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  اهداء

اين كتاب را به هر انساني كه در هستي به دنبال راه معرفت و شناخت خدا و ايمان به 
نمايم و  ي منهج صحيح است، هديه مي خدا و محقق ساختن عبوديت خدا كه در بردارنده

نمايم كه آن را  خداي عزوجل به خاطر نامهاي نيكو و صفات وااليش مسألت مي از
  !قبول نمايد خالصانه براي خودش

  :خداوند متعال مي فرمايد

 �m���ï��î��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä���������� ��ã��âl 110: الكهف   

 در و، كند شايسته كار كه بايد، است خويش خداي ديدار خواهان كه هركس پس «
   ».نسازد شريك را كسي پروردگارش پرستش

  

  دكتر علي محمد محمد صالبي
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  مقدمه

نستعينه و نستهديه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من  ، نحمده وهللا الحمد إن
اهللا إال ات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، و من يضلل فال هادي له و أشهد أن ال إله يئس

  .وحده ال شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله

�m`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��l 102: آل عمران» 
 انجام با و( بترسيد خدا از ترسيد خدا از بايد كه چنان آن ايد آورده ايمان كه كساني اي

 تا نباشيد غافل كنيد سعي( شما و) گيريد دامان به را تقوا گوهر منهيات از دوري و واجبات
  » .باشيد مسلمان كه آن مگر نميريد) رسد در ناگاه به مرگتان چون

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

��_��^��]��������\��[��Z��YX����W���V��U��T��Sl خشم( از! مردمان اي  «1: النساء (
 را همسرش) سپس( و بيافريد انسان يك از را شما كه پروردگاري. بپرهيزيد پروردگارتان

 از و. ساخت منتشر) زمين روي بر( فراواني انزن و مردان نفر دو آن از و، آفريد او نوع از
 پيوند كه اين از بپرهيزيد و ؛ دهيد مي سوگند بدو را همديگر كه بپرهيزيد خدائي) خشم(

 خداوند بيگمان كه زيرا، )گيريد ناديده را رحم صله و( داريد گسيخته را خويشاوندي
  �» ). ماند نمي پنهان او ديده از شما رفتار و كردار و( است شما مراقب

�m��¥¤��� �£��¢��¡����� �~��}��|��{��z��y��x��w��v��u
��¯��®��¬� � �«� �ª� � �©��¨� �§��¦l خدا از! مؤمنان اي  «71 -  70: األحزاب 

 سخن و) داريد امان در او عذاب از بديها از دوري و خوبيها انجام با را خويشتن و( بترسيد
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 و كند مي بايسته را اعمالتان) و دهد مي تانخير توفيق( خدا نتيجه در . بگوئيد درست و حق
 و پيروزي به قطعاً، كند فرمانبرداري پيغمبرش و خدا از كه هر اصالً. بخشايد مي را گناهانتان

   » .يابد مي دست بزرگي كاميابي

  .يا رب لك الحمد حتي ترضي و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضي

  :اما بعد

كند  ي كريم، كسي كه هر چه مي خواهد مي عظيم و روزي دهندهاين كتاب از آفريدگار 
كسي كه در طي . و كريم و منت نهاننده و گشايش دهنده و داناست، سخن مي گويد

ها، عزت  ها، گسترش و اضمحالل تمدن ام در عالم تاريخ، و در برپايي و زوال دولت گردش
اي عجيب و غريب اش، در اين ها و جريانات و اوضاع مردم، در آفريده ه و ذلت حكومت

  .هستي پهناور و حركت تاريخ، عظمت اش را به وضوح ديده ام

اين كتاب، محصول اين گردش است بلكه تنها محصول آن است، آنگاه كه ديدم كساني 
اش پيروي كردند و خداوند دل هايشان را  كه به خداي بزرگ ايمان آورده و از پيامبر گرامي

اند كه او توبه پذير  ن آن افزوده، پروردگارشان را شناخته اند و دانستههدايت كرده و به ايما
اي است كه ابراهيم را با  صاحب لطف و بخشش بزرگ است و عزتمند و فرزانه مهربان و

فرياد يونس را در تاريكي ها شنيد و دعاي زكريا را اجابت نمود،  سخناني آزمود و ندا و
به او عطا نمود؛ كسي كه به لطف و عنايت خدا، پس در سن پيري و كهولت، يحيي را 

  .هدايت كننده و هدايت يافته و دلسوز و مهربان و پرهيزكار بود
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خدا كسي است كه سختي و رنج را از ايوب رفع كرد؛ آهن را براي داود نرم كرد؛ باد را 
؛ دريا را براي موسي شكافت؛ عيسي را به سوي خود بلند كرد ؛براي سليمان مسخر نمود

هود را نجات داد و قومش را نابود كرد؛ صالح را از دست ستمگران نجات داد؛ پس قومش 
هاي خود هالك شدند؛ آتش را براي ابراهيم خنك و بي آزار كرد؛ اسماعيل را در  در خانه

  .اي براي جهانيان قرار داد مقابل قرباني عظيم رها كرد، و عيسي و مادرش را نشانه

ن و قومش را در دريا غرق كرد و جسم فرعون را سالم نگه خدا كسي است كه فرعو
. اش را در زمين فرو برد قارون و كاشانه. اي باشد داشت تا براي انسان ها نشانه و معجزه

نوح را بر . هاي زمين حاكم كرد هاي چاه نجات داد و او را بر گنجينه يوسف را از تاريكي
  .بزرگ نجات داد قوم كافران پيروز و او و اهلش را از سختي

كند و  خوشبخت مي ؛كند ميراند و زنده مي گرياند؛ مي خنداند و مي خدا كسي است كه مي
گرداند؛ عزت مي  كند و پايين مي برند؛ بلند مي آورد و از بين مي كند؛ به وجود مي بدبخت مي

  .كند دهد و منع مي كند؛ مي بخشد و خوار مي

لوط را . ابراهيم را برگزيد و پدرش را رها كرد. نوح را هدايت و پسرش را گمراه كرد
را  عمحمد. فرعون را نفرين و همسرش را هدايت كرد. همسرش را هالك كرد نجات داد و

 برگزيد و از عمويش ناراحت شد و سرسخت ترين دشمنانش را همچون خالد بن وليد و
د به تعداد پس خداون. قرار داد ععكرمه بن ابي جهل را از ياريگران دعوت پيامبر
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هايش و رضايت خودش و به اندازه ي وزن عرش اش و امتداد كلماتش پاك ومنزه  آفريده
  1.است

. كسي است كه در اين هستي ميان كمال و جمال جمع نموده است - عزوجل -خداوند
. د است و كمال، نامحدودقصوجمال و زيبايي، م. عنصر جمال در اين هستي، مقصود است

ل تنها زماني امكانپذير است كه دل به وسيله ي نور خدا مي نگرد،  پس رؤيت حقيقت جما
اش يا حس  پس جوهر زيبا و شكوه بديع اشياء برايش كشف مي گردد و هر وقت چشمسو 

ي ميان نوآور  زيبايي مي افتد، خدا به يادش مي آيد و به رابطه ي منظرهاش به چيز تازه يا 
ي  ي ميان زيبا و آنچه را كه زيبا كرده و رابطه ابطهو آنچه را كه تازه به وجود آورده و ر

اش نيكي كرده است، پي مي برد و از پشت اين جمال،  ميان نيكي كننده و آنچه كه در حق
كند تا به دنبال  ها را بيدار مي قرآن كريم هم دل. شود جمال و جالل و كمال خدا ديده مي

�©�¨�§�m. دنن هستي بديع باشجايگاه هاي زيبايي و نيكويي و آيات جمال در اي

ª�«�l و گيرندگان اندازه بهترينِ كه است يزدان مبارك و مقام واال« 14: المؤمنون 

�m�t�u، ».است سازندگان �v�w�l و رانيك چه هر كه است كسي آن« 7: السجدة

�m�p�q�r�s�t�uو » آفريد � � � � � � � � �v�w� �x�y�z�{� �|�l آيا  « 6: ق 
 و ايم كرده بنا را آن چگونه ما كه اند ننگريسته آسمان به) و اند ردهنك بلند سر تاكنون( آنان

دقت  m�p�q�lبه عبارت »   ؟  نيست آن در شكافي و خلل گونه هيچ و ايم آراسته
بينند و  كنيد، اين عبارت، استفهام انكاري است براي آناني كه چشماني دارند كه با آن نمي

                                           
  .41دكتر ناصر زهراني، ص» الثناء و المجد اهللا اهل« - 1
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شكوه و زيبايي انگيز و ابداع با آن جمال شگفتد و كنن هايي دارند كه با آن درك نمي دل
به همين خاطر در قرآن كريم، نگاه . بينند دهد، نمي جذابي كه پروردگار بندگان را نشان مي

. شود رت گرفتن و احساس جمال و زيبايي، زياد ديده ميبتأمل كردن جهت ع كردن و
  :فرمايد خداوند در آيات زير مي

m�z�{�|�}�~� ���¡�¢�£�¤�¥�l به آنان(« 185: األعراف 
 ملك به آنان آيا) آورند نمي ايمان، خواند مي بدان را ايشان محمد كه توحيدي و يكتاپرستي

 خدا كه آنچه هر به و) آنها غرائب و عجائب و( زمين و آسمانها) شگفت عظمت و پهناور(
  .»نگرند نمي است آفريده

m�Í�Î�Ï� �Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ� � �×Ö�Ø�Ù�Ú�ÜÛ�Ý�Þ�ß� � � � � � � �à�
á�â� �l از پس را زمين چگونه كه بنگر الهي رحمت) يعني باران( آثار به  « 50: الروم 

 زنده) كند مي زنده باران نزول با چنين اين را مرده زمين كه( كس آن. كند مي زنده مردنش
  ».است توانا چيز همه بر او و است) رستاخيز در( مردگان كننده

m�s�t�u�v� � � � � �w�x�y� � �{z�|�}�~��� � � �¢¡� �£� � �¤�¥�¦�§�
¨�©�l آغاز در چگونه خدا كه بنگريد و بگرديد زمين در: بگو  « 20: العنكبوت 

، است داده يك هر به ويژگيهائي و سيما و بو و رنگ چه( و است آورده پديد را موجودات
 ببريد اآنه رمز و راز به پي اشياء مشاهده از تا. است نهاده وديعت به آنها در اسراري چه و
 اول كه كسي بدانيد و، آوريد فرود تسليم سر آفريدگارشان تصور مافوق قدرت برابر در و
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 كه چرا. كند مي پديدار را ديگر جهان هم بعداً) است آورده هستي به نيستي از را جهان اين
  » . است توانا چيزي هر بر خدا

m�£� �¤�¥�¦�§�̈�©�ª�«� �¬�®�¯�°�±�²�³�´� � �µ�¶�¸�¹�

º� �»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å� �Æ�Ç�l 32 - 24: عبس »  
 فراهم او براي را آن ما چگونه كه( بينديشد آن درباره و بنگرد خويش غذاي به بايد انسان
 ظرافتي و مهارت و دّقت چه، آن بخش حيات اجزاء و غذائي مواد ساختمان در و، ايم كرده

 و شكافيم مي را زمين سپس . بارانيم مي يشگفت گونه به آسمان از را آب ما  ). ايم برده كار به
 رزها و  . )است انسان خوراك اصلي مايه كه( رويانيم مي را ها دانه آن در  . كنيم مي باز هم از
 و ميوه و   . را انبوه و پردرخت باغهاي و  . را خرما و زيتون درختان و   . را خوردني گياهان و

  ». شما چهارپايان و شما مندي بهره و استفاده براي   . را چراگاه

m�x�y�z�{�|� � � �} lدرون و برون چشم و( بنگريد: بگو « 101: يونس 
  » ؟  است چيزهائي چه زمين و آسمانها در) ببينيد و كنيد باز را

هاي بيدار و فطرت سليم  هاي درك كننده و ذهن هاي نگاه كننده و دل پس كجاست چشم
انگيز و اين عالم چقدر  ا، اين هستي چقدر شگفتو شعورهاي زنده و احساسات ؟ اي خد

كند، از جمال و شگفتي نظم و عظمت محكم  كسي كه در اين هستي، تأمل مي! زيباست
اش، زمين و  از شب و روز زيبايش، صبح و شب. ماند اش در هر چيزي در شگفت مي كاري

، سبز و اش آسماني اش، ابر و صافي اش، گرمي و سردي اش، خورشيد و ماه آسمان
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اش، خشكي و دريايش، هر چيزي  پستي و بلندي 1هايش، ها و تپه كوه اش، كوه تاريك
محكم و استوار است و همه چيزها هماهنگ و  ،تازه و هر چيزي ،زيباست و هر چيزي

ي  مشخص خود است و هر چيزي از يك ذره ي هر چيزي به اندازه. منظم و سازگاراند
ز يك هسته گرفته يا بزرگترين جسم محكم واستوار و كوچك گرفته تا يك چيز بزرگ، ا

  .شخصي استماز روي برنامه و نظم 

هايش نگاه  اش و اختالف جنس و تعدد لغاتش و اختالف لهجه به انسان و شگفتي خلقت
هاي زيبا و نيك  كنيد، كه خداي عزوجل آفرينش هر چيزي را نيك كرده و از جمله آفريده

�m�f. خدا، انسان است � �g�ih�j�k� � �l� �l شكل را شما و« 3: التغابن 
 او سوي به بازگشت سرانجام. است كرده زيبا و خوب را شما شكلهاي و است بخشيده

�]�m�W�X�Y�Z، ».است �\� � � �]�̂� �_�`�a�b�c�d�e�f�g�

h�i� �l بزرگوارت پروردگار برابر در را تو چيز چه! انسان اي  « 8 - 6: االنفطار 
 خود و كني مي نافرماني باكانه بي چنان كه( است زده گولت او حق در و است ساخته مغرور

 سامانت و سر سپس و است آفريده را تو كه پروردگاري  ). ! ؟  سازي مي آلوده گناهان به را
 را تو است خواسته كه شكلي هر به گاه آن و  . است كرده متناسبت و معتدل بعد و است داده

�m�K�L�M�N�O�Pو  » . است بسته تركيب و درآورده � �Q�l را انسان ما  « 4: التين 
  ».ايم آفريده سيما زيباترين و شكل بهترين در) روح و جسم نظر از(
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ها و  به آسمان و شكوه آن، ستارگان و دلربايي آنها، خورشيد و زيبايي آن، سياره
گام شب در آسمان به هن. ي آن نگاه كنيده شگفتي آنها، ماه و روشنايي آن، فضا و گستر

  .اند تاريك دقت كن كه ستارگان در آن پخش و پراكنده شده

آن بيرون  زار را از به زمين نگاه كن كه چگونه خداوند آن را گسترانيده و آب و سبزه 
به اين درياها، اين . ها نگاه كن كه چگونه آنها را محكم گردانيده است به كوه. آورده است

ها، اين ابرها، به اين هماهنگي  ن روشنايي و اين سايهاي ،ها، اين شب و اين صبح رودخانه
گوارا، اين  ي رسيده، اين شير در تمام هستي و به نظم عالم به اين گل و شكوفه اين ميوه

به اين . شربت خوشمزه، اين درختان خرما و به اين زنبور عسل و اين مورچه نگاه كنيد
ي اينها راه را بشكافد، به اين  وسيله چهارپايان كوچك داراي پا و مو و حس المسه تا به

ي نغمه خوان و اين بلبل خوش آواز، اين خزندگان و اين جانوران نگاه  ها، اين پرنده ماهي
پايان و چشم روشني غيرمنقطع  كنيد كه سراسر وجودشان، جمال تمام نشدني و زيبايي بي

�m�M�N�O�P 1:هست �Q�R�S�T�U�V�W�X� �Y�

Z�[�\�]�^�_�`�a� �b�c�d�e�f�g�ih�j�k��

l�l جالل اليق كه چيزهائي و نقصي و عيب هر از( خدا تنزيه به پس  « 19 - 17: الروم 
 و آسمانها در   . بپردازيد) اَوان و اوقات همه و( شامگاهان و سحرگاهان) نيست او كمال و

 ار خداي، ايد رسيده ظهر دم به كه زماني و عصرگاهان) ويژه به، اوقات همه در و( زمين
 زمين و، آفريند مي زنده از را مرده و، مرده از را زنده همواره خداوند   . كنيد ستايش و حمد

 هميشگي و مكرّر آفرينش سادگي به، ساده و سهل( گونه همين و، بخشد مي حيات را موات
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 و( شويد مي آورده بيرون) گورها از و يابيد مي دوباره آفرينش شما، ممات از حيات
  ».) گردد مي برپا رستاخيز

اي است كه شريكي ندارد، نه در ذات و نه در صفات و  خداوند سبحان، معبود يگانه
هر نظم و هماهنگي و ابداعي كه در هستي است، نشان  .مانندي ندارد افعالش همتا و

اگر در بيرون  .ي آن، يكي است ي اين مطلب است كه به وجود آورنده و تدبير كننده دهنده
تر از يك تدبير كننده و بيشتر از يك نظم دهنده بود، قطعاً نظم هستي و اين هستي، بيش

�±�°�m :ريخت هاي آن به هم مي سنت � � �²� � � � � �³�´� � �µ�¸¶�¹�º�»�¼� � � � � � � � � � � �½�¾�

¿�l بودند و معبودها و خداياني مي، غير از يزدان، اگر در آسمانها و زمين  «  22: األنبياء 
و نظام گيتي به هم ( گرديد قطعاً آسمانها و زمين تباه مي )چرخاندند امور جهان را مي(

نظم و ترتيب را به هم ، اي چرا كه بودن دو شاه در كشوري و دو رئيس در اداره. خورد مي
بدو ( بسي برتر از آن چيزهائي است كه ايشان، لذا يزدان صاحب سلطنت جهان). زند مي

  » . رانند بر زبان مي) دهند و نسبت مي

اي جز خدا نيست و خدا،  آفريننده و يكتاپرستي تنها اين نيست كه بنده اقرار بكندتوحيد 
كردند در  پرستان به اين امر اقرار مي كه بت پروردگار و مالك هر چيزي است، همان طور

جمله محبت خدا و  ي چيزهاي زيادي از مشرك بودند، بلكه توحيد در بردارنده هحالي ك
چراي اوامر و فرامين خدا،  چون و خدا، فرمانبرداري بي خضوع و ذلت و خواري براي

دن عبادت براي او و روي آوردن به سوي خدا و به دست آوردن رضايت و يخالص گردان
نچه كه آباشد، در  خوشنودي خدا در تمامي اقوال و افعال و حاالت و احساساتش مي

 .ا مدنظر داشته باشداش فقط خدا ر بغض كند، در دوستي و دهد و آنچه كه منع مي مي
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اش، يگانه است و جز او كسي استحقاق پرستش را ندارد و رو  خداوند سبحان در الوهيت
. كردن با ترس و اميد تنها به سوي خداست و نبايد از كسي جز او ترس و خشيت را داشت
 ذلت و خواري تنها به سوي اوست و جز به رحمت خدا نبايد اميدوار بود و تنها بايد به او

  1.تكيه كرد و تنها بايد فرمانبردار حكم خدا بود

�m�u�v�w�x: فرمايد ها نيازمند خدا هستند؛ خداوند متعال مي ي آفريده همه

y� � �{z�|�}� �~� � � � � � ��� � �¡�l نيازمند) و محتاج، چيزي هر در( شما! مردم اي  « 15: فاطر 
  » . است ستوده و) است شما عبادت از( نياز بي خدا و، خدائيد

شود و زن و  هايي به او بخشيده مي شود و گاهي زمين گاهي اموالي به انسان داده مي
شود، و گاهي  گاهي مقام و موقعيتي به وي بخشيده مي شود و فرزندانش روزي داده مي

پرستي يا رياست بزرگي را به دست ررسد يا رهبري و س انسان به منصب بزرگ و مهمي مي
كنند و لشكرها  پيرامونش هستند و سربازان وي را احاطه ميآورد و گاهي خدمتكاراني  مي

ها  نمايند و مردم، فرمانبردار وي و سران و بزرگان خدمتگزار وي و ملت از او حراست مي
ي اينها، انسان نيازمند خدا و محتاج مواليش  اش هستند ولي با وجود همه گوش به فرمان

  2.است

ي  خوشبخت نموده و قلب هاي آنان را به وسيله ي كتابش، خداوند بندگانش را به وسيله
كسي كه بيشتر . ي قرائت آن، روشن گردانيده است شان را به وسيله كالمش منور و چشمان
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اش از  داند و درجه نمايد، بيشتر از همه خداي را بزرگ مي از همه، كالم خدا را قرائت مي
قرآن، كالم معجزه . گار نزديك استتر است و بيشتر به كالم پرورد همه بيشتر به خدا نزديك

ها و ريسماني محكم و نوري روشنگر است كه به عظمت سخن  ي قلب و منور كننده
دهد و الوهيت را بيان و به ربوبيت خدا گواهي  گويد و آواي ابداع و نوآوري را سر مي مي
  1.دهد مي

�\�]�m�X�Y�Z: فرمايد خداوند متعال مي � � � � � �]�̂�_�`� � � �a�b�

c�d�e�f�g�h� �i�j�lk�m�n�o�p�q�r�ts�u� �
v�w�x�y�z�{�|�l فرستاده فرو) قرآن نام به( را سخن بهترين خداوند  « 23: الزمر 
) اعجاز در، معاني آوايي هم و واالئي و، الفاظ گيرائي و كاربرد لحاظ از( كه را كتابي. است

 ايمان: همانند فيمختل و مقابل مسائل و، قصص و براهين و مواعظ چون مطالبي( و همگون
 البّته، دوزخ و بهشت، سيئات و حسنات، شر و خير، ضاللت و هدايت، باطل و حق، كفر و

 اندام بر لرزه آن) آيات شنيدن( از. است مكرّر) آن در، نو اي شيوه به و تازه شكلي به بار هر
 همه و( شاندلهاي و پوستهايشان پس آن از و، ترسند مي خود پروردگار از كه افتد مي كساني

). كنند مي عمل بدان و تصديق را آن و( گردد مي خدا قرآن پذيرش آماده و نرم) وجودشان
 راهياب آن پرتو در بخواهد را كه هر خدا و است الهي رهنمود) بر مشتمل كتاب( اين
  ». داشت نخواهد راهبري و راهنما اصالً، سازد گمراه را كه هر خدا و، سازد مي
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ها  ها و قلب ها نهاده شده و در ذهن ها، ثابت و در فطرت در درونوجود خداي عزوجل 
  .طلبد و به تأكيد نيازي ندارد كاشته شده است، كه احتياج به دليل ندارد و اثبات را نمي

  1إذا احتاج النهار إلي دليل  و ليس يصح في األذهان شيء

  ».ها صحيح نيست هرگاه روز به دليلي احتياج داشته باشد، ديگر چيزي در ذهن«

هاي كم مايه در اين باره  هاي بيمار و عقل اما برخي از صاحب فطرتهاي ناسالم و درون
مجادله و ستيز مي كنند با وجودي كه اين واقعيت در حقيقت ضميرهايشان كاشته شده 

