجه در اين

و بـر اسـاس   و بـر اسـاس   » » تقويتقوي««ن ركين ن ركين هم تمايز بخشند كه داراي چارچوب عقايد مبتني بر ركهم تمايز بخشند كه داراي چارچوب عقايد مبتني بر رك
، از ايـن رو دانشـمندان فرهيختـه جهـان     ، از ايـن رو دانشـمندان فرهيختـه جهـان     حركت كننـد حركت كننـد روش و منش پيشينيان نيكوكار روش و منش پيشينيان نيكوكار 

اسالم موظفند اين موضوع را در صدر كارهايشان قرار داده و اهتمام بسـيار جـدي بـه    اسالم موظفند اين موضوع را در صدر كارهايشان قرار داده و اهتمام بسـيار جـدي بـه    
  ..امر فراگيري و آموزش مباني توحيد بدهندامر فراگيري و آموزش مباني توحيد بدهند
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منظومـه عقايـد اهـل سـنت و     منظومـه عقايـد اهـل سـنت و     : : يكي ديگر از نتايجي كه بدان دسـت يافتـه ام اينكـه   يكي ديگر از نتايجي كه بدان دسـت يافتـه ام اينكـه   
جماعت حق و سزاوار دنباله روي از آن است، و ديگر فرق و مذاهب فكري خـالي از  جماعت حق و سزاوار دنباله روي از آن است، و ديگر فرق و مذاهب فكري خـالي از  
عيب و نقص نبوده و حتي برخي از آنـان كـامال منحـرف و فاقـد هـر گونـه ارزش و       عيب و نقص نبوده و حتي برخي از آنـان كـامال منحـرف و فاقـد هـر گونـه ارزش و       

  ..اعتباري مي باشنداعتباري مي باشند
اساس و محور همه علوم اسالمي بـه شـمار رفتـه و سـاير     اساس و محور همه علوم اسالمي بـه شـمار رفتـه و سـاير       ،،موضوع بنيادين توحيدموضوع بنيادين توحيد

بر پايه اين دانش ارزشـمند اسـتوار مـي    بر پايه اين دانش ارزشـمند اسـتوار مـي      ––هر اندازه بزرگ و با عظمت باشند هر اندازه بزرگ و با عظمت باشند   ––علوم علوم 
گردند، بلكه دست يابي به بهشت پروردگار و رهايي از آتش سوزان و بي امـان دوزخ  گردند، بلكه دست يابي به بهشت پروردگار و رهايي از آتش سوزان و بي امـان دوزخ  

  ..نيز در گرو تحقق بخشيدن بدان استنيز در گرو تحقق بخشيدن بدان است
و اينك سفارشهاي اينجانب بـه خواننـدگان عزيـز كـه در خـالل بررسـي ايـن        و اينك سفارشهاي اينجانب بـه خواننـدگان عزيـز كـه در خـالل بررسـي ايـن          --22

  ::دست يافته امدست يافته امموضوع بدانها موضوع بدانها 
  ..اهتمام جدي به تقواي خداوند در همه حالاهتمام جدي به تقواي خداوند در همه حال  --11
اهتمام به امر فراگيري، آموزش و منعكس نمودن آثار مبارك توحيد بر بيـنش و  اهتمام به امر فراگيري، آموزش و منعكس نمودن آثار مبارك توحيد بر بيـنش و    --22

  ..منشمنش
آگاه ساختن مسلمانان و بستن كمـر همـت در   آگاه ساختن مسلمانان و بستن كمـر همـت در   توجه جدي دانشمندان فرزانه به توجه جدي دانشمندان فرزانه به   --33

كه سعادت انسان در گرو آن كه سعادت انسان در گرو آن زمينه فراگيري هر چه بيشتر و بهتر امور و مسايل توحيد زمينه فراگيري هر چه بيشتر و بهتر امور و مسايل توحيد 
  ..استاست
سعي جدي در راستاي نوشتن كتابها و مباحـث تـازه و جـذاب كـه هـم توجـه       سعي جدي در راستاي نوشتن كتابها و مباحـث تـازه و جـذاب كـه هـم توجـه         --44

  عزيـز عزيـز   مسلمانان را جلب نموده و هم از تعقيد و پيچيدگي بدور باشند تـا خواننـدگان  مسلمانان را جلب نموده و هم از تعقيد و پيچيدگي بدور باشند تـا خواننـدگان  
  ..شوندشونددچار خستگي و فرونهادن اين دانش با ارزش ندچار خستگي و فرونهادن اين دانش با ارزش ن

  ..زندگيزندگي  راه و روشراه و روشآن در آن در منعكس كردن آثار با بركت و سرنوشت ساز منعكس كردن آثار با بركت و سرنوشت ساز   --55
دنبال كردن نوشته هاي اهل سنت و جماعت در اين زمينه و پرهيـز از كتابهـاي   دنبال كردن نوشته هاي اهل سنت و جماعت در اين زمينه و پرهيـز از كتابهـاي     --66

  ..سازسازبدعت گذاران و گروههاي گمراه بدعت گذاران و گروههاي گمراه 
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و بر و بر   ��درود بيكران پروردگار مهربان مهرورز بر روان پاك پيامبر نور و رحمت درود بيكران پروردگار مهربان مهرورز بر روان پاك پيامبر نور و رحمت 
  ..روان ياران و خاندان ايشانروان ياران و خاندان ايشان
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  ..محمد بن جرير طبريمحمد بن جرير طبري/ / فسير طبري فسير طبري تت  --22

  ..ابن كثيرابن كثير/ / تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن العظيم   --33

  ..سيد قطبسيد قطب/ / في ظالل القرآن في ظالل القرآن   --44

  ..محمد علي صابونيمحمد علي صابوني/ / صفوة التفاسير صفوة التفاسير   --55
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