 انكار را معجزات مستكبرانه و ستمگرانه « 14: النمل m�A�B�C�D�l: است
  ».كردند

گويد و به ربوبيت او  كار آياتي را آورده كه از عظمت خدا سخن ميقرآن كريم آش
هاي منحرفان را باطل  هاي بيدار و مطمئن را مسرور و گمان دهد و درون گواهي مي

�\�]�m�Z: گرداند  مي � �]�^�_�̀�a�b�l از جوري همين( ايشان آيا  « 35: الطور 
 خودشان( كه اين يا و ؟ اند شده هآفريد خالقي گونه هيچ بدون) و اند آورده بر سر عدم

  »  ؟ آفريدگارند خودشان) و اند آفريده را خويشتن

هاي هدايت و ياران توحيد، در  حامدان دعوت و چراغ پيامبران خدا و امناي وحي و
حتي برخي از اينان ادعا . اند ها با تعدادي از اين منحرفان و كژدالن روبرو شده طي زمان
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هاي شكننده و  پس خداوند، دوستانش را با حجت .جهانيان هستند اند كه پروردگار كرده
هاي اينان را نابود،  گويي ي آن، اباطيل و ياوه داليل آشكار و روشن ياري كرده كه به وسيله

شان را متزلزل، و كم عقلي و كم فهمي و پستي آرزوهايشان را  كن، كيان افتراهايشان را ريشه
  .روشن كردند

ا نمرودي كه سركشي و تكبر و زورگويي كرده و در مقابل خدا ادعاي ب ÷اين ابراهيم 

�m�]�̂�_�`�a�b: فرمايد خداوند متعال مي ؛كند ربوبيت كرده، مناظره مي �c�d� � �e�

f�g�h�i�j�k�l�m�n� �o�p�q�r�ts�u�v� � � �w�x�y� �

z� � �{�|�}�~�_�`�a�b� �dc�e�f�g�h�i�j�l البقرة :

 راه پروردگارش) يگانگي و الوهيت( درباره ابراهيم اب كه كسي از ريبخ با آيا  « 258
 بر و( بود داده شاهي و حكومت بدو خداوند كه عّلت بدان، گرفت پيش در ستيز و مجادله

 من پروردگار: گفت ابراهيم كه هنگامي ؟) بود شده سرمست غرور باده از ظرفيت كمي اثر
 او. ميراند مي و گرداند مي زنده) نآ گرفتن بازپس و بدن در روح دميدن با( كه است كسي
 از را خورشيد خداوند: گفت ابراهيم. ميرانم مي و گردانم مي زنده) كشتن و عفو با( من: گفت

 و. شد مبهوت و واماند كافر مرد آن پس. برآور مغرب از را آن تو، آورد برمي مشرِق
  » . كند ينم هدايت را) حق دشمن و تبهكاري، بر مصرّ( ستمكار مردم خداوند

�m�l�m�n:وقتي ابراهيم دليل اول را بر وجود خدا و ربوبيت او آورد و گفت �

o�l نمرود گفت ،»ميراند كند و مي پروردگار من كسي است كه زنده مي«: 258: البقرة :
به همين منظور دو مرد كه قتلشان حتمي شده بود، آورده  .»ميرانم كنم و مي من هم زنده مي«

گويي نمرود با اين . ل يكي از آن دو دستور داد و از ديگري گذشت كردد به قترونم. شد
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اساس و پاسخي ضعيف  اين حجت واهي و بي. كار، وي را زنده كرد و ديگري را ميراند
ي كاري و حجت قاطع را براي  دهد و ضربه به مناظره با او ادامه مي ÷ولي ابراهيم. است

�m�w�x�y: نمرود آورد و گفت �z� � �{�|�}�~�_�`�l يعني   258: البقرة
كند آن گونه كه  اين خورشيد به فرمان خدا مسخر شده و هر روز از جانب مشرق طلوع مي

  و حقي جز او نيستاو هم خدايي است كه معبود بر اش آن را مسخر نموده است و آفريننده
اين ميراني،  و مي كني پس اگر تو به گمان خودت زنده مي .ي هر چيزي است آفريننده

ميراند، كسي است كه هر  كند و مي خورشيد را از جانب مغرب بياور؛ چون كسي كه زنده مي
يابد بلكه اين  شود و بر او غلبه نمي دهد و چيزي يا كسي مانع او نمي كاري بخواهد انجام مي

اگر تو . خداست كه بر هر چيزي تسلط دارد و هر چيزي مطيع و فرمانبردار و خاضع اوست
كني، هستي، پس اين كار را بكن، چون اگر اين كار را نكني ديگر آن  كه گمان ميآن گونه 

. تواني اين كار را بكني داند كه نمي كني، و تو و هر فرد ديگري مي گونه نيستي كه گمان مي
: به همين خاطر خداوند متعال فرمود 1بدهد، ÷وابي نداشت كه به ابراهيم خليل جنمرود 

m�a�b��dc�e�f�g�h�i�j�l 258: البقرة .  

  : شاعر گويد

  أم كيف يجحده الجاحد    فيا عجباً كيف يعصي اإلله

شود، يا چگونه انسان منكر او را انكار  جاي بسي تعجب است چگونه خدا نافرماني مي«
  »كند؟ مي
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  و في كل تسكينة شاهد  واهللا في كل تحريكة

  .»خدا در هر حركت و هر سكوني، حاضر و ناظر و شاهد است«

  1تدل علي أنه واحد  و في كل شيء له آية

  ».دهد خدا، يگانه و يكتاست اي دارد كه نشان مي در هر چيزي نشانه«

  :اين ابيات چقدر زيباست كه شاعر، ابراهيم بريول رحمه اهللا سروده است

  فما رأيت أعز من مأواكا  ي أويت لكل مأوي في الحياةنإ

پناهگاه تو  تر و شكست ناپذيرتر از ام، باعزت بردهمن در زندگي به هر پناهگاهي پناه «
  .»ام را نديده

  فلم تجد منجي سوي منجاكا  و تلمست نفسي السبيل إلي النجاة

  ».درونم به دنبال راه نجات بوده، غير از راه نجات تو، راه نجات ديگري را نيافته است«

  السر في تقواكافوجدت هذا    و بحثت عن سرّ السعادة جاهداً

به شدت به دنبال راز خوشبختي بوده، پس اين راز را در تقوا و پرهيزگاري تو يافته «
  ».است
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  أنا لم أعد أسعي لغير رضاكا    فليرضي عني الناس أو فليسخطوا

مردم از من راضي باشند يا ناراضي باشند، به هر حال من هرگز براي غير رضاي تو «
  ».كنم تالش نمي

  و تعينني و تمدني بهداكا    أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي

ي هدايت خودت  خواهم كه گناهانم را ببخشايي و به وسيله از تو مي! اي پروردگار من«
  ».مرا كمك و ياري كني

  ما خاب يوماً من دعا و رجاكا    فأقبل دعائي و استجب لرجائي

ميدوار خواند و به تو ا كسي كه تو را مي. پس دعايم را قبول كن و اميدم را اجابت كن«
  ».كند است، هرگز ضرر نمي

  :گويد تا آنجا كه مي

  باهللا جلّ جالله أغراكا    يا أيها اإلنسان مهالً ما الذي

  ».ببين چه چيزي تو را نسبت به خداي عزوجل مغرور نموده است! اي انسان«

  البد يوماً تنتهي دنياكا                       د لموالك القدير فإّنما فأسج

  ».رسد ار روزي دنيايت به پايان ميچكنم، چون به نا ي توانايت سجده ميبراي موال«
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  1تجزي بما قدمته يداكا                            و تكون في يوم القيامة ماثالً 

ا سزا داده ياي، جزا  شوي و در مقابل آنچه از پيش فرستاده ودر روز قيامت حاضر مي«
  ».شوي مي

نازل شده تا هنگام قيامت ثابت است و  عه بر رسول خدا حقايق اسالم، از زماني ك
است، ولي دانشمندان امت اسالمي  عمرجع و منبع اسالم قرآن و سنت پيامبر. كند تغيير نمي

نسل ما . اند و طالبان علم در هر نسلي در طي دوران مختلف آن را شرح و توضيح داده
ي ايمان، نيازمند  ويژه اركان شش گانه اش به ها به شناخت حقايق دين ي نسل بيشتر از همه

يعني ايمان به خداي (ي ركن اول ايمان  اين كتابي كه پيش رو داريد، در بردارنده. است
ي ايمان،  هاي ديگري در ارتباط با اركان شش گانه به اذن خدا بررسي. است) عزوجل

مصالح و  هاي الهي، مقاصد شريعت، سياست شرعي، شناخت اخالق و پرورش روحي، سنت
هاي منهجي به منظور سهيم بودن در بيداري امت اسالمي و مسير  ديگر بررسي مفاسد و

  .ي جديدش، به اين كتاب ملحق خواهد شد تمدن پيشرفته

  :ام اين كتاب را به چند مبحث تقسيم كرده

ين ا كهمعناي ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، فضيلت ال إله إال اهللا، و اين - در مبحث اول
همچنين در اين مبحث از شروط ال إله إال اهللا همچون . ام كلمه برترين ذكر است، بيان كرده

                                           
 .550همان، ص - 1
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علم، يقين، قبول، فرمانبرداري و تسليم، صدق و راستي، اخالص و محبت و ارتباط آن با 
  .ام سخن گفته انسانوالء و براء و آثار اقرار به اين كلمه در زندگاني 

. ام اثبات وجود آفريدگار، و توحيد ربوبيت سخن گفته از در مبحث دوم و سوم،
همچنين در اين دو مبحث به دليل آفرينش، دليل فطرت و پيماني كه خدا از ازل با آدميان 
بسته، دليل آفاق و انفس، دليل هدايت، دليل نظم و هماهنگي هستي و عدم ناهماهنگي و 

  .ام ه در قرآن كريم آمده، اشاره كردهها ك فساد آن، دليل تقدير و سامان دادن به آفريده

در اين  .اند توحيد اسماء و صفات و توحيد الوهيت بيان شده در مبحث چهارم و پنجم،
دو مبحث از ارتباط احكام شرعي با توحيد و آثار نيك حكم به آنچه خدا نازل فرموده، 

ت اسالمي، قدرت آنان جهت برپايي حكوم همچون جانشيني بندگان در زمين، توانايي و
امنيت و آرامش، استقرار، ياري و پيروزي و عزت و شرف، بركت و خوشي و فراخي 

هايشان،  زندگاني، هدايت، ثابت قدم بودن، رستگاري و مغفرت و پوشاندن گناهان و بدي
همان طور كه آثار بد حكم به غير آنچه كه خدا . ام همراهي با پيامبران و راستان سخن گفته

چون سنگدلي و انحراف از حق، دچار شدن به نفاق و محروميت از توبه، مانع نازل كرده، هم
توزي در ميان  ايجاد كردن از راه خدا، عدم امنيت و آرامش، پخش شدن دشمني و كينه

ها جهت برپايي حكومت،  ها، محروميت از ياري و پيروزي و توانايي و قدرت انسان انسان
ي خداست، اهانت  ر تحريف كنندگان شريعت و برنامهترس از عقاب و مجازاتي كه در انتظا

خواري موقع جان كندن، خوردن از آتش دوزخ، خشم خداوند جبار و عذاب خوار  و
در راه  عي پيامبر وقفه هاي بي همچنين در اين دو مبحث از تالش. ام كننده، گوشزد نموده
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و كيفيت برخورد با  عحمايت از توحيد الوهيت همچون نهي از غلو و افراط براي حضرت
  .ام سخن گفته... ها و تعويذها و نهي از كهانت و پيشگويي و افسون

ام و آن را  ام و ايمان را به جاي عقيده انتخاب كرده از ايمان سخن گفته :در مبحث ششم
در ضمن اصطالح  هاي ايمان را ي قرآن كه مقررات و ويژگي در كتابم پا به پاي عرضه

بدون شك بازگشت به . ام دارد، به كار برده عرضه مي» ايمان« ي محبوب ظريف و كلمه
سودمندتر و بهتر است در عين حال به كار بردن اصطالحات  عپيامبرتعابير  و تعابير قرآن

ي ايمان از ديگر كلمات و اصطالحاتي كه به جاي ايمان به كار  پس كلمه .ديگر جايز است
چون وقتي ايمان به كار . رساند بهتر مقصود را مي تري دارد و برده شده، معناي بهتر و ظريف

هاي آرامش و يقين، و معاني  اطمينان و آرامش و دريافت سايه شود، معاني امن و برده مي
ي  دوام و متانت و زنده بودن را در بر دارد اما كلمه الزام و تصديق و خضوع و ثبات و
هايي  ميان اسالم و ايمان و احسان و پايههمچنين فرق . عقيده تمام اين معاني را در بر ندارد

ي كه از يان كرده ام و برخي از آيات قرآنن استوار است را بآعزوجل بر  يكه ايمان به خدا
در اين كتاب . ام ايمان مثل زينت ايمان، نور ايمان و روح ايمان سخن مي گويد، شرح داده

  :ازام كه عبارتند  مهمترين اسباب قوت ايمان را خالصه كرده

  .هاي نيك خدا شناخت نام - 1

  .مل در قرآن به طور عامأتدبر و ت - 2

  .عشناخت پيامبر - 3
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  .ها تفكر در هستي و تأمل در درون - 4

  .زياد ذكر خدا به جا آوردن در هر وقتي - 5

  .ها و محاسن دين اسالم شناخت خوبي - 6

  .تالش براي تحقق احسان - 7

  .دعوت به سوي خدا - 8

  .جهت مقابله با آنچه كه با ايمان منافات داردمهيا كردن نفس  - 9

  .شناخت حقيقت دنيا و پند گرفتن از دنيا جهت فايده داشتن براي آخرت - 10

همچنين برخي از صفات مؤمنان كه در قرآن كريم آمده، بيان كرده و آن را شرح و 
همچون شادمان  ام و بر مهمترين فوايد و نتايج ايمان توضيح داده و اهميت آن را بيان نموده

گرديدن به واليت خدا، دفاع و حمايت خداوند از مؤمنان و دستيابي به رضايت و خشنودي 
خدا، حاصل شدن مژده به كرامت خدا، حاصل شدن رستگاري و هدايت، بهره بردن از پند 
و اندرز و يادآوري، شكر و صبر و تأثير ايمان بر گفتار و كردار آدمي، هدايت خدا، بندگان 

  .ام به راه راست، و محبت خدا و مؤمنان متمركز شدهرا 

سخن از شرك و كفر و نفاق و ارتداد و فسق و گناهان  در مبحث هفتم و مبحث پاياني
  .است
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ات  گذارم با اين اميد كه خداوند قلب اين كتاب را پيش رويت مي! گرامي ي اي خواننده
پس هدف . ات بيفزايد ت، به هدايترا زنده گرداند و همراه هر معرفت جديدي از پروردگار

هايي كه در   آسيب از اين نوشتار، زياد بودن ايمانت به پروردگار جهانيان به دور از موانع و
ي كرام، با  بيانش كرده و صحابه عباشد؛ راهي كه پيامبر ما محمد راه ايمان قرار گرفته، مي

اند، در نتيجه به  آساني و راحتي بدون كمترين سختي و رنج بر آن حركت كرده
هاي آنان را هدايت نمود؛ خداوند سبحان  پروردگارشان ايمان آوردند و خداوند دل

�m�V�W�X�Y�[Z�\�]: فرمايد مي � �^�_�̀�l به كه كس هر و« 11: التغابن 
 الهي قدر و قضا به خوشنودي و آرامش، و ثبات به( را او دل خدا، باشد داشته ايمان خدا
  ». است آگاه كامالً چيزي هر از خداوند و، گرداند مي رهنمود) و رساند مي

ميالدي  3/3/2009هـ ق برابر با 8/5/1430ظهر به تاريخ  45/2روز يكشنبه ساعت 
هاي نيك و صفات  از خدا به خاطر نام. در دوحه به لطف خدا اين كتاب را به پايان بردم

، به بندگانش نفع برساند و ام را خالصانه براي خود قرار دهد خواهم كه عمل وااليش مي
لطف و كرم خود در آن بركت نهد و  ههاي بندگان را جهت سود بردن از آن باز كند، ب سينه

از هر مسلماني كه اين كتاب به . به برادرانم كه مرا در اين راه ياري كردند، پاداش دهد
 ي نيازمند به بخشش و گذشت و رحمت و رسد خواهشمندم كه اين بنده دستش مي

�m�w�x: بهره ننمايد خشنودي خدا، را از اين دعايش بي �y�z� � � �{�|�}�~�

��¡�¢�£�¤� �¥�¦�§�¨�©�ª�«� �l 19: النمل 

 ارزاني مادرم و پدر و من به كه باشم نعمتهائي سپاسگزار پيوسته كه كن چنان! پروردگارا«
 باشي راضي آنها از تو كه دهم انجام را نيكي كارهاي) تا فرما عطاء توفيق مرا( و، اي داشته
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 ات شايسته بندگان زمره از خود مرحمت پرتو در مرا و، )باشم رستگار بدانها من و(
  ».گردان

�¯�®�¬�»�m: فرمايد خدا در جاي ديگري مي � � �°�±�²�³�µ́� �¶�¸�¹�º�

»� � � �¼�¾½�¿�À� � � � � � � � �Á� � � � �Â�l مردم براي را رحمتي هر) خزائن درِ( خداوند  « 2: فاطر 
 كه را چيزي هر خداوند و نمايد، جلوگيري آن از) و ببندد را آن( تواند نمي سيك، بگشايد

 و توانا او و، سازد روان و رها را آن تواند نمي او جز كسي، كند جلوگيري آن از و دارد باز
  ».)دهد مي انجام فلسفه بدون را كاري نه و، ماند مي در كاري در نه لذا( . است كاربجا

�m�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: فرمايد همچنين مي �Ó�Ô�Õ�Ö�

×�Ø�Ù�Ú�Û� �l از تو خداوندگار است منزّه و پاك  « 182 -  180: الصافات 
 و عزّت خداوندگار، كنند مي) هم سر و بافند مي هم به خدا درباره مشركان( كه توصيفهائي

  ».است جهانيان خداوندگار كه است سزا را يزدان، ستايش   ! پيغمبران بر درود   . قدرت

حقي جز هم كه معبود بر ص توست، گواهي ميخدايا، تو پاك و منزهي و ستايش مخصو
و آخر دعوانا أن الحمد . گردم نمايم و به سوي تو باز مي از تو طلب بخشش مي. تو نيست

  .هللا رب العالمين

شوم اگر انتقادات و پيشنهادات و نظرات خويش را  خيلي خوشحال مي! برادران گرامي
و از برادران . كتاب و ديگر كتابهايم كه منتشر خواهد شد، براي من ارسال كنيد پيرامون اين

ام خواستارم كه برايم دعا كنند تا براي خدا اخالص داشته باشم و مرا خدمتگذار اين  ديني
  !اش گرداند دين باعظمت
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  يني شهادت كلمه :فصل اول

  

  ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا
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  :مبحث اول

  اهللا ال إله إال اهللا، محمد رسول  معناي

  و فضيلت اين كلمه و شرايط آن

شود و به مدارج توحيد  ي اسالم مي ي آن وارد دايره اي كه انسان به وسيله نخستين كلمه
. است» ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا«ي  دارد، كلمه رسد و در مسير عبوديت گام بر مي مي

اقرار  عبنده به ربوبيت و الوهيت خدا و به رسالت محمداي كه به موجب آن انسان  كلمه
ي  دهد كه تنها خدا استحقاق پرستش را دارد و به وسيله با اين كلمه بنده گواهي مي. كند مي

صرف تسبيح و تهليل و  -نيروهاي عقل و قلب و جسم و اعضايش –آن، تمام نيروهايش 
ي كه تمام ذرات دروني وجودت كس. شود ستايش و تمجيد و پرستش اين خداي عظيم مي

نمايد؛ چه بخواهي و چه نخواهي،  كند و او را تمجيد و تعظيم و تسبيح مي به او اعتراف مي
چه غافل باشي و چه متوجه باشي، چه زنده باشي و چه مرده باشي، چه ايمان بياوري و 

و از . بپرستد انسان تنها اين اختيار را دارد كه به ميل خود پروردگارش را. چه كفر ورزي
 عدهد كه محمد و گواهي  1اوامرش و آنچه كه بر زبان پيامبران گرامي آمده، اطاعت كند،

هايش اعم از  ي خداست كه خداوند او را براي تمامي آفريده خاتم پيامبران بنده و فرستاده
ب آدميان و جنيان فرستاده است و آن هم بدين صورت است كه با زبان اقرار نمايد و با قل

  .رحمت و هدايت دهنده براي جهانيان است عايمان داشته باشد كه محمد

                                           
 .39اهللا، ص مع - 1
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  معناي ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا -اول

پس خدا يگانه و  .اهللا نيست حقي جزله إال اهللا اين است كه معبود بري ال إ معناي كلمه
براي غير او ت خالصانه براي او باشد و ايكتاست و استحقاق اين را دارد كه تمامي عباد

�����m�Ï�Ð: فرمايد خداي متعال مي. نباشد � �� � �ÒÑ�Ó��� � �Ô�� � ���Õ� �� �� � �Ö� ��×�Ø���Ù��l 163: البقرة 

 است رحيم و رحمان كه او جز خدائي هيچ و است يگانه و يكتا خداوند شما، خداوند  «
  » . ندارد وجود

�m�q�r�s: فرمايد در جاي ديگري مي � �t�u� �v� � � �w� � � � �x� �y�z�{�|�

}�~�_� �̀�a�b� � � � � � �� � � � �c�d�e�f�g�h�l اي(  « 28 -  26: الزخرف 
 به ابراهيم وقتي) را ابراهيم داستان از اي گوشه كن بيان معاصر كنندگان تكذيب براي !پيغمبر

 مرا كه معبودي آن بجز   ، بيزارم پرستيد مي كه معبودهائي از من: گفت خود قوم و پدر
   . كرد خواهد رهنمود) حق راه به( مرا او كه چرا) پرستيد مخواه را او.  (است آفريده
 كه اين تا، گذاشت باقي خود قوم ميان در يكتاپرستي شعار عنوان به را توحيد ابراهيم
  ».برگردند) و آورده ايمان بدان( ايشان

�m�C�D: فرمايد همچنين مي � � �E� � �F� � � � �G� �H�� � � � � �I�J�l يستن خدائي، خدا جز « 2: آل عمران 
  ».است) جهان بار و كار در( متصرّف و) خود به( زنده او و

معناي شهادت محمد رسول اهللا اين است كه انسان مسلمان به زبان اقرار نمايد و با قلب 
ي خدا به سوي تمامي  ايمان داشته باشد كه محمد بن عبداهللا قريشي هاشمي، فرستاده

�m�r: فرمايد متعال ميها اعم از جنيان و آدميان است؛ خداي  آفريده �s�t�u�
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v�w�x�y�z� � �{� � �|�}��~�¡� �¢� �£� � � � � � �¤�¥�§¦� �¨�©�
ª�«�¬�®�̄�°� �±�²�³�´�µ� �l 

 از اعم( شما جملگي سوي به خدا فرستاده من: بگو) مردم به!  (پيغمبر اي  « 158: األعراف
 او آن از زمين و آسمانها كه خدائي. هستم) سرخ و زرد و سفيد و سياه و عجم و عرب
 به بياوريد ايمان پس. گرداند مي زنده و ميراند مي كه است او. نيست معبودي او جز. است
 او از. دارد سخنهايش به و خدا به ايمان كه اي نخوانده درس پيغمبر آن، اش فرستاده و خدا

�©�¨�§�¦�¥�¤�m: فرمايد در جاي ديگري مي» .يابيد هدايت تا كنيد پيروي

ª�«�¬� �®�l جدا يعني( فرقان، كه است كسي جاويد و مقام واال  « 1: الفرقان 

) بدان( را جهانيان كه اين تا، است كرده نازل) محمد( خود بنده بر را) باطل از حق سازنده
  » ). برساند ايشان گوش به را آن و( دهد بيم

  :في و اثبات استشامل دو جزأ ن» ال إله إال اهللا« ي پس كلمه

پس كسي غير از خدا . كند ن جزأ تمام معبودهاي غيرخدا را نفي مياي ،)ال إله(نفي  -1
پس اين جزأ شامل تمام . نكره در سياق  نفي، عام است. استحقاق پرستش را ندارد

  .موجودات غيرخداوند است كه ممكن است پرستيده شود و به سوي او رو كرده شود

پس خدا معبود  .كند ا اثبات مياين جزأ عبادت براي خداي متعال ر ،)إال اهللا(اثبات  -2
محذوف است، همان چيزي » بحق«كه » ال«چون خبر . حقيقي و مستحق پرستش است

پس ال إله إال اهللا يعني ال إله بحق إال اهللا؛ . است كه نصوص قرآن آن را بيان كرده است
ه پس همان طور كه تنها خدا خالق و رازق و زند. حقي جز اهللا نيستچ معبود بريعني هي
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زيان  كننده و ميراننده و به وجود آورنده و از بين برنده است و تنها اوست كه سود و
ها با او شريك  رساند و احدي در آفرينش مخلوقات و در تصرف در چيزي از اين مي

خداوند بلندمرتبه  ؛نيست، همين طور تنها خدا مستحق الوهيت است و شريكي ندارد

��\�]�m: فرمايد مي � �]�^�_�� � ��� ��̀a�b�� �c��d�e�f�g�h�i�� �� � ���j�k�l لقمان :

30 

 حق خداوند كه است آن بر دليل) بينيد مي كه را غريبي و عجيب هاي آفريده( اين  «1
 خداوند و، است باطل نمائيد مي عبادت و خوانيد مي فرياد به او بجز كه را آنچه و، است

  ».) درآيد توصيف به هك( است) آن از برتر و باالتر و( بزرگوار و واالمقام

هاي خدا، بلكه از نظر جماعتي اسم  ي شهادت، يكي از نام در كلمه »اهللا«ي  لفظ جالله
از » اهللا«لفظ . اين اسم بيشتر از ديگر اسماء خدا در قرآن و سنت آمده است. اعظم خداست

و ها در لغات  ي انسان هاي ديگر خدا مشهورتر است و بيشتر بر زبان همه ي نام همه
  .شود شان وارد مي هاي مختلف زبان

كند پس  اسمي است كه بر ذات عظيم و جامع صفات الوهيت و ربوبيت داللت مي »اهللا«
شود  اين اسم، تنها اسم خداست و به كسي غير از خدا تعلق ندارد و بر غير خدا اطالق نمي

  .كند ها ادعاي آن را نمي و احدي از انسان

اي است كه مخلوقات او را تمجيد و تسبيح و ستايش  ستوده نام پروردگار معبود» اهللا«
هاي هفتگانه و موجودات ميان آنها و شب و روز و  ينهاي هفتگانه و زم آسمان كنند و مي

��m�j�k�l�m�n�o�p:ستايند دريا او را به پاكي مي آدميان و جنيان و خشكي و �q�

                                           
 .260العقيدة الصافية، سيد سعيد عبدالغني، ص - 1



  

47 ايمان به خدا

r�ts�u� �v�� � � � �w�x�y�l حمد) قال يا حال زبان هب( كه اين مگر«  44: اإلسراء 
 از و دانيد نمي را زبانشان كه چرا( فهميد نمي را آنها تسبيح شما ولي گويند، مي وي ثناي و

 پس. نيستيد مطلع چندان آفرينش جهان پيچيده نظام و هستي عالَم اَسرارآميز ساختار
 و نرويد كنار جملگي راستاي از و بپردازيد يكتاپرستي به هستي جهان سراسر با همĤهنگ

 گمان بي). است باز همگان روي به جهان يزدان سوي به برگشت و توبه درهاي. نشويد دور
 با آشنائي فرصت و ورزد نمي شتاب رساندن كيفر در و( است بخشنده و شكيبا بس يزدان

 مغفرت غفلتشان خواب از بيداري برابر در و، دهد مي مردمان به را شرك رهاكردن و توحيد
  ».) سازد مي لشانشام را خود

اند و  ها به سوي او مشتاق ي اويند و درون ها سرگشته پروردگاري است كه قلب» اهللا«
شوند و به سوي او اشتياق  آورند و با ياد خدا خوشحال مي ها به سوي او سر بر مي شوق

ها در هر لحظه و ساعتي و در هر چشم به هم زدني در امور خاص و  دارند، و تمامي آفريده
چون خدا اين مخلوقات را . شان محتاج اويند شان، و حال و آينده شان، بزرگ و كوچك امع

گرداند و او آنها را آفريده و به آنها  به وجود آورده و پس از نابودي دوباره آنها را زنده مي
هيچ انساني نيست مگر اينكه . ها فرمانبردار و فروتن خدايند و اين آفريده. هستي داده است

ها و  هايي را بر گردن او نهاده و از نعمت ها  و نعمت كند كه خداي متعال منت س مياحسا
پس شايسته است كه قلب . كرم خويش، چيزهاي زيادي بر او سرازير كرده است لطف و

  .انسان با محبت و مهرباني و تعظيم به سوي خداي متعال رو كند

اسماء و جالل و مجدش، عظيم به اين معناست كه خداوند در ذات و صفات و  »اهللا«
ها به عظمت او  كنند و گمان ها او را درك نمي ها به او احاطه ندارند و فهم عقل. است
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هر چند با توجه به  ندها در عظمت پروردگار در حيرت و شگفتي ا پس عقل .رسند نمي
. نداي از اين عظمت را درك كن توانند گوشه قدرتي كه به آن بخشيده شده مي توانايي و

محبت خدا و ترس از خدا و اميد به پروردگار و پرستش براي او در حد توان به او بخشيده 
  1.شده است

  :گويد شاعر مي

  لعل أقلها هو ما إليه هداكا  هللا في األفاق آيات

ها تو را به  هايي دارد، شايد كمترين اين نشانه هاي زمين، نشانه خدا در آفاق و كرانه«
  ».سوي خدا هدايت كند

  عجب عجاب لو تري عيناكا  لعلّ ما في النفس من آياته 

انگيزي باشد اگر چشمانت  هاي خدا در درون، چيزي شگفت و شايد از آيات و نشانه«
  ».ديدند آن را مي

  2لها أعياكاإذا حاولت تفسيراً   و الكون مشحون بأسرار

ري، تو را سرگشته و هستي پر از رازهايي است، كه هرگاه تالش كني به آنها پي بب«
  ».كند گمراه مي

                                           
 .37-36مع اهللا، دكتر سليمان عودة، صص - 1
 .39همان، ص - 2
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ها و نماز و حج و  ها و عبادت فرمانروا  فريادرس و معبودي است كه مؤمنان، دل» اهللا«

�§�¦�¥�¤�£�m:گردانند شعاير و حيات و آخرتشان را براي او خالص مي

¨�©� �ª�«�¬�®�¯�±°�²�³�́�µ�¶� � � �¸�l 163 - 162: األنعام »  
 اين و( است جهانيان پروردگار كه است خدا آن از من مردن و تنزيس و عبادت و نماز: بگو

 او رضايت مسير در را خود جهان اين كارهاي و كنم مي پرستش را خدا تنها كه است
 ذخيره حياتم تا، ميرم مي راه اين در و كوشم مي يزدان راه در جان و مال بذل بر و اندازم مي

 مسلمان اولين من و، ام شده داده دستور همين به و، نيست شريكي هيچ را خدا  ). شود مماتم
  » . هستم) خدا براي انسانها همه ميان در فرد ترين مخلص و، خود امت ميان در(

روح و راز ال إله إال اهللا اين است كه محبت و تعظيم و بزرگداشت و ترس و اميد و 
پس انسان مسلمان . باشدتوابع آن از قبيل توكل، روي آوردن، رغبت و رهبت، فقط براي او 

دارد به تبع از محبت خداست و  دارد، بلكه اگر غيرخدا را دوست مي غيرخدا را دوست نمي
ترسد و به غيرخدا اميد  شود، و از غيرخدا نمي اش مي  ي زياد شدن محبت خداست كه وسيله

  .ندارد

به اسم  خدا  جز. ترسد تنها از او مي كند و تنها مشتاق اوست و تنها به خدا توكل مي
 تنها از. كند و تنها به سوي خدا توبه مي نمايد خورد و جز براي خدا نذر نمي سوگند نمي

در . نمايد و جز از خدا اميد ثواب و پاداش را ندارد اوامر و دستورات پروردگار اطاعت مي
جده جز براي خدا س. برد جويد و تنها به او پناه مي ها تنها از خدا كمك و ياري مي سختي

شود و آن  ي اينها در يك كلمه خالصه مي همه. كند نام او ذبح نمي كند و جز براي او با نمي
محقق نمودن همان اين . شود جز خدا اينكه كسي با تمامي انواع عبادات پرستش نمي
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به همين خاطر خداوند كسي را كه حقيقتاً شهادت ال إله إال اهللا . شهادت ال إله إال اهللا است
دارد و محال است كسي داخل آتش جهنم شود كه حقيقت  تش دوزخ دور نگه ميآاز بدهد، 

: فرمايد اين شهادت را محقق نموده و بدان قيام نموده است، همان طور كه خداوند متعال مي

m�¿�À�Á� �Â�Ã�l چنان، بدهند بايد كه را هائي گواهي كه كساني و  « 33: المعارج 
پس او در باطن و » .) كنند نمي كتمان و پنهان را الزم تشهاد و( كنند مي اداء بايد كه

  1.كند اش به شهادت اين كلمه قيام مي ظاهرش و در قلب و جسم

را در آنچه آورده، تصديق كني و از  عمقتضاي اين شهادت اين است كه رسول خدا
ي  اش دوري كني، و تنها مطابق شريعت و برنامه اوامرش فرمانبرداري نمايي و از نواهي

در ربوبيت و گرداندن هستي يا در  عخدا، خدا را بپرستي و معتقد نباشي كه رسول خدا
اي است كه  شود و فرستاده اي است كه پرستيده نمي بنده عپرستش، حقي دارد بلكه پيامبر

آيد مگر آنچه كه  شود و براي خود و غيرخود، نفع و زياني از دستش بر نمي تكذيب نمي
  2.خدا بخواهد

تعبير » تقوا«و » اخالص«، «توحيد«ي  اني كه ال إله إال اهللا از نظر مسلمانان به كلمهد  مي
اعالم انقالب و شورش عليه زورگويان و ستمگران روي زمين و » ال إله إال اهللا«. شود مي

هاي جاهل، و انقالب و شورش عليه تمامي بتها و خدايان مزعوم در مقابل  طاغوت
ال إله إال «. ، درخت باشند، خواه سنگ باشند و خواه بشر باشندخداست؛ خواه اين خدايان

                                           
 .139الجواب الكافي، اثر ابن قيم، ص - 1
 .1/233األمثال في القرآن، اثر دكتر عبداهللا جربوع،  - 2
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ي  نداي جهاني است جهت آزاد سازي انسان از بندگي انسان و طبيعت و هر آفريده» اهللا
  .ديگري

كنند و  ها فقط به سوي او رو مي عنوان منهج خداوندي است كه چهره» ال إله إال اهللا«
ي او فروتن  آورند و جز براي سلطه ود نميها جز براي حكم او سر تسليم فر قلب
  1.شوند نمي

  ي ال إله إال اهللا فضيلت كلمه -دوم

اي براي  هاي متعدد و اوصاف پسنديده فضائل زياد و ويژگي عدر قرآن و سنت پيامبر
  . اين كلمه آمده كه بر شمردن آنها در اينجا دشوار است

اند و تمامي  ي آن پابرجا شده مين به وسيلهها و ز اي است كه آسمان كلمه» ال إله إال اهللا«
خداوند متعال با آن پيامبرانش را فرستاده و . اند ها به خاطر آن، آفريده شده آفريده
ها و دستورات خويش را مقرر نموده، و به خاطر آن  هايش را نازل فرموده و برنامه كتاب

. ر بهشت و جهنم برپا شده استهاي اعمال گذاشته شده و بازا ترازوها قرار داده شده، نامه
. شوند ها به مؤمنان و كافران، و نيكان و بدكاران تقسيم مي ي آن است كه انسان به وسيله
اي  كلمه. منشأ آفرينش و فرمان خدا و پاداش و مجازات است» ال إله إال اهللا«ي  پس كلمه

قوق آن صورت اند و سؤال و محاسبه از آن و ح است كه مخلوقات براي آن آفريده شده
شود قبله بر اساس آن نهاده شده و امت  گيرد و پاداش و عقاب بر اساس آن واقع مي مي

                                           
 .31اإليمان و الحياة، اثر قرضاوي، ص - 1
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. اند ريزي شده است، و به خاطر آن شمشيرهاي جنگ كشيده شده اسالمي بر اساس آن پايه
 ي اسالم و كليد كلمه» ال إله إال اهللا«پس . باشد اين كلمه حق خداوند بر تمامي بندگان مي

پس بنده . شود خر پرسيده ميآي آن از تمامي آدميان از اول تا  اي سالم است و دربارهسر
چه چيزي  را  -1: ي دو چيز از او سؤال شود نهد تا اينكه درباره ي نميماز حضور خدا گا

  به پيامبران و فرستادگان خدا چه جوابي داديد؟ - 2د؟ يپرست مي

از لحاظ شناخت و اقرار و عمل به آن، جواب » ال إله إال اهللا«سؤال اول با محقق نمودن 
ي خداست، از لحاظ شناخت  شود، و سؤال دوم با محقق نمودن اينكه محمد فرستاده داده مي

  1.شود و اقرار و تسليم و فرمانبرداري و اطاعت از او جواب داده مي

آمده، اين در قرآن كريم » ال إله إال اهللا«ي  از جمله مواردي كه راجع به فضيلت كلمه
دار توصيف شده است، همان طور  ي ثابت و ريشه ي طيبه و گفته است كه اين كلمه، به كلمه

�m�Ä�Å�Æ: فرمايد كه خداوند متعال مي � � � � � � � � � �Ç�È�É�Ê� � � � �Ë� �Ì�Í�Î�

Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó� �A�B�C� � � � � �D�E�GF�H�I�J� �K�L��

M�N�l به خوب سخن: زند مي مثل چگونه خدا كه بنگر«  25 -  24: إبراهيم 
   . باشد) پراكنده( فضا در هايش شاخه و استوار) زمين در( آن تنه كه ماند مي خوبي درخت

 و سرسبز و بارنشسته به دائماً و( بدهد را خود ميوه زماني هر خدا خواست و اراده به بنا
 اين كلمه» .) گيرند پند و( گردند متذّكر تا زند مي مثلها مردم براي خداوند). باشد خرم

�m�Ü�Ý�Þ: فرمايد دستاويز محكم است، همان طور كه خداي متعال مي

                                           
 .1/34اد، زاد المع - 1
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ß�à�á� �â�ã�ä�å�æ�ç �lاز كه كسي بنابراين« 256: البقرة 
 از را آن و بشورد عقل بر كه موجودي هر و پوشالي معبودهاي و بتها و شيطان( طاغوت

 درآويخته تاويزدس ترين محكم به، بياورد ايمان خدا به و كند نافرماني) كند منصرف حق
 دانا و شنوا خداوند و. ندارد گسستن اصالً) و رهاند مي هالكت و سقوط از را او و( است
 همگان بزرگ و كوچك كردار از و شنود مي را مردمان آشكار و پنهان سخنان و( است

  ».) دارد آگاهي

بيم دهنده و  ي آن، اين است كه تمام پيامبران به وسيله» ال إله إال اهللا«از جمله فضائل 

�m�A�B�C�D�E:فرمايد اند، همان طور كه خداي متعال مي رسان فرستاده شده مژده

F�G�H�I� �J� �K� �L� � � � � � �M�N� �O�P�l را پيغمبري هيچ تو از پيش ما  « 25: األنبياء 
 مرا فقط نيست،پس من جز معبودي: كه ايم كرده وحي او به كه اين مگر، ايم نفرستاده
  ».كنيد پرستش

  .يگر فضائلي كه در قرآن كريم براي اين كلمه آمده استو د

در سنت آمده خيلي زيادند و ما تنها برخي از آنها » ال إله إال اهللا«اما فضايلي كه براي 
  :بريم  را نام مي

: روايت شده كه فرمودند عاز پيامبر .هاي ايمان است هباين كلمه، باالترين شع -
ها قول ال إله إال اهللا و أدناها إماطة األذي عن و سبعون شعبة أعال عاإليمان بض«
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ترين آن،  ي ال إله إال اهللا و پايين ايمان هفتاد و چند شعبه دارد، باالترين آن، گفته«1:»الطريق
 ».برداشتن اذيت و آزار از سر راه است

أمرت «: فرمودند عشود؛ همان طور كه پيامبر جهاد به خاطر اعالي اين كلمه اقامه مي -

أقاتل الناس حتي يشهدوا أن ال إله إال اهللا و أن محمداً رسول اهللا و يقيموا الصالة و  أن

به «2:»يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم و أموالهم إال بحقها و حسابهم علي اهللا
حقي جز خدا نيست و دهند كه مبعود بر من امر شده كه با مردم پيكار كنم تا اينكه گواهي 

هرگاه اين كارها را كردند، . ي خداست، و نماز را برپاي دارند و زكات بدهند فرستادهمحمد 
شان با  شان از جانب من محفوظ است مگر در مقابل حق خون و مال، و حساب خون و مال

  ».خداست

ي گناهان برتري دارد، همان طور كه در حديث از  بر كفه» ال إله إال اهللا«ي  كلمه -
إن اهللا سيخلص «: فرمودند عرسول خدا: آمده كه گويدببن عاص  عبداهللا بن عمرو

رجالً من أمتي علي رؤوس الخالئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة و تسعين سجالً كل سجل 

ال يا رب، : أظلمك كتبي الحافظون؟ فيقول ،البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئاًمثل مد

بلي إن لك عندنا حسنة فإنه ال ظلم عليك  :ال، يا رب، فيقول: ألك عذر؟ فيقول: فيقول

: فتخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، فيقول ،اليوم

 ؟يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت في كفة و البطاقة في كفة: أحضر وزنك، فيقول

خداوند در روز قيامت «: »يءفال يثقل مع اسم اهللا ش ،فطاشت السجالت و ثقلت البطاقة

                                           
 .1/21بخاري، باب أمور اإليمان،  - 1
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نه دفتر ثبت را كه هر  كند و نود و شخصي از امت مرا در برابر ديدگان مخلوقات رها مي
آيا : فرمايد كند و سپس مي وسعت دارد، بر او پخش مي يناييي برد ب دفتر ثبت به اندازه

اند؟ او  دهكني؟ آيا نويسندگان نگهبان من به تو ستمي كر ها را انكار مي چيزي از اين
اي  ،خير: گويد آيا عذري داري؟ مي: خدا مي فرمايد! نه، اي پروردگار من: گويد مي

. شود امروز به تو هيچ ستمي نمي. اي داري چرا، تو نزد ما حسنه: فرمايد مي! پروردگار من
إهللا و أشهد أن محمداً عبده  إال شهد أن ال إلهأ«ي  شود كه كلمه پس كارتي بيرون آورده مي

آن شخص مي . كنم اينك اينها را وزن مي: فرمايد پروردگار مي. در آن است» رسوله و
پروردگارا، اين كارت با اين دفترهاي ثبت چيست كه اين كارت در يك كفه و تمام : گويد

گردند و آن كارت سنگين  دفترهاي ثبت در يك كفه است؟ پس دفترهاي ثبت سبك مي
  ».كند چيزي سنگيني نمي در حقيقت همراه نام خدا،. شود مي

  برترين ذكر، ال إله إال اهللا است - سوم

ي  كند و از همه ذكر خدا از بزرگترين عباداتي است كه انسان را به خدا نزديك مي
وجودي كه براي كسي كه خداوند بر او  با. تري دارد عبادات اجر و پاداش بيشتر و عظيم

» ال إله إال اهللا«ذكر پس از قرآن عظيم گفتن برترين انواع . آسان نموده، ساده وآسان است
أفضل الذكر «: روايت شده كه فرمودند عي توحيد است؛ همان طور كه از پيامبر يعني كلمه

بر هر مسلماني واجب است كه اين » .برترين ذكر، ال إله إال اهللا است«1:»ال إله إال اهللا
هر آنچه كه با آن ارتباط  ركان آن وي عظيم را ياد بگيرد و مضمون و معنا و شروط و ا كلمه

                                           
 .1115ي  صحيح الجامع، اثر آلباني، شماره - 1
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. شود ي آن مسلمان مي اي است كه انسان به وسيله دارد را ياد بدهد؛ چون ال إله إال اهللا كلمه
پس اين كلمه حد فاصل ميان كفر و اسالم است، و چون خداوند عزوجل برترين 

ين كلمه مربوط را امر كرده كه تمامي آنچه كه به ا عمخلوقاتش و خاتم پيامبرانش، محمد

�m�Ü�Ý: است، ياد دهد بدان معتقد باشد، آن هم در اين فرموده آمده است � � �Þ�� � �ß� �à��á�l 

  ». ندارد وجود اهللا جز معبودي هيچ قطعاً كه بدان « 19: محمد

اند و  خداوند سبحان كساني را كه از اين كلمه استكبار ورزيده و از آن روي گردانده

�m�b�c: فرمايد رزنش نموده، آنجا كه مياند، س نمودهنبدان عمل  � � � � � � �d�e�f� �g�h�i�j�

k�l�m�n�o�p� �q� � �r� � �s�l وقتي) كه چرا(  « 36 - 35: الصافات 
 آن از باالتر را خويشتن و( نمودند مي بزرگي، نيست معبودي خدا جز: شد مي گفته بدانان كه
، اي ديوانه سراي چكامه) سخن( براي ما آيا: گفتند مي و   ). بپذيرند را يكتاپرستي كه ديدند مي

  »! ؟  سازيم رها را خويش معبودهاي

ي اين كلمه است و  خداوند بلندمرتبه خودش را به صفاتي متصف نموده كه در بردارنده

�m�s�t�u�v: فرمايد اين امر در چند جاي قرآن آمده است؛ مثالً مي �w� �x�y lالبقرة :

در » .است نگهدار) را هستي جهان و( پايدار زنده او و ندارد وجود اهللا بجز خدائي « 255

�¢�¡�m: فرمايد جاي ديگري مي �£�¤� � � �¥� � � � � � �¦� � �l او جز. است او جاويد زنده« 65: غافر 
نيز اين كلمه را محقق نمود، همان طور كه خداوند به نقل  ÷ابراهيم » .ندارد وجود خدائي

�m�q�r�s: فرمايد از او مي � �t�u� �v� � � �w� �� � �x� �y�z�{�|�}�~�

_� �`�a�b� � �c�d�e�f�g�h�l پيغمبر اي(  « 28 - 26: الزخرف ! (



  

57 ايمان به خدا

 و پدر به ابراهيم وقتي. را ابراهيم داستان از اي گوشه كن بيان معاصر كنندگان تكذيب براي
 .است آفريده مرا كه معبودي آن بجز  ،بيزارم پرستيد مي كه معبودهائي از من: گفت خود قوم

 به را توحيد ابراهيم.كرد خواهد رهنمود) حق راه به( مرا او كه چرا) پرستيد مخواه را او(
 آورده ايمان بدان( ايشان كه اين تا گذاشت، باقي خود قوم ميان در يكتاپرستي شعار عنوان

  » .دبرگردن) و

  برد هللا تاريكي قلب را از بين ميي ال إله إال ا ي كلمه اشعه -چهارم

گناهان را به تناسب قوت و ضعف  يها ها و تيرگي إله اهللا تاريكي ي ال إلهبدان كه اشعه 
اين كلمه، نور و روشنايي دارد،و اهل اين كلمه در اين نور، از لحاظ . زدايد اين شعاع مي

برخي از مردم به نسبت اين . تواند آنها را برشمارد اند، كه فقط خدا مي قوت و ضعف متفاوت
اي مانند مشعل بزرگ، بعضي  ي درخشان، عده ون ستارهنور همچون خورشيدند، برخي همچ

به همين خاطر در روز قيامت . مانند چراغ نوراني و برخي همچون چراغ كم نور هستند
انوار در سمت راست و در حضور افراد، به همين مقدار و به تناسب نور اين كلمه كه در 

هر چه نور اين كلمه . شود يلحاظ علم و عمل و شناخت وجود دارد ظاهر م هايشان از قلب
سوزاند تا جايي  بيشتر و شديدتر باشد، به تناسب قوت و ضعف آن، شبهات و شهوات را مي

ماند مگر اينكه  گناهي نمي رسد كه هيچ شبهه و شهوت و كه انسان به وضعيت و حالتي مي
ي را اين وضعيت انسان صادق در توحيدش است كه چيز. سوزاند  نور اين كلمه آن را مي

اي كه به اين نور نزديك شود،  پس هر گناه يا شهوت يا شبهه. شريك خدا قرار نداده است
هايش  ي ستارگان از هر سارق نيكي پس آسمان ايمان انسان به وسيله. سوزاند آن را مي

سارق به آن دسترسي ندارد مگر در موقع غفلت انسان، كه هر وقت . حراست شده است
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ستاند يا با  دزديده شده آن را از سارق مي اند كه چه چيزي از اوانسان بيدار شود و بد
پس انسان موحد اين چنين همراه . آورد تالش و كسب خود چند برابر آن را به دست مي

ي خود را براي آنان باز كرده و  دزدان جنيان و آدميان است و همچون كسي نيست كه خزانه
  1.در را به رويشان باز كرده است

  »ياك نعبدإ«طابقت ال إله إال اهللا با م - پنجم

ي  اين آيه، خودش در بردارنده. باشد ت ميدي عبا معناي ال إله إال اهللا، در بردارنده
اين آيه . چرخد آفرينش و فرمان دنيا و آخرت بر اساس اين آيه مي. بزرگترين اهداف است

هداف، بندگي خدا و بزرگترين ا. ي بزرگترين اهداف و برترين وسايل است در بردارنده
خدا هيچ معبودي استحقاق پرستش را  پس جز. برترين وسايل، كمك و ياري خداست

پس پرستش خدا بهترين . كند ندارد و جز او كسي انسان را در مسير بندگي خدا ياري نمي
  .كمك و ياري خدا، بزرگترين وسايل است اهداف و

توحيد ربوبيت و توحيد الوهيت، و در ي هر دو نوع توحيد، يعني  اين كلمه در بردارنده
شود و با  اش عبادت مي پس خداوند با الوهيت. ي تعبد به اسم رب و اسم اهللا است بردارنده
شود و با رحمت خويش به راه راست هدايت  اش، از او كمك و ياري خواسته مي ربوبيت

ادت و ياري كردن و اهللا، رب و رحمن آمده تا با عب: پس در ابتداي سوره نام خدا. كند مي
دهد و غير از خدا  ي اينها را مي تنها خداوند است كه همه. هدايت او مطابقت داشته باشد

                                           
 .1/369مدارج السالكين،  - 1
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كند و غير از او، كسي انسان را هدايت  كسي انسان را در مسير بندگي خدا كمك نمي
  1.كند نمي

  شرايط ال إله إال اهللا -ششم

حقي جز اهللا نيست، و از آنجا كه معبود براهللا اين است كه  از آنجا كه معناي ال إله إال
كنند، الزم دانستيم كه از شروط اين  بسياري از مردم معنا و اهميت ال إله إال اهللا را درك نمي

  .كلمه سخن گوييم

آيا ال إله إال اهللا كليد بهشت : منبه باد، كه وقتي از او سؤال شد بن رحمت خدا بر وهب
پس اگر كليد . هايي دارد نيست مگر اينكه دندانهچرا، ولي هيچ كليدي : نيست؟ گفت

قفل را برايت باز مي كند و اگر اين كليد دندانه نداشته باشد، قفل را  ،دار را آوردي دندانه
 ؛3ي عظيم است هاي كليد ال إله إال اهللا همان شروط اين كلمه اين دندانه 2.كند برايت باز نمي

  .باشد شروطي كه از نظر دانشمندان هفت تا مي

البته منظور اين نيست كه الفاظ اين شروط شمرده و سپس حفظ شوند؛ چون چه بسا 
ها پايبند باشد و اگر به او  اين شروط در يك فرد عامي و بي سواد جمع باشد و او بدان

اين شروط را بشمار، بلد نيست آن را بشمارد، و چه بسا كسي الفاظ آن را خوب : گفته شود

                                           
 .»الصالة«به نقل از ابن قيم در مبحث  .96اإليمان باهللا،دكتر عمر اشقر، ص - 1
 .3/109الجنائز، : ، ركبخاري آن را روايت كرده است - 2
 .21مسائل هامة في توحيد العبادة، محمد قحطاني، ص - 3
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كند كه اين شروط را  او را ببيني كه در بسياري اوقات كارهايي مي يلحفظ داشته باشد و
  .يعني در عمل خوب بدان پايبند نيست 1نمايد، نقض مي

به طور خالصه آورده  عي آن از قرآن و سنت پيامبر اينك اين شروط همراه ادله
  :شود مي

  علم - 1

و علم به اثبات خدا به  خدا به معناي ال إله إال اهللا، علم به نفي هر معبودي غير علم
: فرمايد خداي متعال مي. عنوان تنها معبود حقيقي؛ علمي كه جهل به اين كلمه را نفي كند

mÜ�Ý� ���Þ��� �ß��à��ál ندارد وجود اهللا جز معبودي هيچ قطعاً كه بدان « 19: محمد .«   

دخل  من مات و هو يعلم أنه ال إله إال اهللا«: فرمايند مي عپيامبر » الصحيح«در 

  ».شود هر كس بميرد و بداند كه معبود بر حقي جز اهللا نيست، داخل بهشت مي« 2:»الجنة

  يقيني كه هر گونه شك را نفي كند - 2

ي اين كلمه به مدلول و معناي اين كلمه يقين جازمي داشته  به اين صورت كه گوينده 

�|�m: فرمايد خداي متعال مي .باشد � �}�~���¡�¢�£�¤�¥� �¦�

§�̈�©�ª�¬«�®�¯� �°�±�l واقعي( مؤمنان  « 15: الحجرات (
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 راه خود به ترديدي و شك هرگز سپس، اند آورده ايمان پيغمبرش و خدا به كه كسانيند تنها
. اند برخاسته جهاد به و اند ايستاده تالش به خدا راه در خويش جان و مال با و، اند نداده
  ».ندراستگوي و درست) خود ايمان در، آنان بلي( آنان

أشهد أن ال إله إال اهللا و إني رسول اهللا، ال يلق اهللا بهما عبد غير «: فرمايند مي عپيامبر

حقي جز اهللا نيست و من دهم كه معبود بر گواهي مي« 1:»شاك فيهما إال دخل الجنة
و شكي در آن ندارد، خدا را ] به اين عبارت يقين دارد[اي كه  بنده. ي خدا هستم فرستاده
  ».شود كند مگر اينكه داخل بهشت مي يديدار نم

قيت وراء هذا الحائط يشهد أن ال إله إال لمن «: گفت سبه ابوهريره  عهمچنين پيامبر

ردي كه گواهي هر كس را پشت اين ديوار مالقات ك« 2:»اهللا مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة
  ».و را به بهشت مژده بدهحقي جز اهللا نيست و دلش به آن يقين دارد، ادهد كه معبود بر مي

  رش مقتضاي اين كلمه با دل و زبانپذي -3

خبار گذشتگان را براي ما نقل كرده كه كساني كه مقتضاي اين كلمه را قبول اخداوند  
اند، انتقام نموده است؛  اند، نجات داده و كساني كه آن را رد كرده وآن را نپذيرفته كرده

�m�m�n�o�p�q�r�s�t: فرمايد خداوند مي �u�v�w�x�zy�

{�|�}�~� ��� �¡�l اقوامشان سوي به را پيغمبراني تو از قبل ما  « 47: الروم 
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 اين براي) عقالني منطق و رباني معجزات از( آشكاري و واضح دالئل آنان و ايم فرستاده
 از ما پس). اند برخاسته مخالفت به گروهي و آورده ايمان گروهي مردمان و( اند آورده اقوام
 واجب ما بر مؤمنان ياري همواره و) ايم كرده ياري را مؤمنان و( ايم گرفته انتقام كارانبزه

�m�y�z: فرمايد در جاي ديگري مي» . است بوده � � �{�|�~}���� � �� � �� �¡�¢�£�

¤� � � �¥�l پيغمبرانِ) گرديد كافران گريبانگير عذاب و بال كه( آن از پس  « 103: يونس 
 پيشين مؤمنان و پيغمبران و گذشته اقوام به اختصاص هم اين( رهانيم مي را مؤمنان و خود
 است حقي اين و داد خواهيم نجات) نيز( را) تو به( آورندگان ايمان طور همين) بلكه، ندارد

ي كساني كه اين كلمه را تكذيب  خداي متعال درباره» .) ناپذير تخّلف و مسلّم حقي( ما بر

�m�h�ji�k: رمايدف اند، مي نموده و آن را نپذيرفته �l� � � � � � � � � � � � � �m�n�o�p�l 

 گرفتار دنيوي سخت مجازات به را آنان و( ايم گرفته انتقام ايشان از ما پس  « 25: الزخرف
 كشيده كجا به پيغمبران،( كنندگان تكذيب كار عاقبت بنگر) انديشمند مخاطب اي. ايم ساخته

  ».است شده چگونه) و است

ما بعثني اهللا به من الهدي و العلم، كمثل الغيث الكثير أصاب مثل «:فرمايند مي عپيامبر

أرضاً، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكأل و العشب الكثير، و كانت منها أجادب 

أمسكت الماء فنفع اهللا بها الناس فشربوا و سقوا، و زرعوا، و أصابت منها طائفة أخري إنما 

، فذلك مثل من فقه في دين اهللا و نفعه ما بعثني اهللا هي قيعان ال تمسك ماء و ال تنبت كأل

» لك رأساً و لم يقبل هدي اهللا الذي أرسلت بهذبه فعلم و عمل، و مثل من لم يرفع ب

مثل هدايت و علمي كه خداوند مرا با آن مبعوث نموده، مثل باران زيادي است كه بر «1:
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كند و در نتيجه گياهان  را قبول مي بارد، قسمتهايي از زمين كه حاصل خيزند، آب زمين مي
گيرد و خداوند به  اند، آب را مي هايي از زمين كه خشك روياند و قسمت زيادي را مي

هاي خود را آبياري نموده  نوشند و زمين مردم از آن مي. رساند ي آن به مردم نفع مي وسيله
كه بلندند، آب را هاي ديگري از زمين  و قسمت. نمايند و محصوالت زمين را برداشت مي

مثل كسي كه دين خدا را درك نموده و آنچه كه خدا مرا با . روياند گيرد و گياهي را نمي نمي
يعني دين خدا را درك نموده و بدان  .آن مبعوث نموده، به او نفع رسانيده، همين طور است

  .و مثل كسي كه هدايت خدا را نپذيرفته، نيز چنين است. عمل نموده است

  نبرداري به مدلول اين كلمهفرما -4

�m�¬�®�¯�°�±�²�³�´�µ:فرمايد خداوند سبحان مي  � � � � �¶�¸�¹�

º�»�l ئات ترك با و( برگرديد خود پروردگار سوي به و  « 54: الزمرانجام و سي 

 خاشعانه و خاضعانه و( شويد او تسليم و) دهيد مسير تغيير آفريدگارتان سوي به حسنات
 و دنيوي كننده كن ريشه و برانداز خانه( عذاب كه اين از پيش) كنيد فرمانبرداري اوامرش از

 ياري و كمك ديگر و آرد تاخت شما سوي به ناگهان) اخروي سرمدي و دردناك و سخت

��m�̀: فرمايد در جاي ديگري مي»  ). برهاند خدا عذاب از را شما نتواند كسي و( نشويد

a�b�c�d�e�f�g�h�l كسي آئين از بهتر سيك چه آئين« 125: النساء 
  ».باشد نيكوكار كه حالي در، كند خدا تسليم را خود خالصانه كه است
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  صدق و راستي كه با دروغ منافات دارد -5

به اين صورت كه انسان مسلمان صادقانه از ته دلش آن را بگويد و زبانش با دلش 

�}�m�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z:فرمايد خداوند متعال مي. موافق باشد ��

|� � � �}�~���¡�¢�¤£�¥�¦�§� � � � �¨�©�ª�«�l 1: العنكبوت - 

 يگانگي به و( ايم آورده ايمان بگويند كه همين اند برده گمان مردمان آيا   . ميم، الم، الف  « 3
 وظائف و تكاليف با( ايشان و شوند مي رها خود حال به) ايم كرده اقرار پيغمبر رسالت و خدا

 ما   ! ؟ گردند نمي آزمايش) كرد تحمل آسماني آئين راه رد بايد كه سختيهائي و رنجها و
) محنتها و نعمتها اقسام با و مشقّات و تكاليف انواع با( اند بوده ايشان از قبل كه را كساني

 دروغ كساني چه و گويند مي راست كساني چه بداند خدا بايد آخر، ايم كرده آزمايش
  » . گويند مي

ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا و أن محمداً عبده و «: نيز مي فرمايد ع عپيامبر

ته دلش گواهي هر كس صادقانه از «1:»رسوله صدقاً من قلبه إال حرّمه اهللا علي النار
ي خداست، خداوند او را  حقي جز خدا نيست و محمد، بنده و فرستادهدهد كه معبود بر مي

  ».دارد از آتش جهنم دور نگه مي
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  اخالص -6

�m�v:فرمايد خداوند بلندمرتبه مي .پاك كردن نيت عمل صالح از شوائب شركيعني   �w�

x�y �lدر » . بس و است خدا براي خالصانه عبادت و طاعت تنها! هان  « 3: الزمر

 و كن پرستش را خدا« 2: الزمر m�p�q�r�s�t�u�l: فرمايد جاي ديگري مي

�m�h�i�j�k�l�m: ايدفرم همچنين مي» .گردان او خاص و سره را خود پرستش �

n�o�p�q�r� �s�ut�v�w� �x�y�l اين جز كه حالي در  « 5: البينة 

 شريعت تنها و بپرستند را خداي گرايانه حق و مخلصانه كه است نشده داده دستور بديشان
) كمال و تمام به( را زكات و، بخوانند بايد كه چنان را نماز و، بدانند) خود( آئين را او

  ».بس و است اين ارزشمند و راستين آئين. بپردازند

أسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه أو «: فرمايند نيز مي عپيامبر

ترين مردم به شفاعت من، كسي است كه خالصانه از ته دلش يا  خوشبخت« 1:»نفسه
لنار من قال ال إله إال إن اهللا حرّم علي ا«: فرمايد همچنين مي» .درونش ال إله إال اهللا بگويد

همانا خداوند كسي را كه ال إله إال اهللا را به خاطر رضاي خدا « 2:»اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا
  ».گرداند بگويد، از آتش جهنم دور مي
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  مقتضا و مدلول آنمحبت  محبت اين كلمه و -7

نداشتن  كنند و پايبند شروط آن هستند و دوست و محبت كساني كه به اين كلمه عمل مي

�m�m: فرمايد خداوند متعال مي .كنند كساني كه شروط اين كلمه را نقض مي �n�o�

p�q�r�s�t�u�v� � � � � �xw� �y�z�{�|�~}�_�`�a�b�c�d� �

e�f�g�h�i�j�k�l�m�n� �l برخي از مردم هستند كه   « 165: البقرة
و كساني كه ، نددار گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي هائي برمي خدا گونه، غير از خدا

). ورزند و باالتر از هر چيز بدو عشق مي( دارند اند خدا را سخت دوست مي ايمان آورده
،  بينند مي) رستاخيز( شد عذابي را مشاهده نمايند كه هنگام كنند اگر مي آنان كه ستم مي

. قدرت و عظمت همه از آن خدا است و خدا داراي عذاب سختي است) فهمند كه مي(
أن يكون اهللا و : فيه وجد بهنّ حالوة اإليمان ثالث من كنّ«:فرمايند نيز مي عبرپيام.» 

رسوله أحب إليه مما سواهما، و أن يحب المرء ال يحبه إال هللا، و أن يكره أن يعود في الكفر 

سه خصلت هست كه در هر كس « :1»بعد أن أنقذه اهللا منه، كما يكره أن يقذف في النار
اينكه خدا و  - 1: كند ي اين سه خصلت احساس مي ايمان را به وسيله او شيريني، باشد

خدا  كسي را كه دوست دارد تنها به خاطر -2. تر باشد از همه چيز نزد او محبوب عپيامبر
گردد پس از آنكه خداوند او را از كفر نجات داده، بدش آيد كه به كفر باز -3. بدارددوست 

  ».م انداخته شودهمان طور كه بدش آيد در آتش جهن
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ال يؤمن أحدكم حتي أكون أحب إليه من ولده و والده و الناس «: فرمايد همچنين مي

هيچ يك از شما ايمان ندارد تا اينكه من را از فرزند و پدر و مادرش و تمامي «: 1»أجمعين
  ».مردمان، بيشتر دوست داشته باشد

د و دوست نداشتن آنچه كه ي محبت آنچه كه خدا دوست دار محبت خدا تنها به وسيله
و محبت  عراه شناخت اين امر هم، پيروي از پيامبر. كند خدا دوست ندارد، تحقق پيدا مي

  2.باشد و اطاعت و پيروي از آن حضرت مي عپس محبت خدا مستلزم محبت پيامبر. اوست

مل ها ع كه هر كس اين شروط را محقق گرداند و بدان بودنداينها شروط ال إله إال اهللا 
  3.گرداند كند و از نواقض آن دوري نمايد، مغفرت گناهان به اذن خدا برايش واجب مي

 ال إله إال اهللا با والء و براء ارتباط -هفتم

باشد و برخي از اعمال   از آنجا كه اصل مواالت، حب و دوستي و اصل دشمني، بغض مي
ت و دشمني داخل گيرند كه در حقيقت مواال قلب و جوارح از حب و بغض سرچشمه مي

 ندشوند؛ اعمالي همچون نفرت، انس و ياري كردن همديگر، جهاد، هجرت و مان مي

�®�¬�m: فرمايد چون والء و براء از لوازم ال إله إال اهللا هستند؛ خداي متعال مي4.آن

¯�°�±�²�³�µ´�¶� �¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿� � � �À�Á�Â��

                                           
 ).427- 2/418(معارج القبول، اثر حكمي،  - 1
 ).2/623(ة باألذكار،المباحث العقدية المتعلق - 2
 .همان - 3
 .296الرسائل المفيدة، اثر عبداللطيف بن عبدالرحمن، ص - 4



  

68 ايمان به خدا

ÄÃ�Å�Æ�ÈÇ�É�Ê�Ë�Ì�l رها را مؤمنان يدنبا مؤمنان   « 28: آل عمران 
 خدا با او رابطه( كند چنين كه هر و گيرند، دوستي به ايشان جاي به را كافران و كنند

 شويد ناچار( كه آن مگر - نيست خدا) رحمت( از چيزي در را وي) اي بهره و است گسسته
 ) كنيد تقيه خود جان حفظ خاطر به( و داريد مصون ايشان) آزار و اذيت( از را خويشتن) و
 است او سوي به) همگان( بازگشت و دارد مي برحذر خود) نافرماني( از را شما خداوند و -

�m�B�C�D�E�F�G�H�JI�K��L�NM�O: فرمايد در جاي ديگري مي» .

P�Q�R�TS�U�V�W�X�Y� � � �Z�[�l و يهوديان! مؤمنان اي« 51: المائدة 
 برخي ايشان).نپذيريد رپرستيس به را آنان اولي طريق به و( نگيريد دوستي به را مسيحيان

 ايشان با شما از هركس). برابرند و يكسان شما با دشمني در و( ديگرند برخي دوست
 شك و. است بشمار ايشان زمره از او بيگمان) بپذيرد سرپرستي به را آنان و( ورزد دوستي
: فرمايد مي عو پيامبر»  .كند نمي هدايت) ايمان سوي به( را ستمگر افراد خداوند كه نيست

هاي  ترين جامه ترين و محكم مطمئن«1:»أوثق عري اإليمان الحب في اهللا و البغض في اهللا«
  ».ايمان، دوستي به خاطر خدا و بغض و دشمني به خاطر خداست

در دوست داشتن پروردگار جهانيان، نمونه و الگوي بسيار  ÷پيامبر خدا، ابراهيم 
ر دوست داشتن پروردگارش و دين او و بندگان د ÷خوبي است؛ از آن جهت كه ابراهيم 

اش، و بيزاري و دشمني با دشمنان خدا از جمله پدرش، الگوي خوب و پيشواي پاكي  مؤمن
ي  با قومش همچون يك پيامبر و فرستاده ÷سيرت و رفتار پيامبر خدا، ابراهيم . است

دانستن و توحيد  قومش را با بهترين روش به پرستش و يگانه ÷خدا بود؛ چون ابراهيم 
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شود،  سركشي كه در مقابل خدا پرستش مي تنها پرستيدن او و كفر به هر طاغوت و خدا و
  1.دعوت كرد

�m�W: فرمايد خداوند متعال مي �X�Y�[Z�\�]� � � � � � � � �^�_�̀�a�b�c�d� � �e�

f�g�h�i�j�k� � � � �l�m�n�o�p�q� �r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�
|� �}�~�_�̀�a�cb�d�e�f� � � � � � � �g� � � �h�i�j�k�l�m�n�
o�p�q� � � �r�s�t�u�v�w�x�y�z� �|{�}�~���
¢¡�£�¤�¥�¦� �§�©¨�ª�«�®¬�¯�°� �±�²�³� ��́

µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½��¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç� � � �È�
É�Ê�Ë�Ì�Í�ÏÎ�Ð� � � �Ñ�Ò�Ó� �l براي، قرآن( كتاب در« 49 - 41: مريم 

 و گفتار راست و ركردا راست بسيار او. كن بيان را ابراهيم) سرگذشت از اي گوشه، مردمان
 چرا! پدر اي: گفت پدرش به) محترمانه( كه) دار بيان را( هنگامي . بود) دادار يزدان( پيغمبر
 دارد نمي دور به تو از بالئي و شرّ اصالً و بيند نمي و شنود نمي كه كني مي پرستش را چيزي

 است، تهنگش تو بهره كه است شده من نصيب) الهي وحي طريق از( دانشي! پدر اي  ؟
 پرستش را اهريمن! پدر اي  .كنم رهنمود راست راه به را تو تا كن پيروي من از بنابراين

 من! پدر اي . هست و بوده سركش رحمان) خداوند فرمان( برابر در پيوسته اهريمن كه مكن
 دوزخ آتش كه( شود تو گريبانگير مهربان خداوند سوي از سختي عذاب كه ترسم مي اين از

 ابراهيم پدر(  . شوي) سوزان عذاب و يزدان نفرين در( شيطان همدم گاه آن و) است
 يكتاپرستي كار اين از( اگر! ؟  رويگرداني من خدايان از ابراهيم اي تو آيا: گفت) و برآشفت
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 مديدي مدت براي برو. كنم مي سنگسار را تو حتماً، نكشي دست) بتان درباره ناسزاگوئي و
 ابراهيم( .) نيااليم تو خون به دست و، كند فروكش خشمم و كينه آتش تا( شو دور من از
 خواهم آمرزش تو براي پروردگارم از من! خداحافظ) پدر( :گفت) مهرباني و آرامي به

 قوم اي و! پدر اي( شما از و . دارد محبت و عنايت بسيار من به نسبت او كه چرا. خواست
 را پروردگارم تنها و، كنم مي دوري و گيري كناره پرستيد مي خدا بجز آنچه از و) ! پرست بت
 و بدبخت) و شود پذيرفته من عبادت و طاعت( پروردگارم پرستش در است اميد.پرستم مي

 و( كرد گيري كناره، پرستيدند مي خدا بجز كه چيزهائي از و آنان از كه هنگامي  . نگردم نوميد
 از يك هر و، بخشيديم يعقوب) اسحاق از( و اسحاق بدو ما، )نمود هجرت ايشان ميان از

  » . كرديم بزرگي پيغمبر را آنان

او از . اين جريان، نقطه آغاز دعوت خليل خداي رحمان، دعوت به بهترين روش بود
ترين انسان به خودش شروع كرده اگر كسي به اين دعوت پاسخ ندهد، بايد از باطل  نزديك
خاطر قبول نكردن باطل و تفكر در اين برنامه  اين امر به. گيري كرد گرايان گوشه و باطل

داعي ناچار باشد، هرگاه  شان مي باطل در باطلجديد و نجات داعي از مشاركت با اهل 
سپس قرآن . شان هجرت نمايد باشد با آنان معاشرت و زندگي كند و نتواند از سرزمين

ر گونه محبت و ه ÷نمايد كه ابراهيم  كند و روشن مي را بيان مي ÷دعوت ابراهيم 

�̀�_�m: فرمايد دليلي را با قومش با كار برد؛ خداوند سبحان مي �a�b� � � � �c�d�e�

f�g�h�i�j�k� �l�m�n�o�p�q�r�s�t�u� � �v�w�x�

y�z�{� � �|�}�~���¡� �¢� � � � � �£�¤�¥�¦�§�¨� � � � � � � � �©�ª�«� �

¬�®�̄÷�°�±�²�³�� �� � �´�µ�� � � �¶�l پيغمبر اي(   « 77 -  69: الشعراء 
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) پرست بت( قوم و) آزر( پدرش به كه هنگامي . دار بيان كافران براي را ابراهيم سرگذشت) !
 پرستش شايسته كي، پرستيد مي كه را چيزهائي( ؟ كنيد مي پرستش را چيز چه: گفت خود
 پرستش به( دائماً و پرستيم مي را بزرگي بتهاي: گفتند) و دادند پاسخ مفتخرانه(  ).؟ باشند مي
 كمك به را آنها كه هنگامي آيا: گفت . مانيم مي ماندگار عبادتشان بر) و پردازيم مي آنها
 شما به سودي يا  ؟ كنند مي برآورده را نيازتان و شنوند مي را شما صداي خوانيد، مي
 سرپيچي آنها از اگر( سازند مي شما متوجه زياني يا و) ؟ كنيد اطاعت آنها از اگر( رسانند مي

 خود نياكان و پدران ما فقط) بكنند توانند نمي را كارها اين از چيزي( : گويند مي ). ؟ نمائيد
 از هم ما و نمودند مي پرستش ما گونه به را بتان و( كردند مي چنين اين كه ايم ديده را

 آيا). ؟ باشند بوده اشتباه در ما نياكان و پدران شود مي مگر. بس و كنيم مي تقليد كارشان
 پدران هم و شما هم   ! ؟ پرستيد مي را چيز چه كه بينيد مي) و كنيد يم كار چه كه دانيد مي(

 پروردگار بجز) دانيد مي خود معبود شما كه آنهائي( هستند من دشمن آنها همه . شما پيشين
  ». جهانيان

وقتي كه آنان حجت و برهاني را براي كارشان نيافتند و كارشان تنها تقليد كوركورانه از 
تان هستم،  من دشمن اين خدايان: به آنان گفت ÷دادشان بود، ابراهيم كار پدران و اج

�m�s: فرمايد خداوند مي �t�u�v�w�x�y� � � � � � � � �z�{�|�}�~� � � � � � ��� � �¡�¢�£�

¤�¥�¦�§�̈� � � �©� � � � �ª�«� � �¬�®�¯�°�±�²�³�́�µ� � � � � � �¶�¸� � � �¹�

º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�ÃÂ� �Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê� �Ë�l 4: الممتحنة » )
 بدانگاه است، شما براي خوبي الگوي بودند، گرويده بدو كه كساني و ابراهيم) اركرد و رفتار

 و بيزار، پرستيد مي خدا از غيره ب كه چيزهائي از و شما از ما: گفتند خود قوم به كه
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 توزي كينه و دشمنانگي و، اعتنائيم بي شما حق در و نداريم قبول را شما و، گريزانيم
 او و آوريد مي ايمان يگانه خداي به كه زماني تا، است آمده يدارپد شما و ما ميان هميشگي

 شما براي خوبي سرمشق، بدو گروندگان و ابراهيم رفتار و كردار.  (پرستيد مي يگانگي به را
 و، كنم مي آمرزش طلب تو براي قطعاً من: گفت خود پدر به ابراهيم كه سخني مگر) است

 چيزي، سخن اين( . بكنم توانم نمي ديگري كار هيچ خدا پيشگاه در تو براي حال عين در
 و، آوريم مي روي تو به و، كنيم مي توكل تو به! پروردگارا). كنيد اقتداء بدان كه نيست

  ».) گردد مي منتهي تو به و دارد تو جانب به سر راهها همه و( است تو سوي به بازگشت

ال «: اسالمي از آن به عبارتهمان چيزي است كه دانشمندان  ÷ي ابراهيم  اين عقيده

اي جز با  هيچ مواالت و دوستي« 1:» بالمعاداةالمواالة إال بالمعاداة، و التصح المواالة إ
» واالت و دوستي جز با معادات و دشمني صحيح نيستممعادات و دشمني وجود ندارد و 

محبان خدا  همان طور كه خداوند متعال به نقل از پيشواي دين پاكان و. اند تعبير كرده

�¨�§�¦�¥�m: كه او به قومش گفت: فرمايد مي � � � � � � � �©�ª�«� �¬�®�

¯�°�±�²�³� � � � � �´�µ� � � � �¶�l . ،پس اين مواالت و دوستي براي خليل خدا
صحيح نيست مگر با محقق نمودن اين دشمني؛ چون دوستي تنها به خاطر  )÷(مابراهي

پذيرد؛  از هر معبودي جز خدا محقق ميي بيزاري  خدا بايد باشد و دوستي هم تنها به وسيله

��m�q�r�s«»:فرمايد خداي متعال مي ��t�u� �v� � � �w� � � � �x� �y�z�{�|�}�

~�_� �`�a�b� � � � � � � � � � � �c�d�e�f�g�h�l اي(   «28 – 26: الزخرف 
 ابراهيم وقتي. را ابراهيم داستان از اي گوشه كن بيان معاصر كنندگان تكذيب براي) ! پيغمبر
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 مرا كه معبودي آن بجز  ،بيزارم پرستيد مي كه معبودهائي از من: گفت خود قوم و پدر به
 ابراهيم . كرد خواهد رهنمود) حق راه به( مرا او كه چرا) پرستيد خواهم را او( . است آفريده
 بدان( ايشان كه اين تا، گذاشت باقي خود قوم ميان در يكتاپرستي شعار عنوان به را توحيد
يعني اين دوستي به خاطر خدا و بيزاري از هر معبودي جز خدا، » .ردندبرگ) و آورده ايمان

برند و اين سخن،  سخن ماندگار در نسل خود قرار داده كه پيامبران از يكديگر به ارث مي
باشد، و همان چيزي است كه پيشواي دين پاكان به پيروانش تا روز  ي ال إله إال اهللا مي كلمه

ي اين دشمني و اين بيزاري قوي بود كه طاغيان و سركشان  يجهنت. قيامت به ارث داده است
همان طور كه اين وضعيت هر انسان سركشي در طول  - ودندمتصميم به كشتن ابراهيم ن

برد تنها به اين جرم كه آنان را به پرستش  تاريخ است كه داعيان به سوي خدا را از بين مي
ش فراهم كردند، ولي عنايت و لطف خدا، و آتش عظيمي را براي -كند خداي يكتا دعوت مي

خداوند  ؛ابراهيم خليل را احاطه كرد، در نتيجه آتش، سرد و بدون گزند براي ابراهيم شد

�¯�®�¬�»�m�ª:فرمايد پاك مي �°�±� � � �²�³�́�µ� � � � � � � � � �¶�¸�¹� �l 

 چهارديواري او براي: گفتند) يكديگر به و زدند فرياد مشركان(   « 98 -  97: الصافات
 اخگر پر و سوزان آتش ميان به را او و) بيفروزيد آتش آن ميان در و( بسازيد بزرگي
 ولي انديشيدند، نيرنگي و افكندند پي اي نقشه ابراهيم نابودي براي) آنان، خالصه( .بيفكنيد

  ».نموديم ذليل و مغلوب و حقير و پست را آنان) و، كرديم وااليش و داديم نجات را او( ما

مجادله و مناظره دست برداشتند و هيچ حجت و  زيدند شكست خوردند، اآنان چون د
اي برايشان جهت به كار بردن قدرت و زورشان نماند تا به داد سفه و ناداني و سركشي  شبهه

پس پروردگار بلندمرتبه آنان را نابود كرد و كلمه و دين و برهان خويش را . خود برسند
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�¤�£�¢�¡���~�m: دفرماي بلند نمود، همان طور كه مي �¥�¦�§�

¨�©� � � � � � � � � �ª� �«�¬�®�̄� �°�±�²� � � � � � � �³�´�µ�l 68: األنبياء - 

 خود خدايان انتقام كه( كنيد كاري خواهيد مي اگر: گفتند) و كردند رو برخي به برخي(  « 70
 آتشي(  . دهيد ياري و مدد را خويش خدايان و بسوزانيد سخت را ابراهيم) باشيد گرفته را
 و سرد آتش اي كه داديم دستور آتش به ما) و انداختند آن در را ابراهيم و رافروختندب را

 نيرنگ با را ابراهيم كه خواستند آنان.) مرسان بدو زياني كمترين و( ابراهيم بر شو سالم
 و نگرفت نيرنگشان كه چرا( نموديم مردم زيانبارترين را ايشان ما ولي كنند، نابود خطرناكي

  »).گشت مردماني آوردن ايمان انگيزه و گرديد نمروديان و نمرود ذّلت سبب حتّي

آمده  ÷مبني بر تبعيت از آيين ابراهيم  عسفارشات رباني به خاتم پيامبران محمد
  :فرمايد از جمله مي 1.است

- m�u�v�w�� � �x�y�z�{�� � �� � �}|�~�_��� � � �`�a�b�l 123: النحل »   
 آئين از كه كرديم وحي تو به و) برگزيديم پيغمبري به ار تو، ابراهيم از بعد قرنها( سپس

  ». نبود مشركان زمره از و بود) انحراف از دور و( حقگرا كه كن پيروي ابراهيم

- m�~� �_� � � � �`� �a�b� � � � � � �c�d� �e�l ابراهيم آئين از بنابراين « 95: آل عمران 
  ».نبود ركانمش جزو و داشت گرايش حق به) و بود آاليش بي( كه كنيد پيروي
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- m�A�B�C�D�E�GF�H�I�J�K� � � � � � � �ML�N�O� � � � � �P�Q� �R�l 

 مسيحي يا يهودي: گويند مي) و كنند مي پافشاري خويش گفته بر ليكن( و   « 135: البقرة
 شده تحريف آئينهاي اين بر هرگز ابراهيم: (بگو. شويد رهنمود) راست راه به( تا بشويد
 كنيم مي ابراهيم پاك و راست دين) از پيروي ما و، است هداشت توحيدي دين( بلكه) و نبوده

  ». است نبوده مشركان جزو و) است كرده زنده دوباره را آن اسالم كه(

- m�²�³�́� � � �µ�¶�̧�¹�º�»�½¼�¾�¿� � �À�Á�l  آل

 در( كه هستند كساني) او دين و( ابراهيم به) انتساب براي( مردم سزاوارترين  « 68: عمران
 و) محمد( پيغمبر اين نيز و نمودند پيروي او از) و كردند اجابت را او دعوت ابراهيم زمان

 دين كه خالصند توحيد اهل يارانش و محمد زيرا( اند آورده ايمان) او با( كه اند كساني
  ». است مؤمنان ياور و سرپرست خداوند و) است ابراهيم

- m�`� �a�b�c�d�e�f�g�h�i� �j�k� � � � � � � � �ml�n�o�

p� � � � �� � � �q�r�l خود خالصانه كه است كسي آئين از بهتر كسي چه آئين   « 125: النساء 
 كه كند پيروي ابراهيم راستين آئين از و باشد نيكوكار كه حالي در، كند خدا تسليم را

 هم به او در مسيحيان و يهوديان و مسلمانان ديني وحدت و( بود جو حقّ و مخلص
 بخشيده افتخارش او ناميدن خليل با و( است گرفته دوستي به را ابراهيم خداوند و) رسد مي

  ».) است

- m�r�s�t�u�wv�x�y�z�{� �|� �}�~� ���¢¡�£�¤�

¦¥�§�̈� �©�ª�«�¬�®�̄�°�±�²� �³�́�µ�¸¶�
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¹�º�»�¼� � � �½�¾�¿�ÁÀ�Â�Ã� � � �Ä� �Å��Æ� �l و   « 78: الحج 
 تا( است او راه در تالش بايسته و جهاد شايسته كه گونه آن كنيد تالش و جهاد خدا راه در
 نفس با مبارزه كه اكبر جهاد پهنه در و، است دين دشمنان با نبرد كه اصغر جهاد ميدان در

 است برگزيده) خود دين ياري براي مردم ميان از( را شما خدا). گرديد پيروز، است اماره
 وشد بر را سنگين و دشوار كارهاي دين در و) است بخشيده عظمت و شخصيت شما به و(

 هماهنگ سالم فطرت با كه است نموده مقرّر وظائفي و تكاليف بلكه و( است نگذاشته شما
 قبالً را شما خدا. است ابراهيم پدرتان آئين) همان دين اين. است سازگار انساني توان با و
 برابر در تسليم افتخار و( است ناميده مسلمين) كتاب واپسين( اين در و) پيشين كتابهاي در(

 تا) است كرده ديگر مّلتهاي حسنه اسوه و الگو را شما و است داده شما به را الهي نهايفرما
 مقياس كردارش و رفتار قيامت روز در و( باشد شما بر گواه) خود عملي شهادت با( پيغمبر

 مردمان بر گواه) خود عملي شهادت با( هم شما و) گردد مسلمانان شما اعمال سنجش
 الگوي و سايرين، اعمال سنجش محك، نمونه امت عنوان به ارتانكرد و رفتار و( باشيد
 مال زكات و بخوانيد را نماز) منظور اين حصول براي( پس. )گردد راستين خداپرستان بارز

 نيك ياور و سرور چه و، است او شما ياور و سرپرست كه زنيد چنگ خدا به و كنيد در به
  »! است خوبي كننده كمك و مددكار چه و

- m�v�w� � � � �x� � � � � � � � � � � � � � � � �y�z� �{� � �|�}�~ lابراهيم آئين از كسي چه « 130: البقرة 
  ».است داشته كوچك و خوار را خود كه) ناداني( آن مگر شد خواهد رويگردان
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خبر  عبه امت محمد  ÷اند كه خداوند طي آن از كار و منهج ابراهيم اينها آياتي
يكتا و پرستش خداي يگانه و بيزاري از شرك و دهد تا در اخالص و توكل به خداي  مي

  1.اقتدا كنند ÷اهل شرك و دشمني با باطل و باطل گرايان، به ابراهيم

مانند . هاي اين مطلب كه از جمله لوازم ال إله إال اهللا، والء و براء است، زيادند نمونه
  .هاي آمده در قرآن داستان نوح با زنش و ديگر داستان

ابوبكر عربي و قريشي را با  صهيب رومي و بالل حبشي و سلمان فارسي و ال إله إال اهللا،
: به مسلمانان گفت عهم جمع كرد و تعصب قومي و نژادي و ميهني را از بين برد و پيامبر

تعصب قومي و نژادي و ميهني را رها كنيد، چون يك چيز پليدي « 2:»دعوها فإنها منتنةٌ«
عصبية و ليس منّا من قاتل علي  ليس منّا من دعا إلي«: در جاي ديگري فرمودند» .است

كسي كه به سوي تعصب نژادي بخواند، از ما « 3:»عصبية و ليس منّا من مات علي عصبية
نيست، كسي كه به خاطر تعصب نژادي بجنگد، از ما نيست و كسي كه بر حالت تعصب 

  ».نژادي بميرد، از ما نيست

ي هدايت و اصالح براي  ياران باوفايش منارهو رفتار  عسيرت و رفتار محمد مصطفي 
  4.اند پيمايند و بدان راضي كساني است كه آن را مي

                                           
 .150ان، صهم - 1
 .4095ي  بخاري، شماره - 2
 .1848ي  مسلم، شماره - 3
 .158الوالء و البراء في اإلسالم، ص - 4
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  »ال إله إال اهللا«ر به آثار اقرا -هشتم

  :ي ال إله إال اهللا آثار بس عظيمي در زندگي انسان مؤمن دارد، از جمله كلمه

ل به خدايان متعددي به اين كلمه تنگ نظر نيست، اما كساني كه قائ انسان مؤمنِ - 1
  .نمايند، چنين نيستند هستند يا ال إله إال اهللا را انكار مي

كند كه چيزي به پاي آن  ايمان به اين كلمه، عزت نفسي را در درون ايجاد مي - 2
رساند، خدا زنده كننده و ميراننده  رسد، چون غير از خدا كسي يا چيزي نفع و زيان نمي نمي

در نتيجه هر گونه ترسي جز ترس از . مند و فرمانراوي مطلق استاست و او فرزانه و نيرو
آورد و جز به  خدا از دل مي رود و انسان مؤمن در برابر هيچ يك از انسانها سر فرود نمي

دست نياز به سوي او  خواهد و خدا چيزي نمي از غير. كند سوي خدا، تضرع و زاري نمي
ترسد؛ چون كبرياء و عظمت و قدرت تنها  نميكند و از بزرگي و عظمت و مقامش  دراز نمي

  .دين است و اين برخالف انسان مشرك و كافر و بي. براي خداوند است و بس

تواضع و فروتني بدون ذلت و خواري و عزت بدون تكبر از اين كلمه نشأت  - 3
  .گيرد مي

ر با داند كه راهي براي نجات و رستگاري نيست مگ مؤمن به اين كلمه، به يقين مي - 4
شان را بر اساس آرزوهاي كاذب  اما مشركان و كافران، زندگاني. ي نفس و عمل صالح تزكيه

ي گناهان ما نزد پدرش،  برخي از آنان معتقدند كه پسر خدا، به خاطر كفاره .كنند سپري مي
ما پسران و دوستان خدا : گويند بعضي ديگر مي. به قتل رسيده و به دار آويخته شده است

: گويند ي ديگري مي عده. دهد مان عذاب نمي پس خدا هرگز ما را به خاطر گناهانهستيم، 
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بعضي . كنيم مان، شفاعت مي هاي خوب ما نزد خداوند به بزرگان و پرهيزگاران و انسان
كنند با اين گمان كه او با اين كار،  هاي خويش را به خدايان تقديم مي ديگر نذرها و قربت

ديني كه به خدا  ملحد و بي. تواند بكند هر كاري دلش خواست، مياين اجازه را دارد كه 
ي خدا  ايمان ندارد، بر اين باور است كه او در اين دنيا آزاد است و به شريعت و برنامه

ي هواي نفس و  اش است و او بنده پايبند نيست و خدايش، تنها هواي نفس و شهوت
  .باشد اش مي شهوت

به او راه ندارد، چون او ايمان دارد كه  ي يأس و نااميدي ال إله إال اهللا گوينده - 5
در نتيجه آرامش و اميد دارد حتي اگر رانده . ا و زمين از آنِ خداستههاي آسمان  گنجينه

  .هاي معيشت بر او تنگ شود شود، مورد اهانت قرار گيرد و راه

عت و صبر و ايمان به اين كلمه، انسان را بر اساس نيروي عظيمي از عزم و شجا - 6
وقتي به خاطر رضاي خدا به امور عالي و باارزش . دهد پايداري و توكل، پرورش مي

. كند كه در پشت آن، قدرت و نيروي مالك آسمان و زمين وجود دارد نگرد، احساس مي مي
هاي محكم  گيرد، همچون كوه اش كه از اين تصور مي پس پايداري و ثبات و صالبت

  ا مانند اين نيرو و ثبات دارند؟شرك و كفر كج. باشد مي

نمايد؛ چون چيزي كه  كند و دلش را پر از جرأت مي اين كلمه، انسان را شجاع مي - 7
حب جان و مال و خانواده : نمايد، دو چيز است كند و عزمش را كم مي انسان را ترسو مي

ال «ان شخص به ايم. ميراند يا اعتقاد به اينكه كسي غير از خدا وجود دارد كه انسان را مي
دهد كه فقط خدا مالك  زدايد و اين يقين را به او مي ي اينها را از دلش مي همه» إله إال اهللا

در اين صورت در راه خشنودي پروردگارش، هر چيز باارزش و كم . جان و مالش است
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اين  شود كه انسان در دلش ايمان به ال إله إال اهللا باعث مي. كند ارزشي كه دارد، قرباني مي
تواند، حيات را از او بگيرد مگر زماني كه  عقيده جاي گيرد كه هيچ انسان و جانداري نمي

. تر و باجرأت از مؤمن به خدا وجود ندارد به همين خاطر در دنيا، شجاع. اجلش فرا رسد
ها او را  ها و غرش تانك پس يورش لشكريان و شمشيرهاي كشيده و باران گلوله

  .ترسانند نمي

نيازي را  برد و قناعت و بي قدر و منزلت انسان را باال مي» ال إله إال اهللا«ان به ايم - 8
طمع و دنيادوستي و حسادت و پستي و  يها آورد و قلبش را از پليدي در او به وجود مي

  .گرداند ناكسي و فرومايگي و ديگر صفات زشت، پاك مي

ند به شريعت خدا و محافظ بر آن انسان را مقيد و پايب» ال إله إال اهللا«ايمان به  - 9
گرداند، چون انسان مؤمن، به يقين معتقد است كه خداوند به هر چيزي آگاه است و خدا  مي

تواند از دست  تر است، و او اگر بتواند از هر نيرويي در برود، نمي از رگ گردن به او نزديك
پيرو  بيشتر خ كند، اوهر اندازه اين ايمان در ذهن انسان رسو. خداوند عزوجل فرار كند

كند محارم خدا را  شود و جرأت نمي ي حدود و مقررات خدا مي احكام خدا و رعايت كننده
  .شتابد مرتكب شود، و به كارهاي خير و عمل به اوامر خدا مي

كرده در » ال إله إال اهللا«ي كه خداوند دلش را پر از ايمان به  ا به همين خاطر بنده
اين كلمه، اساس اسالم و مصدر قوت . دار و مطيع پروردگارش استي فرمانبر حقيقت بنده

قوت خود را  شوند و و احكام اسالم، تنها بر اين كلمه بنا مي تديگر معتقدا اسالم است، و
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رفت، ديگر چيز از اسالم باقي  گيرند، و اگر اين پايه از بين مي فقط از اين كلمه مي
  1.ماند نمي

                                           
 .87مبادئ اإلسالم، اثر مودودي، ص - 1
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  القاثبات وجود خ: مبحث دوم

  

ي صريحي با منكران خالق وجود ندارد، ولي ايمان به  علي رغم اينكه در قرآن مناظره
تواند آن را انكار  ي ضروري و بديهي است كه عقل نمي وجود خالق اين هستي، يك قضيه

ي نظري نيست كه به دليل و برهان  پس ايمان به وجود خالق اين هستي، يك قضيه. نمايد
ن داللت جاي پا بر رونده، چيزي است كه عقل به طور بديهي آن را نياز داشته باشد؛ چو

كند و امكان ندارد عقل جاي پا بدون رونده را تصور كند، پس نسبت به اين هستي  درك مي
عظيم چگونه بايد باشد؟ به همين خاطر قرآن از اين قضيه بحث نكرده است، حتي وقتي كه 

���m�_��̀a: وقتي كه گفتانكار فرعون پروردگار جهانيان را آورد  � ��b�l 23: الشعراء 

 او فرستاده را خويشتن و كني مي صحبت او از همه اين كه( كيست جهانيان پروردگار «

 براي خودم جز خدائي من« 38: القصص m�k�l�m�n�o�p�l، ».) ؟  داني مي

�m�~�_�̀�a�b�c�d�e�fو » . ندارم سراغ شما �g�h�i�

j�k�l�m�on� �p�q�r�s�t�u�v�xw� �y�z�
{�|� �}�~���l شايد، بساز مرتفعي بناي من براي! هامان اي « 37 -  36: غافر 

) به صعود( وسائل). روم باال موسي خداي سوي به آنها با كه( يابم دست وسائلي به من

 كه است اين بر گمانم من كه چند هر، شوم آگاه او از و بنگرم موسي خداي به تا، آسمانها
 او و، گشته پيراسته و آراسته نظرش در فرعون بد كارهاي، چنين اين. است دروغگو موسي
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 و زيان به جز) فرعونيان و( فرعون نيرنگ و توطئه و بود، شده بازداشته) حق( راه از
به اين انكارها هيچ اهميتي نداد و بر اين اساس با  ÷پس موسي » .نينجاميد نابودي

بيني كه موسي به فرعون  مي. ايمان داردفرعون رفتار كرد كه او به وجود خالق هستي 

�m�¯�°�±�²�³: گويد مي �´�µ� �¶�̧�¹�º�»�¼� � �½�

¾�¿�l اين كه داني مي) خوب( كه تو: گفت) فرعون به موسي(   « 102: اإلسراء 
 و( است نفرستاده زمين و آسمانها صاحب جز را) واضح دالئل و( بخش روشني هاي معجزه

 روگرداني حق از!  (فرعون اي تو كه معتقدم من و) كني مي نكارا را حقائق آگاهانه كامالً تو
  ».گردي مي هالك) برنگردي خود سركشي از اگر سرانجام و

�m�`�a�b�c: فرمايد قرآن كريم اين انكار و تكبر و عناد را بيان كرده، مي ���

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

s�t� �u�v�w�x�l را هارون برادرش و موسي سپس  « 47 - 45: المؤمنون 
 اثبات( بيانگر كه واضحي حجت و) رسالتشان صدق بر دالّ( براهين و معجزات با همراه

 از باالتر را خود( آنان ولي، فرعونيان و فرعون سوي به . كرديم روانه باشد) آنان پيغمبري
 مردمان اصوالً يشانا و، ورزيدند تكبر) و بپذيرند را ايشان دعوت كه دانستند اين

 همچون انسان دو به آيا: گفتند) فرعونيان و فرعون(   . بودند بين بزرگ خود و طلب سلطه
) اسرائيل بني يعني( دو آن قوم كه اين حال و) بدانيم پيغمبرشان و( بياوريم ايمان خودمان

�m�A :فرمايد بيشتر توضيح داده و مي»! هستند؟ و بوده ما خدمتگذاران و پرستندگان

B�C�D�E�F lكردند انكار را معجزات مستكبرانه و ستمگرانه « 14: النمل ،
  .». داشتند اطمينان و يقين بدانها دل در كه چند هر
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پرست و در برخي مناطق يا بعضي  محيطي كه قرآن كريم در آن نازل شد، غالباً بت
پرستان با وجود  تب .كنند ميناشخاص، اهل كتاب بود و اهل كتاب، خالق هستي را انكار 

قرآن اين مطلب را در چندين جا از . پرست بودند ولي به وجود خالق ايمان داشتند اينكه بت

�m�¥�¦�§�̈�©�ª: فرمايد مثالً خداوند متعال مي 1.آنان ثبت كرده است

«�®¬�¯� �°�²±�³�´�µ�¶�¸�l به معتقد كه( آنان از گاه هر « 25: لقمان 
: گويند مي حتماً ؟  است آفريده را زمين و آسمانها كسي چه: يبپرس) هستند شركاء و انبازها

). مخلوقند و ساخته خودشان بلكه و نبوده چيزي سازنده انبازها ساير و بتها كه چرا( .خدا
). كنيد مي اعتراف بدان خودتان كه است روشن اندازه آن مسأله كه( را خدا ستايش: بگو
 عمل خود اعتراف يامقتض به كه است اين و( دانند نمي) چيزي چندان( آنان اكثر ولي

�m�a: فرمايد در جاي ديگري مي»   ). كنند نمي خدا به منحصر تنها را عبادت و نمايند نمي

b�c� �d�e�f�g�h�i�l سوار( كه هنگامي) خدا منكران( « 32: لقمان 
 فرياد به را خدا خالصانه، گيرد مي فرا را آنان كوه همچون موجهائي) و شوند مي كشتي

به همين خاطر قرآن نياز نداشت بحث با اين » . دانند مي او خاص را عبادت و خوانند مي
حتي در خارج از اين محيط كسي سراغ نداريم كه خالق هستي را انكار . مردم را باز كند

ي دانا و توانا و حكيم، كسي  خالي بودن عالم از وجود سازنده«: گويد شهرستاني مي. نمايد
ام كه قايل به اين باشد و كسي را سراغ ندارم كه چنين سخني گفته باشد، جز آنچه  هرا نديد

ي عالم را انكار نمايد بلكه او  ام كه وجود سازنده كسي را نديده. ها كه از افراد كمي از دهري

                                           
 .66-65المحكم في العقيدة، دكتر محمد كبيسي، صص - 1
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رود كه براي  پس اين موضوع از مباحثي به شمار نمي. كند به وجود آفريدگار اعتراف مي
  1.ياز به دليل و برهان باشداثبات آن، ن

ي  با وجود اينكه قرآن خالي از مناظره و بحث با منكران خالق است، ولي در بردارنده
البته اين ادله براي اثبات مسايل ديگري همچون . ي زيادي جهت اثبات خالق است ادله

قرآن ي اين ادله كه در  از جمله 2.باشد وحدانيت خدا، نبوت و زنده شدن پس از مرگ مي
  .توان به موارد زير اشاره كرد كريم ذكر شده، مي

  :دليل آفرينش -اول

ي اين دليل اين است كه آفرينش هستي با تمام آنچه كه در آن است، بر وجود  خالصه

�\�]�m�Z: فرمايد دهد؛ خداوند متعال مي  ي واال و توانا آن گواهي مي آفريننده � �]�^�_�

`�a�b�c�d� �e�gf�h�i�j�k�l ايشان آيا « 36 - 35: رالطو 

 اين يا و ؟ اند شده آفريده خالقي گونه هيچ بدون) و اند آورده بر سر عدم از جوري همين(
 و آسمانها آنان كه اين يا  ؟ آفريدگارند خودشان) و اند آفريده را خويشتن خودشان( كه

گويد، شما وجود  يآفرينش به آنان م» . نيستند يقين طالب ايشان بلكه! ؟ اند آفريده را زمين
و . ها و زمين وجود دارند همچنين آسمان. كنيد اين حقيقي است كه انكارش نمي. داريد

اين چيزي است كه . ها ثابت شده كه موجود بايد سبب وجودش باشد بدون شك براي عقل
جاي پاي شتر بر وجود شتر داللت : گويد پس مي. چوپان شتران در صحرا درك مي كند

                                           
 .124-123نهاية اإلقدام، اثر شهرستاني، صص - 1
 .المحكم في العقيدة - 2
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ها، بر  ها و زمين داراي راه پس آسمان داراي برج. ا بر رونده داللت دارددارد و جاي پ
ها بحث  ي حيات و زنده و دانشمنداني كه درباره. كند وجود آفريدگار دانا وآگاه داللت مي

خداي ازلي و بزرگ، عالم به هر چيز و توانا : گويند مثالً مي. دانند كنند، اين حقيقت را مي مي
. زده شدم هاي كارش براي من آشكار شده تا جايي كه متحير و شگفت يبر هر چيز، شگفت

  1.پس هر قدرت و هر حكمت و هر ابداعي، كوچك و بزرگش را خدا به وجود آورده است

ي فوق به آن اشاره كرده، چيزي است كه از نظر دانشمندان به نام  اين مطلبي كه آيه
چيزي از ممكنات، خود به خود به : ويدگ اين قانون مي. شود شناخته مي» قانون سببيت«

وجود نيامده است، چون در طبيعت خود، سبب كافي براي وجودش نيست و مستقالً 
تواند چيزي را كه خود ندارد به ديگري  تواند چيزي را به وجود آورد، زيرا نمي نمي

وبرو ي همين دليل آفرينش پيوسته با منكران خدا ر دانشمندان اسالم به وسيله 2.ببخشد
: گويد شود، به آنان مي امام ابوحنيفه با برخي از زنديقان و منكران خالق روبرو مي. اند شده

كشتي پر از بارهاي پر از غنايم را ديدم كه امواج : گويد راجع به كسي كه به شما مي
دهند و اين كشتي از بين اينها، راست حركت  پرتالطم و بادها آن را در وسط دريا تكان مي

آيا عقل اين را جايز . ند كه ناخدايي نيست تا آن را براند و كسي نيست آن را براندك مي
وقتي ! سبحان اهللا: ابوحنيفه گفت. پذيرد اين چيزي است كه عقل آن را نمي: داند؟ گفتند مي

از نظر عقل جايز نيست كه كشتي بدون ناخدا در دريا راست حركت كند، پس چگونه 
الف حاالت و تغيير يافتن اعمالش و گسترش اطرافش بدون وجود برپايي اين دنيا با اخت

                                           
 .76اهللا، اثر شيخ حسن ايوب، صمع  - 1
 .69العقيدة في اهللا، دكتر عمر اشقر، ص - 2
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گويي و همه  راست مي: گفتند اي جايز است؟ همگي گريستند و آفريننده و بدون نگه دارنده
  1.توبه كردند

اين قانون همان چيزي . پذيرند ها تسليم آن هستند و آن را مي اين قانوني است كه عقل

�\�]�m�Z: فرمايد ارد، آنجا كه مياست كه اين آيه بدان اشاره د � �]�^�_�̀�a�

bl گونه هيچ بدون) و اند آورده بر سر عدم از جوري همين( ايشان آيا  « 35: الطور 
 آفريدگارند خودشان) و اند آفريده را خويشتن خودشان( كه اين يا و ؟ اند شده آفريده خالقي

ولي اين آيه، . و معبودي وجود دارداين دليلي است كه عقالء يقين دارند كه آفريدگار »  ؟
اي بليغ و شيوا و مؤثر آورده كه نزديك است اين آيه هر وقت به گوش  اين قانون را به گونه

  2.آورد برسد، درون را به لرزه در مي

  :گويد شاعر مي

  كيف يجحده الجاحد  أم     فوا عجبا كيف يعصي اإلله

د، يا چگونه انسان منكر او را انكار شو جاي بسي تعجب است چگونه خدا نافرماني مي«
  »كند؟ مي

  تدل علي أنه واحد    و في كل شيء له آية

                                           
 .70و العقيدة في اهللا، ص 68مع اهللا، حسن ايوب، ص - 1
 .71العقيدة في اهللا، اثر اشقر، ص - 2
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  ».دهد خدا، يكتا و يگانه است اي است كه نشان مي هر چيزي براي خدا نشانه«

ها را به  نظير مورد بحث قرار داده و عقل ي آفرينش و تدبير هستي را بي قرآن كريم قضيه
هاي زياد خداوند متوجه كرده و عقل را  اي هستي و آيات و نشانهه تأمل و تدبر در كرانه

هايي كه در  ها و زمين و آيات و نشانه اش بيدار شود، تا در آسمان خبري بانگ زده، كه از بي
نمايد تا انسان در  هاي متنوعي تكرار مي قرآن اين مطلب را با اسلوب. آنهاست، تفكر نمايد

اش بكشاند و  بيند و بشنود كه او را به سوي ايمان به آفرينندههاي هستي چيزهايي را ب كرانه
مستحق پرستش است كه تنهاست  بداند كه اين هستي، ساخت خداي خالق و تدبير كننده و

   1.و شريكي ندارد

  دليل فطرت و پيمان: دوم

شناخت خالق و اعتراف به وجود وربوبيت او، يك امر بديهي است كه در درون و 
ها كاشته شده است؛ چون اگر انسان در جايي خلوت كه كسي در آن  سانهاي ان فطرت

توانست بداند كه اين  شد، قطعاً با فطرت خود مي نيست دور از عوامل خارجي رها مي
اش به محبت  ي فطرت سپس به وسيله. اي دارد هستي، آفريننده و تدبير كننده و تصرف كننده

دانيم كه ملحداني كه وجود آفريننده را انكار  مي از اينجا. آورد ي هستي رو مي آفريننده
شيطان بر آنان و به بازيچه گرفتن   شان و مسلط شدن اند، تنها به خاطر انحراف فطرت كرده

خداي . اين دليل فطرت، قرآن كريم و سنت پاك نبوي بر آن داللت دارند. باشد آنان مي

�¦�¥�¤�m:فرمايد متعال مي � � � � �¨§�©�ª�«� �¬�®�°¯�±�²�³� � �µ´�

                                           
 .216حماية الرسول حمي التوحيد، اثر غامدي، ص - 1
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¶�¸�¹�º�»�¼� � � � � � � � � � � �½�¾�¿�l را خود روي« 30: الروم 
 بر را مردمان خداوند كه است سرشتي اين. كن) اسالم، خدا حقيقي( آئين متوجه خالصانه

 از و، كفرگرائي به خداگرائي از را آن و( داد تغيير را خدا سرشت نبايد. است سرشته آن
 و محكم آئين و دين است اين). كشاند كجروي به راستروي از و، ديني بي به دينداري

منظور از فطرت در اينجا اسالم است » .دانند نمي) را چيزي چنين( مردم اكثر ليكن و، استوار
 1.ها را بر اساس دين اسالم و توحيد و يكتاپرستي سرشته است پس خداي عزوجل انسان

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ما من مولود إال يولد علي الفطرة «: فرمايد مي عپيامبر

هر فرزندي كه به «2:»يمجسانه كما تتبع البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
كه او را يهودي يا  هستنداين پدر و مادرش . شود متولد مي] اسالم[آيد، بر فطرت  دنيا مي

قص را به دنيا همان طور كه چهارپا، چهارپاي كامل و بدون ن. كنند مسيحي يا مجوسي مي
در حديث قدسي خداوند متعال » كنيد؟ آيا هيچ نقص و بريدگي در آن مشاهده مي. آورد مي
من « 3:»ني خلقت عبادي كلهم، و إنهم أتتهم الشيطان فاجتالتهم عن دينهمإ«: فرمايد مي

شان منحرف  بندگانم را آفريدم، پس شياطين پيش آنان آمدند، و آنان را از دين ي همه
  ».كردند

به خاطر اهميت فطرت  4.ي اديان به سوي دين اسالم گردانان از همه يعني روي» حنفاء«
أصبحنا أو «:فرمود صبح و شب مي عدر نشان دادن و شناساندن پروردگار به مردم، پيامبر

                                           
 ).1/368(المباحث العقدية المتعلقة باألذكار،  - 1
 .1293ي  شماره» الجنائز«بخاري، مبحث  - 2
 .2865ي  مسلم، شماره - 3
 ).20/144(تفسير قرطبي  - 4
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و علي ملة  صصصصأمسينا علي فطرة اإلسالم و علي كلمة اإلخالص، و علي دين نبينا محمد

ي  بر اساس فطرت اسالم و كلمه«:1»مسلماً و ما كان من المشركين أبينا إبراهيم حنيفاً
كه پاك  ÷و بر اساس آيين پدرمان، ابراهيم عاخالص و بر اساس دين پيامبرمان محمد 

فطرت «با عبارت  عپيامبر» .دين و مسلمان بود و از مشركان نبود، صبح و شب كرديم
خالص كه همان شهادت ال إله إال اهللا ي ا بر سالمت فطرت از انحراف، و بر كلمه» اسالم

كه همان دين اسالم است، و بر آيين پيامبرمان، ابراهيم كه  عاست، و بر دين پيامبران محمد
  .كيد كردأمسلمان بود ت پاك دين و

يعني از هر آيين و عقايد باطلي كه با اين فطرت مخالف است و  »حنيفاً مسلماً«عبارت 
اش،  كند كه همراه خدا در فرمانروايي يا بندگي يا گمان مي نمايد پروردگار را انكار مي

هرگاه انسان توحيد الوهيت را . شريكي دارد، روي گردان بوده و به اسالم خالص رو آورد
ي توحيد ربوبيت  محقق نمايد، توحيد ربوبيت محقق شده، چون توحيد الوهيت در بردارنده

  2.دارد بدين صورت فطرت بر توحيد ربوبيت داللت. است

اين فطرتي كه خداوند بندگانش را بر اساس آن سرشته است، ارتباط تنگاتنگي با پيماني 
نمايد و  دارد كه خداوند سبحان روز ازل از آدميان گرفت؛ همان طور كه بدان اشاره مي

�_�̂�[�\�]�m�V�W�X�Y�Z: فرمايد مي �`�a�b�dc�e�gf�

ih�j�k�l� �m�n� � � �o�p�q�r�s�t�u�v� � � � � � �w� �x�y�z�{�
|�}�_~�`�a� �b� �c�d�l مردم براي! پيغمبر اي(   « 173 - 172: األعراف 

                                           
 ).407-3/406(و مسند أحمد  2989ي  السلسلة الصحيحة، اثر آلباني، شماره - 1
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 و اعصار طول در( آدميزادگان پشت از را آدم فرزندان پروردگارت كه را هنگامي) كن بيان
 از و دريابند را گيتي غرائب و عجائب تا داد بدانان ادراك و عقل( و كرد پديدار) قرون
 با باالخره و بشناسند را خود خداي، هستي انگيز شگفت و ممنّظ سنن و قوانين روي

 را ايشان) سبحان خداوند انگار، جهان گسترده و باز كتاب در يزدان شناخت دالئل خواندن
 شما پروردگار من آيا: كه) است فرموده بدانان خطاب و( است گرفته گواه خودشان بر

 خالق توئي( دهيم مي گواهي! آري: اند فتهگ) و داده پاسخ حال زبان به هم( آنان ؟  نيستم
 روز تا) ايم كرده مردمان شما اعتراف و اقرار موجب را جهان براهين و دالئل ما. باري

 كه اين يا . ايم بوده خبر بي و غافل) يكتاپرستي و خداشناسي امر( اين از ما نگوئيد قيامت
 در چيزي چون و( بوديم آنان دانفرزن هم ما و ورزيدند شرك ما از پيش ما نياكان: نگوئيد
 را خويشتن لذا. كرديم پيروي ايشان از، بشناسيم باطل از را حق آن با كه نداشتيم دست

 كه ما مشرك نياكان يعني( باطلگرايان كه كاري سبب به آيا) ! پروردگارا. دانيم مي گناه بي
 عذاب با رستاخيز روز در و كني مي مجازات( را ما اند كرده) اند بوده پرستي بت بنيانگذاران

  »؟  گرداني مي نابودمان) خود

ها گرفته، مضمونش اعتراف و اقرار به  پس اين عهد و پيمان محكمي كه خدا از انسان
. او آدميان را بر خودشان به گواه گرفت و آنان هم گواهي دادند. باشد  ربوبيت خدا مي

ضا و لوازم آن از جمله پرستش برخي از مردم بر اين پيمان محافظت نموده و به مقت
نان و به آپيامبران خدا را تصديق و به  شان قيام نمودند و شريك همتا و بي پروردگار بي

شان ايمان آوردند، و برخي از مردم فطرت خويش را تغيير دادند و از آن منحرف  رسالت
بر آن گواهي  شدند و شياطين آنان را گمراه كردند، پس اقرار واعتراف به ربوبيت خدا كه

دادند و بر آن سرشته شدند، را فراموش كردند و در كفر  و الحاد گرفتار شدند با وجودي 
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كه خداوند سبحان بندگانش را بيهوده رها نكرده بلكه پيامبران را به سوي آنان فرستاده و 
به هاي آسماني را همراهشان نازل فرموده تا اين گواهي و اين عهد و پيمان محكم را  كتاب

مردم يادآوري نمايند و تا انسان مسلمان پيوسته به ياد اين پيماني باشد كه خداوند از ازل 
داد تا در صبح و شب بر زبان  ذكري را به يارانش ياد عرسول خدا . از او گرفته است

سيد اإلستغفار أن يقول «: روايت شده كه فرمودند عدر حديث صحيح از پيامبر. آورند

ت ربي ال إله إال أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا علي عهدك و وعدك ما اللهم أن: العبد

نه اليغفر إلي  بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي، أبوء بذنبي فأغفر عوذأاستطعت 

، تو پروردگار مني، هيچ خدايا: برترين استغفار اين است كه بنده بگويد«1:»الذنوب إال أنت
ي تو و تا حد توان بر سر پيمان و  آفريدي و من بنده حقي جز تو نيست، تو مرامعبود بر

هايت بر من  به نعمت. برم ام به تو پناه مي از بدي آنچه كرده. ام، هستم اي كه به تو داده وعده
كنم و به گناهم يعني ايمان به تو و اقرار به وحدانيت تو كه بر سر آن با تو پيمان  اعتراف مي

ابن بطاله معتقد است كه منظور از : گويد ابن حجر 2».شوم يبستم، هيچ گاه از آن منحرف نم
گرفته، آنگاه  ، پيماني است كه خدا از بندگانش»و من بر پيمان و وعده ي تو هستم«:عبارت

كه آنان را از پشت پدرانشان بيرون آورد و آنان را بر خودشان به گواه گرفت كه مگر من 
اي كه  ت خدا اقرار و به وحدانيت او و به وعدهپروردگار شما نيستم؟ آنان همگي به ربوبي

روز بر آن مداومت  پس اين ذكر عظيم هر كس شبانه 3.اذعان نمودند،بر زبان پيامبرش فرمود

                                           
 .5947ي  شماره» الدعوات«البخاري، مبحث  - 1
 .240األفكار في شرح حديث اإلستغفار، صنتائج  - 2
 ).11/99(فتح الباري،  - 3
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اش حفظ نموده و به  خودش را از انحراف و تغيير فطرت - به اذن خدا -و محافظت نمايد، 
  1.پيماني كه بين او و پروردگارش است، وفا نموده است

  دليل آفاق: ومس

�m�À :فرمايد خداي متعال مي �Á�Â�Ã�Ä�Å� �Æ�Ç�È�É�ËÊ� �

Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ� � � � � � � � � �Ò�Ó�Ô�l و اسالم منكر كه( آنان به ما  « 53: فصلت 

 كه، زمين و آسمانها( نواحي و اقطار در را خود هاي نشانه و دالئل زودتر هرچه) قرآنند
 منكر كه( آنان به) صغيراست جهان هك( خودشان درون و داخل در و) است كبير جهان
 قرآن و اسالم كه گردد آشكار و روشن ايشان براي تا داد خواهيم نشان) قرآنند و اسالم
 كه نيست بسنده اين تنها) شرك از مشركان و كفر از كافران برگشت براي( آيا. است حق

 باالتر و برتر اين از شهادتي و حضور چه(  ؟  است گواه و حاضر چيزي هر بر پروردگارت
 وجود و كائنات ذرات همه روي بر را خود حكمت و قدرت دالئل، تكوين خطّ با كه

�m�À:پس عبارت» .) ؟  است نگاشته موجودات �Á�Â�Ã�l هاي  يعني نشانه

هاي  يعني كرانه m�Â�Ã�l: عبارت 2.وحدانيت و قدرت ما را به آنان نشان خواهيم داد
برق و  رگان و شب و روز و بادها و بارانها و رعد وآسمانها از خورشيد و ماه وستا

در سخنان . ن استآهايي كه شگفتيهاي آفرينش خدا در  و ديگر پديده 3ها و گياهان صاعقه
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هاي خدا در  كه بر نشانه ددانشمندان در ارتباط با اعجاز علمي در قرآن كريم مواردي هستن
  :كند؛ از جمله ها داللت مي كرانه

  ژن در ارتفاعاتكمبود اكسي - 1

�m�A�B:فرمايد خداي متعال مي �C�D�E�F�G�IH�J�K� �L�M�N�

O�P�Q�R�S� �T�VU�W�X�Y�Z� � �[�\� � � � � �]�̂�

_�l ايمان نور پرتو با( را اش سينه، كند هدايت بخواهد خدا كه را كس آن  « 125: األنعام 
 سرگشته و گمراه بخواهد خدا كه را كس آن و، سازد مي اسالم) پذيرش( براي گشاده) و باز
 سبب به و( كند مي صعود آسمان سوي به گوئي كه سازد مي تنگ اي گونه به را اش سينه، كند

 كافر. شود مي مشكلتر و مشكل لحظه هر كردن تنفّس، اكسيژن كمبود و هوا شدن رقيق
 و دورتر آسماني هدايت از پيش از بيش دم هر، پوسيده تقاليد از پيروي با نيز لجوج

 بدين). شود مي دشوارتر وي براي اسالم پذيرش و بيشتر حقيقت و حق به نسبت اش كينه
ي كريمه به  اين آيه»  . آورند نمي ايمان كه سازد مي كساني بهره را عذاب خداوند منوال

شود و احساس  اش تنگ مي رود، سينه دارد كه انسان وقتي به فضا مي صراحت بيان مي
ي است كه علت آن، نسبت اكسيژن است كه هر چه اين يك حقيقت علم. كند خفگي مي

اين دو سبب . شود شود همان طور كه فشار جوي هم كم مي باالتر رويم، اكسيژن كم مي
  .شوند كه انسان احساس تنگي نفس بنمايد باعث مي
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  ها در مدار خويش حركت ستارگان و سياره - 2

ورشيد و ماه و ستارگان بودند كه زمين، مركز هستي است و خ در گذشته معتقد  مردم
ديدند و آن را به ثبات و عدم  چرخند و ستارگاني ثابت در طول سال را مي دور آن مي

نظري به وجود آمد كه معتقد بود اين » گاليله«سپس در عصر . نمودند حركت توصيف مي
اما قرآن كريم . باشد خورشيد، مركز هستي مي چرخد و دور خورشيد مي به زمين است كه

د هستي، مركز ثابتي دارد، را رد كرد؛ ودناز آن، تمامي آراء و نظراتي كه بر اين گمان بپيش 

��m�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي �l 40: يس 

 مداري در يك هر«1

در جاي ديگري » .) دهند مي ادامه تغيير كمترين بدون را خود مسير و( شناورند

���m�Î�Ï:فرمايد مي �� �Ð�Ñ���Ò�Ó�Ô� ���Õ���Ö�×�Ø��l 76 - 75: الواقعة 

 بسيار سوگند قطعاً اين و  ! آنها غروب و طلوع محل و، ها ستاره جايگاههاي به سوگند  «
) چيزي، شناسي ستاره و نجوم علم از و، بينديشيد آن مفهوم درباره( اگر، است بزرگي
  » .بدانيد

ا، بيهوده و چشم بسته هاي ستارگان و مدار آنه اند كه جايگاه دانشمندان كشف كرده
ي كوني و  اي كه نيروهاي زياد جاذبه پس ستاره در جايي قرار داده شده به گونه. نيست

نيروهاي ناشي از چرخش زمين به گرد خورشيد، منجر به بهم ريختگي و لرزش كوني 
جايگاهي براي آن در نظر گرفته شده كه هماهنگي ميان آن نيروهاي زياد را محقق . نشود
ي حسابي  ي شمسي از يك سلسله اند كه ابعاد منظومه همچنين دانشمندان كشف كرده .نمايد
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ديد ستارگان در آسمان پخش  مي وقتيكجا يك عرب جاهلي  كند و منظم پيروي مي
  1.هاي ستارگان، شأن بس عظيمي دارند اند، خود به خود بداند كه جايگاه شده

  ها چرخش زمين و كوه -3

�m�Ò�Ó�Ô�Õ:دفرماي خداي متعال مي � �Ö�×� � � � � � � � �Ø� � �ÚÙ� �Û�Ü�Ý� � � �Þ�ß� �� ��� ���

àlكه حالي در، پنداري مي حركت بي و ساكن را آنها و بيني مي را كوهها « 88: النمل 

 كره و بوده زمين كره از بخشي كوهها كه چرا( هستند حركت و سير در ابرها مانند كوهها
 را چيز همه كه است خدائي ساختار ينا). گردد مي خورشيد دور به و خود دور به زمين

 برنامه در نظام و حساب كه خداوندي.  (است آفريده) منظّم و مرتّب و( استوار و محكم
اند، بلكه  ها ثابت هاي قديم معتقد بودند كه زمين و كوه مردم زمان» .) است او آفرينش

آنچه  ي مردم و ن عقيدهقرآن آمد تا با اي. زدند هايي را به ثبات و عدم حركت آنها مي مثل
ي  درباره. ي كوني سخن گويد هايشان جاي گرفته، مخالفت نمايد و از يك پديده كه در ذهن

ها مثل ابرها هستند پس همان  يعني كوه ؛كنند فرمايد كه همچون ابرها حركت مي ها مي كوه
وا دارد و  طور كه ابرها ذاتاً حركت نمي كنند مگر اينكه چيزي باشد كه آنها را به حركت

ها نيز  راند، بادها هستند همين طور كوه اندازد و آنها را مي چيزي كه ابرها را به حركت مي
كنند و  اند ولي در عين حال حركت مي هاي زمين ها ميخ كنند؛ چون كوه ذاتاً حركت نمي

و گرنه . چرخد مي كند و پس زمين حركت مي. باشد حركت آنها تابع حركت زمين مي
اين از ساخت خدايي است . كنند و همچون ابرها در حركت هستند ها حركت مي هچگونه كو
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ها وجود  در اين صورت يقين ثابتي براي اين پديده. كه هر چيزي را محكم كرده است
  1.دارد

  حائل ميان دو درياي شور -4

�m�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U:فرمايد خداي متعال مي �V�W�

X�Y�Z�[� � � � �\�]�l شور و شيرين مختلف( درياي دو  « 22 - 19: الرحمن ،

 ميان در اما   . است داده قرار يكديگر مجاور و است كرده روان هم كنار در را) سرد و گرم و
 پس   . كند سركشي و بياميزد ديگري با يكي گذارد نمي كه است مانعي و حاجز دو آن

، دو آن از  ! ؟ نمائيد يم انكار و كنيد مي تكذيب را خود پروردگار نعمتهاي از كداميك
كنند  اين آيات كريمه از دو دريايي كه به هم برخورد مي»  . آيد مي بيرون مرجان و مرواريد

ظاهراً آيات فوق از دو درياي . گويند در جاي برخوردشان، حايلي قرار دارد، سخن مي و
: رمايدف گويند، چون مي گويند و از دريا و رودخانه سخن نمي حقيقي و شور سخن مي

mY�Z�[� � � � �\�]�l است كه تنها از  ي قرمز مرجان، مهره  .22: الرحمن
ي فوق از يك حايل حقيقي ميان دو درياي شور  بنابراين، آيه. آيد هاي شور بيرون مي آب

كنند،  گويد، و دو دريا در جاهاي تنگ به هم برخورد مي در جاي برخورد دو دريا سخن مي
ست نبود كه به عنوان دو دريا در نظر گرفته شوند بلكه يك چون اگر جاي تنگي نبود، در

ي كريمه اثبات نموده، در عرف مردم خيلي غريب بود،  اين چيزي كه آيه. بودند دريا مي
شان نيست، و كسي  رسند، حائلي ميان هايي كه به هم مي چون اعتقاد رايج اين بود كه آب
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ميالدي  1962كرد تا اينكه در سال  يشناخت و به ذهن كسي خطور نم اين حقيقت را نمي
انگيز به ثبت  كشف شد و آنچه را كه قرآن كريم گفته بود، به عنوان يك حقيقت شگفت

  1.رسيد

  ي باران جنبش زمين و زياد شدن اين جنبش به وسيله -5

�¾�½�¼�«�m�¹�º:فرمايد خداي متعال مي �¿�À�Á�Â�

Ã�Ä�Å�Æ�Ç� �l ا، بيني مي خاموش و خشك را زمين تو « 5: الحجكه هنگامي ام 
 نمو و رشد و افتد مي بدان جنبش و حركت، بارانيم مي آب آن بر) و رسد مي در بهار فصل(

  ». روياند مي را بخش شادي و زيبا گياهان انواع و كند مي

. ي بارش باران بر آن، اكنون به جنبش در مي آيد كند كه زمين به وسيله علم تأكيد مي
ها، همگي شروع به حركت و  ات و گياهان و محصوالت و خاكپس حبوبات و سبزيج

شود، قسمتهاي خاك به  آب مي وقتي زمين پر از. نمايند چشيدن آب و گرفتن غذا مي
هاي خاك نشان  نمايد كه چيز عجيبي در قسمت آيد و شروع به يك عمل مي حركت در مي

مقادير زيادي از خاك  هاي زميني و فرو بردن دهد، و عادات زميني در درز سوراخ مي
نجر به مي اين حركات  همه. آورد چسبيده به هم و سپس جدا كردن آن، را به حركت در مي

توانيم صورت كوچكي از اين عمليات با خمير كردن آرد  مي. شود زياد شدن حجم خاك مي
در خاك . هاي خمير، ببينيم وردن قسمتآو زياد شدن حجم آن بر اثر به حركت در 
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از مطالب گذشته، مطابقت ميان دستاورد . شود زيادي براي اين حركت آورده مي هاي مثل
  1.بينيم علم و توصيف قرآن مي

  ها ترين خانه سست -6

�m�o�p:فرمايد خداوند بلندمرتبه مي � �q�r�s�t�u�v� � �����

w� � � �x�zy�{�|�}�~�`_� �a�b�c�d�l 

 دوستي به را اشيائي و اصنام و اشخاص(  خدا، جز كه كساني كار  « 41: العنكبوت
 عنكبوت كار همچون، اند برگزيده سرپرستاني) خود براي، آفريدگان ميان از و اند، برگرفته

 و سقف و ديوار بدون( است برگزيده اي خانه) ناچيز تارهاي از خود حفظ براي( كه است
 انگم بي). دارد امان در ديگر حوادث و باران و باد گزند از را وي كه پيكري و در

 پايگاههائي و معبودها سستي از آنان( اگر، است عنكبوت كاشانه و خانه ها خانه ترين سست
 عنكبوت تار بر اصل در كه( دانستند مي) خوبي به، بودند باخبر اند برگزيده خدا از غير كه

�m�s:و عبارت پس از آن m�a�b�c�d�lعبارت» .) اند زده تكيه �t�

u�wv�x�y�z�{� �|�l ما كه هستند مثالهائي اينها  « 43: العنكبوت 
 عبرت آنها از خردمندان سواي و( كنند نمي فهم را آنها، فرزانگان جز و، زنيم مي مردم براي
ي  كنند كه سستي خانه به اين نكته اشاره مي» .) آموزند نمي زندگي درس و گيرند نمي

ي مردم  زد عامهعنكبوت كه از آن سخن به ميان آمده، سستي غيرظاهر و شناخته شده ن
. اين سستي به عنوان مثلي براي مواالت و دوستي كافران با همديگر زده شده است. است
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اند؟ آنان كشف  ي عنكبوت چه چيزي را كشف كرده دانشمندان موقع بررسي و تحقيق درباره
اند كه روابط ميان افراد عنكبوت در نهايت از هم جدا شدن و از هم گسيختگي  كرده
ها  خورد و گاهي بچه آيد كه ماده پس از باروري نر را مي چون زياد پيش مي. باشد مي

و اين مثل مواالت و . باشد ي گسسته مي ي عنكبوت، خانه پس  خانه. خورند همديگر را مي
  1.باشد دوستي كافران با همديگر مي

به هاي مربوط  ي اسالمي زيادند كه در كتاب هاي براهين علمي جهت اثبات عقيده مثال
اثر دكتر حامد احمد حامد، » نسانرحلة اإليمان في جسم اإل«اين موضوع از جمله 

وحدانية اهللا تتجلي في «اثر عبدالمجيد عرجاوي، » البراهين العلمية علي صحة العقيدة«
جهت . اند هاي زيادي بيان شده اثر استاد عمر احمد هواري و ديگر كتاب» وحدة مخلوقاته

  .ا مراجعه شوده اطالعات بيشتر بدان

  دليل انفس -چهارم

 وجود خود در و  « 21: الذاريات m�r�ts�u�v�w�l:فرمايد خداي متعال مي
) او قدرت به بردن پي و خدا شناخت براي متقن دالئل و روشن هاي نشانه، انسانها( شما
ريننده ترين چيزها به انسان، خود انسان است، آف از آنجا كه نزديك»   ؟ بينيد نمي مگر. است

اش از يك قطره آب، او را به تفكر و تأمل در خودش  بخش و به وجود آورنده و هستي
هاي ربوبيت برايش روشن  چون هرگاه انسان در خودش بينديشد، نشانه. دعوت كرده است

شود و  هاي شك و ترديد از او زدوده مي گردند و تيرگي و انوار يقين برايش درخشان مي
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شوند؛ چون هرگاه انسان در خودش تأمل و تفكر نمايد،  ي دور ميهاي جهل از و تاريكي
آيند و  بيند كه ادله ي توحيد بر پروردگارش به سخن مي كند و مي آثار تدبير را مشاهده مي

 1.كنند دهند و انسان را به وجود پروردگارش راهنمايي مي اش گواهي مي براي تدبير كننده
  :ط به انسان و آفرينش انسان توجه كنيداينك به برخي از براهين علمي مربو

  احساس و پوست - 1

�|�}�m�z:فرمايد خداي بلندمرتبه مي � � �� � � � �}�~�_��̀a� �b� �c�d�

e�f�g�h �lو كرده انكار را ما دالئل و آيات كه كساني بيگمان  « 56: النساء 
 بدان و نيمگردا مي وارد شگفتي آتش به را ايشان باالخره اند، نموده تكذيب را ما انبياء

 به ديگري پوستهاي شود، سوخته و بريان آنان) بدن( پوستهاي كه زمان هر. سوزانيم مي
اين يك » .بچشند را عذاب مزه) و باشد مستمر درد، چشش( تا دهيم مي قرار آنها جاي

پس . باشد و آن، اين است كه جاي احساس و درد در انسان، پوست مي. حقيقت كوني است
پس  .شوند، تا اينكه عذاب را بچشند بديل يا تغيير پوست عذاب داده ميكافران از راه ت

ي پوست نشان  تحقيقات علمي درباره. محل چشاندن عذاب طبق بيان قرآن، پوست است
هاي عصبي است كه تمامي انواع حس از محيط  دهد كه پوست، يك عضو پر از بافت مي

ظاهر پوست، زير «راه طبقات پوست، كند و اين كار از  گيرد و منتقل مي خارجي را مي
هاي عصبي، حس درد، گرمي و  بافت. گيرد صورت مي» هاي زير آن ظاهر پوست، بافت

پس قرآن ما را به اين حقيقت كوني متوجه . كند سردي و فشار و حس لمس را منتقل مي
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خداوند سبحان هر وقت بخواهد عذاب را به كافران بچشاند، : گويد سازد و مي مي
هاي سالمي كه سوخته  هاي عصبي آن مرده، به پوست هايشان كه سوخته شده و بافت پوست

هاي  بافت: كند تا بار ديگر عذاب را بچشد و هر وقت تحقيق علمي بگويد نشده تبديل مي
داوند سبحان چهار قرن قبل، اين حقيقت را در خ: گوييم عصبي در پوست وجود دارند، مي

  1.ستقرآن كريم به ما خبر داده ا

  اثر انگشتان جهت تشخيص هويت انسان - 2

�m�d:فرمايد خداوند پاك مي �e�f�g�h� �i�j�k�l�m�n�o� � � � �p�l 

 گرد را او) پراكنده و پوسيده( استخوانهاي ما كه پندارد مي انسان آيا  « 4 -  3: القيامة
 يكي كه( را وا انگشتان سر توانيم مي حتّي ما) آوريم مي گرد را آنها( ! آري  !آورد نخواهيم

در »   .) بازگردانيم اول حال به و( بيافرينيم خودش همسان كامالً) است بدن اندام دقائق از
هاي  قرن نوزدهم علم، راز اثر انگشت را كشف كرد و روشن نمود كه سرانگشت از خط

هاي رگ  هاي بارز بر باالي دريچه اين خط. بارزي در ظاهر پوست تشكيل شده است
هايي از آن منشعب  اين خطوط كشيده و پيچ خورده هستند و شاخه. ار داردانگشتان قر

ثابت شده كه اثر انگشت . شوند تا در نهايت در هر شخصي يك شكل جداگانه بگيرد مي
حتي از دوقلوهايي مثل هم كه از يك تخم هستند، . هيچ دو نفري در جهان مثل هم نيست

گيرد و در طول  ر جنين در ماه چهارم شكل ميشتان دگسران. شان مثل هم نيست اثر انگشت
ممكن است شكل دو اثر انگشت . باشد ي او از ديگران مي حياتش ثابت و مشخص كننده

                                           
 .180تأمالت في العلم و اإليمان، ص - 1
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به همين خاطر اثر انگشت يك دليل . نزديك به هم باشند اما به طور قطع مثل هم نيستند
در قضاياي كيفري آيد و  جهان به شمار مي نقاطقطعي براي تشخيص هويت انسان در تمام 

ممكن است اين راز اين مطلب باشد كه . شد جهت كشف مجرمان و سارقان بدان تكيه مي
خداوند سبحان، سرانگشتان را مخصوصاً ذكر كرده تا اين دو چيز را براي انسان روشن 

  :گرداند

راز پوشيده در سرانگشتي كه حقيقت آن جز در عصر اكتشافات علمي دانسته نشده  -
  .است

  1.قدرت بازگرداندن خلقت انسان به صورت و خلقتي كه قبالً بر آن بود -

هاي بدن همچون دستگاه گوارش و  تأمل در دستگاه راه دعوت براي انسان در تفكر و
 ها در بدن انسان و تأمل و انديشيدن در جهان احساسات و افكار و ديگر دستگاه خون و

  .عقايد باز شده است

  دليل هدايت - پنجم

�m�o�p�q�r�s�t�u: فرمايد متعال مي خداي � �v�w�x�y� �z� �{�l 

 چيزها( كه خداوندي همان. را خود مقام واال پروردگار كن تقديس و تسبيح « 3 -  1: األعلى
 گيري اندازه كه خداوندي   . آرايد مي) و كند مي هماهنگ را آنها( سپس و آفريند مي) را

                                           
 .همان - 1
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 به را آن گاه آن و، آفريند مي است بايسته و شايسته كه گونه آن را هرچيزي( و كند مي

�m�á�â�ã:فرمايد در جاي ديگري مي»  .) بكند بايد كه( نمايد مي رهنمود) كاري �ä� �å�

æ�ç� �è�é�l است بخشيده وجود را چيزي هر كه است كسي آن ما پروردگار«  5:طه 
» .ستا كرده رهنمودش) است شده آفريده آن براي كه چيزي آن راستاي در( سپس و

اي كه متناسب با آن  منظور از هدايت در آيات فوق بخشيدن آفرينش و شكل به هر آفريده
خورد، در معيشت، غذا، آب و  است و هدايت آن مخلوق به آنچه كه به دردش مي

  1.باشد اش مي حركت

اش و  هاي نيك خدا، هادي است كسي كه راه ايمان به او و اقرار به الوهيت از جمله نام
راه زندگاني درست و شناخت سنن و قوانين زندگي را به بندگانش نشان داده  شناخت

حتي پرندگان و حيوانات و جانوران و حيوانات وحشي را به آنچه كه مصلحت و . است
هايي كه ممكن است متوجه  گزند و آسيب اش در آن است و برحذر داشتن آنها از زندگاني

��¾�½�¼�m:ي در قرآن كريم در آيه» يهاد«اسم . آنها شود، هدايت نموده است

¿�À�l ي و آيه» .باشد ياور و راهنما تو خداي كه بس همين و« 31: الفرقان:m�̧�

¹�º�»�¼�½� � � �¾� �¿�À�l شود خاضع و تسليم برابرش در و« 54: الحج .
 را شيطاني هاي وسوسه و ها شبهه و( نمايد مي رهنمود راست راه به را مؤمنان خداوند قطعاً

» .) گذارد نمي سرگردانشان و حيران و شناساند مي بديشان آسماني وحي و هدايت پرتو در
  .آمده است
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�m�à�á:اي است هاي ضروري فطري براي هر آفريده اين هدايت اوالً هدايت شناخت

â�ã� �ä� �å�æ�ç� �è�é�l كه است كسي آن ما پروردگار: گفت) موسي( « 50: طه 

 شده آفريده آن براي كه چيزي آن راستاي در( پسس و است بخشيده وجود را چيزي هر
  » .است كرده رهنمودش) است

با آن مبعوث نموده و  ثانياً، هدايت ارشاد و بياني است كه خداوند، پيامبرانش را

��m�j�k�l�m:هايشان را با آن نازل فرموده است كتاب � �n�l 24: السجدة 

 مردمان، ما قوانين برابر و( ما فرمان به كه يمكرد پديدار را پيشواياني اسرائيل بني ميان از و«
  ».نمودند مي  راهنمائي) را

نچه كه مورد رضاي خداست از طريق توفيق آها به  ها و عقل ت قلبايثالثاً، به معناي هد

��m�X�Y�Z:باشد؛ همان طور كه خداوند سبحان وعده داده كه حفظ مي و الهام و

[�\�]�^�_ lو آورند مي ايمان هك كساني بيگمان « 9: يونس 
) خداپسند كارهاي و راستين( ايمان سبب به را آنان پروردگارشان كنند، مي شايسته كارهاي

 براي كه كساني « 69: العنكبوتm�p��q�r�s�t lو » نمايد مي رهنمودشان
 راههاي در را آنان كنند، جهاد ما) دين پيروزي( راه در و ايستند تالش به ما) رضايت(

و خدا نازل » . گردانيم مي) خويش هدايت و حمايت مشمول و( رهنمود ودخ به منتهي

شود و هر كس  ي كتابي است كه هر كس آن را رها كند، در بيايان زندگي سرگردان مي كننده
دانشمندان اسالمي بسياري از هدايت  1.كند هدايت را در غير آن بجويد، خدا گمراهش مي
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پس از . اند هاي سودمندي نوشته در اين باره كتاب خدا براي مخلوقاتش را متذكر شده و
هاي زياد خداوند سخن  آفريده عسل و ديگر هدايت خدا به مورچه و هدهد و زنبور

��m�c:ي اي است كه آيه اين باب گسترده. اند گفته �d�e�f�g�h�i� � �j�k�l� � � � �m�

on� �p�q�r�s�t�vu�w�x� �y�z�{� �l قوي دالئل از يكي(  « 38:األنعام 
 اي جنبنده هيچ و) است آفريده را چيز همه او كه است اين رحمتش و حكمت و خدا درتق

 گروههائي كه اين مگر ندارد وجود كند مي پرواز خود بال دو با كه اي پرنده هيچ و زمين در
. )باشند مي خود خاص حيات نظام و مميزات و خصائص داراي يك هر و( شمايند همچون

 چيز همه به و ضبط را چيز همه و( ايم نكرده فروگذار را چيز هيچ) كائنات( كتاب در
 روزه چند اين گذشت از( پس) بكنند خواهند مي هرچه كنندگان تكذيب بگذار. ايم پرداخته
 پيشگاه در) موجود حيوانات هاي دسته و گروهها همه همراه( آنان) دنيوي زندگي

ن كفايت آدر »  ).رسيم مي شانكتاب و حساب به و( شوند مي آورده جمع پروردگارشان
خداوند  .نمايند ستايش ميخداي را پرستش و تسبيح و تمجيد و ها  اين آفريده. كند مي

 مگر نيست موجودي هيچ بلكه« 44: اإلسراء m�j�k�l�m�n�o�l: فرمايد متعال مي

�£�m:فرمايد در جاي ديگري مي» .گويند مي وي ثناي و حمد) قال يا حال زبان به( كه اين

¤� � � � �¥� � � � � �¦�§�¨� �©�ª�«�¬�®�°¯�±� � � � � � � � �²� �³�́�µ lاي(  « 41: النور 
 برند، مي بسر زمين و آسمانها در كه چيزهائي همه و كساني همه كه داني نمي مگر) ! پيغمبر

 فرمانبر و خدا( تسبيح سرگرم اند، گسترده بال) هوا در( كه حالي در پرندگان جملگي و
، تشريعي يا تكويني فرمان برابر و( آشنايند خود تسبيح و نماز به يهمگ! ؟ هستند او) اوامر

 و عظمت بيانگر حال يا قال زبان به و آگاهند، زندگي در خويش وظيفه به الهي، الهام يا و
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اينك با هم به هر يك از اين » .) آفريدگارند حكمت و قدرت نمايانگر و پروردگار جبروت
  :نگريم ها مي آفريده

  سلزنبور ع - 1

�m�w�x�y:فرمايد خداوند بلندمرتبه مي � � � �z� �{�|�}�~�_�̀�a� � �b�c�

d�e�f� � � � � � � � �g�h� � � � �i�j�k�l�nm�o�p�q� �r�s�t�u�v�xw�
y�z�{�|�}� � �~���l راه( عسل زنبوران به پروردگارت  « 69 -  68: النحل 

 كه) انداخت ندلشا به داند مي خود تنها كه گونه بدان و( كرد الهام) را معيشت طرز و زندگي
 به ما( سپس  . برگزينيد هائي خانه سازند، مي مردمان كه داربستهائي و درختها و كوهها از

 تعيين شما براي خدا كه بپيمائيد را راههائي و بخوريد ها ميوه همه از) كه كرديم الهام آنها
 كه تراود يم بيرون مايعي عسل، زنبور درون از. اختيارند در) و دقيق( كامالً و است كرده

 اين در گمان بي. است نهفته مردمان بهبودي) رنگارنگ مايع( اين در. دارد مختلفي رنگهاي
 هم و غذا هم كه دارند مي تقديم انسانها به آنها كه ارمغاني و عسل زنبوران زندگي برنامه(

 درباره( كه كساني براي است) پروردگار قدرت و عظمت از( روشني نشانه) است شفا
 چشم پيش را جانوران جمله از آفريدگان زندگي رمزهاي و رازها و( انديشند مي) ها پديده

ي شش  اش براي ساخت عسل و ساختن خانه پس به زنبور عسل و تالش» .) دارند مي
. باشد، نگاه كن ترين ساخت، مي ترين و زيباترين اشكال گرد و محكم اش كه از كامل خانه

سپس نگاه كن كه زنبور . مي باشدو وحي خدا به زنبور عسل اين امر اثر كار خدا و الهام 
هايي را  عسل به بهترين شكل اين وحي و الهام خداوندي را حفظ كرده تا اينكه ابتدا خانه
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ها و  رود تا از ميوه آيد و مي اي مستقر شده، از آن بيرون مي هرگاه در خانه. درست مي كند
برد؛ چون پروردگارش به آن امر كرده  ايشان پناه ميه دار بخورد، سپس به خانه گياهان شيره
سپس هرگاه . ها و گياهان بخورد هايي را درست كند و سپس بعد از آن از ميوه كه ابتدا خانه

چرد و آنگاه باز  شود، سپس مي راه پروردگارش را خاضعانه پيمود، چيزي بر آن دشوار نمي
» يعسوب«اي به نام  زنبور عسل، فرماندهترين چيزها اين است كه  يكي از عجيب. گردد مي

پس . گيرد اي به اجازه و دستور او صورت مي دارد كه هر رفت وآمد و هر كار و تغذيه
فرمانده حق . زنبور عسل فرمانبردار دستور اين فرمانده و گوش به فرمان و مطيع آن است

اين . اش است رو رأياش و پي تكليف و امر و نهي را دارد و زنبور عسل فرمانبردار فرمان
نمايد درست همان طور  انديشي مي كند و براي آن چاره فرمانده امور زنبور عسل را اداره مي

حتي وقتي . نمايد انديشي مي كند و براي آن چاره كه پادشاه امور زيردستانش را اداره مي
افتد  لو نميايستد و از زنبورهاي ديگر ج برد، دم در مي هايش پناه مي زنبور عسل به خانه

برد،  كند كه وقتي لشكرش را به عبورگاه تنگي مي بلكه نوبت را يك فرمانده اين كار را مي
ها و هدايت  هر كس در اوضاع و احوال زنبور عسل و سياست. بايد يكي يكي عبور كنند

شان و  انديشي فرمانده شان و نظم و هماهنگي كارشان و تدبير و چاره ن و جمع شدنآ
داند كه اين كارها از ذات  مي كند و كاري به يكي از آنها بنگرد، خيلي تعجب ميسپردن هر 

پس چه . اند عسل نيست؛ چون اين كارها در نهايت استحكام و محكمي، محكم شده زنبور
عسل الهام نموده و فطرت آنها را اين گونه قرار داده،  كسي اين وظايف و كارها را به زنبور

ي خود هدايت نموده است؟ و چه كسي نم نم  براي كار و وظيفه و چه كسي زنبور عسل را
هاي  عسل نازل كرده كه هرگاه آن را بپوشاند، عسل صاف و با رنگ باران را براي زنبور
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او كسي است كه به هر  1آورد؟ مختلف در نهايت شيريني و لذت و منفعت را بيرون مي
  .اش را داده و سپس هدايتش نموده است چيزي خلقت

  هدهد - 2

از جمله هدايت هدهد، آن است كه خداوند در كتابش نقل كرده كه هدهد به پيامبر خدا، 
كه سليمان او را گم كرده بود و وقتي آمد، شروع به عذرتراشي كرد پيش از آنكه –سليمان 

اي مورد خطاب قرار داد كه او را براي  سليمان آن را مجازات كند و سليمان را به گونه
ام كه تو  يافته  به چيزي دست: گفت - هايش و پذيرش آن، برانگيخت ه حرفگوش دادن ب

داني به  ام كه به خوبي آن را مي و در اين ميان چيزي را براي تو آورده. اي به آن دست نيافته
و از سرزمين : از اين رو گفت. اي كه بر آن احاطه داري، و آن خبر بس عظيمي است گونه

ها  خبري است كه شأن و منزلت خاصي دارد و درون» نبأ«. ام وردهسبا براي تو خبر يقيني آ
سپس اين خبر عظيم را به خبر يقين توصيف كرده كه هيچ . براي شناخت آن كنجكاو هستند

 عظيم به پيامبر اي كه پيش از خبردادن آن خبر اين مقدمه. شك و ترديدي در آن نيست
ت خبر آماده كرده و تشويق كامل جهت ر دهنده را جهت دريافبخدا اظهار داشت، قلب خ

ي تأكيد  سپس حقيقت اين خبر را با ادله. شنيدن و شناخت آن برايش واجب نموده است
سپس از شأن و مقام . كند من آنجا زني را يافتم كه بر آنها حكومت مي: كشف نمود و گفت

ي كه از هر نعمتي كه ا اين پادشاه زن و اينكه از بزرگترين پادشاهان است، خبر داده به گونه
اش كه  سپس با نام بردن تخت. به پادشاهان داده شود، به او داده شده است است شايسته
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. نشيند و اينكه آن تخت بزرگ است، به شأن و منزلت عظيم آن زن افزوده است روي آن مي
كند  شان به سوي خدا بيان مي شان پس از دعوت سپس چيزي كه قصد آنان در وسط خانه

او و قومش را چنين يافتم كه به جاي خدا براي خورشيد : اطالع او رسانده و گفتبه 
حرف عطف از اين جمله حذف كرده و جمله را مستقل و بدون عطف بر . كنند سجده مي

عبارت قبلي آورده تا اين نكته را اعالم كند كه اين عبارت مقصود است و عبارت قبلي، 
ي آنان كه ايشان را وادار به سجده كردن براي  دهنده سپس از فريب. ي آن است پيش زمينه

خورشيد نموده خبر داده و آن هم، آراستن اعمال آنان توسط شيطان است تا اينكه شيطان 
سپس بيان كرده . آنان را از راه راست كه همان سجده براي خداي يكتاست، بازداشته است

ت و سجده براي خدايي كه سجده جز كه اين بازداشتن از راه راست، بين آنان و بين هداي
سپس از ميان افعال خداوند سبحان بيرون آوردن . براي او سزاوار نيست، حايل شده است

اند، از قبيل  ها و زمين پنهان شده ها و زمين را نام برده كه در آسمان ها در آسمان پنهاني
از زمين بيرون  د وآي گياهان و معادن و انواع چيزهايي كه از آسمان فرود مي باران و

اينكه هدهد از ميان افعال پروردگار تنها اين كار را ذكر كرده، بيانگر چيزي است كه . آيد مي
خداوند به هدهد اختصاص داده، و آن هم بيرون آوردن آب كه در زير زمين پنهان شده 

كه  ي اين نكته است بيرون آوردن پنهاني نشان دهنده: گويد» الكشاف«صاحب تفسير . است
باشد،  اش نسبت به آب در زيرزمين مي آگاهي اين سخن از كالم هدهد به خاطر شناخت و

آورد؛ كسي كه  ها و زمين بيرون مي و اين امر هم با الهام كسي است كه پنهاني را در آسمان
ي نور  كسي كه داري فراست است و به وسيله. اش خيلي زياد و محيط است علم قدرت و
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پس آدمي . رات هر شخصي در صنعت يا يكي از علوم بر او پنهان نيستنگرد، تصو خدا مي
  1.اندازد ش را بر او ميملهر كاري بكند، خداوند رداي ع

  نظمي آن ظم هستي و عدم فساد و بيدليل ن -ششم

نظم جهان باال و پايين و ارتباط آن با همديگر و جريانش بر اساس نظامي محكم كه 
 نظمي به آن راه ندارد، بزرگترين دليل است براي اينكه تدبير يهيچ گاه اختالف و فساد و ب

  2.حقي غير از او نيستي آن، يكي است و معبود بر كننده

�±�°�m: فرمايد خداوند بلندمرتبه مي �� �²� � � � � �³�´� � �µ�¸¶�¹�º�»�¼� � � � � � � � � � � �½�¾�

¿�l و بودند مي دايانيخ و معبودها، يزدان از غير، زمين و آسمانها در اگر  « 22: األنبياء 
 هم به گيتي نظام و( گرديد مي تباه زمين و آسمانها قطعاً) چرخاندند مي را جهان امور(

 هم به را ترتيب و نظم، اي اداره در رئيس دو و كشوري در شاه دو بودن كه چرا. خورد مي
 بدو( ايشان كه است چيزهائي آن از برتر بسي جهان، سلطنت صاحب يزدان لذا). زند مي

ي  اگر در آسمان و زمين، غير از خدايي كه آفريننده» .رانند مي زبان بر) و دهند مي نسبت
موجودات است و عبادت و الوهيت براي اوست و جز براي او شايسته نيست خدايان 

  3.شدند ي پرستش باشند، قطعاً موجودات آسمان و زمين تباه مي ديگري بود كه شايسته

                                           
 .116العقيدة في اهللا، ص - 1
 ).3/464(الصواعق المرسلة، اثر ابن قيم  - 2
 ).17/13(تفسير الطبري،  - 3
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��m�G�H: فرمايد خداوند مي �I�J�K� � � � � � �L�M�N�O�QP�R�S�T� � � � � � � � �U�V�W�X� �

Y�Z�\[�]�^�_�`�a�l خود براي فرزندي نه خداوند  « 91: المؤمنون 

 خدائي هر، بود مي او با خدائي اگر كه چرا، است بوده) انباز( او با خدائي نه و است برگرفته
 اداره خاصي منظا با جهان از بخشي هر نتيجه در و( پرداخت مي خود آفريدگان به

 هر و) بود نمي سازگار، است حاكم هستي سراسر بر كه نظامي وحدت با اين و، گرديد مي
 و( جست مي چيرگي و برتري ديگري بر) خود حكومت قلمرو توسعه براي( خدايان از يك
 از باالتر و واالتر خدا). كشيد مي تباهي به هستي جهان و شد مي گسيخته هم از عالم نظام
» .گويند مي) او درباره و وصف بدانها را خداي( ايشان كه است) سرائيهائي ياوه و( هاچيز آن

خداوند فرزندي ندارد و از قديم يا هنگام آفرينش موجودات، : فرمايد در اين آيه خدا مي
بود، قطعاً هر خدايي  چون اگر چنين مي. ي پرستش باشد كسي همراهش نبوده كه شايسته

جستند و قوي بر ضعيف  برد و حتماً بر همديگر برتري مي با خود ميآنچه كه آفريده بود 
پذيرد كه ضعيف بر او برتري يابد و ضعيف هم  شد؛ چون قوي نمي غالب و مسلط مي

پاك و منزه است خدا، اين حجت، چه حجت رسا و مختصر . صالحيت خدايي را ندارد
عدم م و هماهنگي هستي و چون دليل نظ 1.است براي كسي كه تعقل ورزد و تدبر نمايد

توانند  هاي درست و سالم نمي تباهي آن، دليلي عقلي و قوي بر وحدانيت خداست، كه عقل
بينند كه نظم و هماهنگي آسمانها و زمين و  هاي سالم مي آن را رد كنند در حالي كه آن عقل

                                           
 ).18/49(همان،  - 1
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در موجوداتي كه ميان آنهاست، بر وجود خداي يكتا كه آفرينش و تدبير هستي فقط 
  1.كند انحصار اوست و اين خود موجب مي شود كه فقط او پرستش شود، داللت مي

  دليل تقدير -هفتم

�m�¾�¿�À: فرمايد خداي متعال مي � � �Á� � �Â� �Ã� �l را چيز همه و« 2: الفرقان 
در جاي ديگري » .است كرده برآورد كامالً و گيري اندازه دقيقاً را آن و است آفريده

�m�Þ�ß:فرمايد مي � �� � � � � � � � � �à�á�â� � � � � � �ã� �l روي از و الزم اندازه به را چيزي هر ما  « 49: القمر 

�m�v�w�x�y:فرمايد همچنين مي»  .ايم آفريده نظام و حساب �z�l و« 8: الرعد 
 برخوردار مشّخص حساب و معين اندازه از و( است ميزان و مقدار به او نزد در چيز هر

هاي خدا از زمين و آسمان و انسان و گياهان و حيوانات،  تقدير در تمام آفريده» .) است
آشكار و روشن است، چون خداوند اجزاي اين هستي را بر بهترين و زيباترين نظام، كه 

كاملش داللت   اش و علم و حكمت و آگاهي ها بر قدرت كامل آفريننده ي نظام بيشتر از همه
  2.دارد، تنظيم نموده است

  )يم كردن و سامان دادنتنظ(تسويه دليل  -هشتم

�`�~_�{�|�}�m�z: فرمايد خداوند مي �a�b�c�d�e�l 27: النازعات - 

 آفرينش يا است تر سخت شما) مرگ از پس مجدد( آفرينش آيا) ! معاد منكرانِ اي(  « 28
                                           

 .314الداللة العقلية في القرآن، ص - 1
 ).1/259(مفتاح دارالسعادة،  - 2



  

114 ايمان به خدا

 سرتان باالي شگفت، نظام و نظم و آور سرسام عظمت همه اين با( را آن خدا كه آسمان
 را آن و داد، گسترشش و برد باال را آن بلنداي و ارتفاع    ؟ است نهاده بنا) كاخي همچون

�m�Ò�Ó:فرمايد در جاي ديگري مي»  .بخشيد سامانش و سر و كرد پيراسته و آراسته

Ô�Õ� � �Ö�×� � � � � � � � �Ø� � �ÚÙ� �Û�Ü�Ý� � � �Þ�ß� � � � � � � � �áà�â�ã�ä�å�æ� �l 88: النمل »  
 در ابرها مانند كوهها كه حالي در پنداري، مي كتحر بي و ساكن را آنها و بيني مي را كوهها

 به و خود دور به زمين كره و بوده زمين كره از بخشي كوهها كه چرا( هستند حركت و سير
 مرتّب و( استوار و محكم را چيز همه كه است خدائي ساختار اين). گردد مي خورشيد دور

 وي مسلّماً) است او آفرينش نامهبر در نظام و حساب كه خداوندي.  (است آفريده) منظّم و
 سزا و جزا بي را بدتان و نيك كردار و( است آگاه بس دهيد مي انجام شما كه كارهائي از

�m�t�u:فرمايد و همچنين مي» .) گذارد نمي �v�w�yx�z� � � � �{�|� � � �}�~���l 

 گل از را )اول( انسان آفرينش و آفريد، نيكو آفريد، را چه هر كه است كسي آن  « 7: السجدة
  »  آغازيد

اي كه مخلوق براي اداي  به معناي نيكو كردن آفرينش و كامل كردن آن به گونه :تسويه
هايش،  اش و رسيدن به كمالش كه برايش مقدر شده، آماده باشد و تمام قسمت وظيفه

  1.اي كه هيچ كدام در كار يكديگر خللي ايجاد نكند متناسب و راست باشد به گونه

ظاهر تسويه در انسان بنگريم، در هر عضوي از اعضايش آشكار است كه هرگاه به م

�m�K�L�M�N�O:فرمايد خداوند آفرينش آن را نيكو كرده است، همان طور كه مي

                                           
 .75المدخل إلي الثقافة اإلسالمية، احمد جلي، ص - 1
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P� � �Q�l سيما زيباترين و شكل بهترين در) روح و جسم نظر از( را انسان ما  « 4: التين 
همچنان كه  1.راست و درست و زيبا انساني، راست قامت و داراي اعضاي» .ايم آفريده

�m�̂:فرمايد خداوند در جاي ديگري مي �_�`�a�b�c�d�e�f�g�h�

il است داده سامانت و سر سپس و است آفريده را تو كه پروردگاري « 8 -  7: االنفطار 
 درآورده را تو است خواسته كه شكلي هر به گاه آن و   . است كرده متناسبت و معتدل بعد و

زيبايي و راستي و اعتدال در جسم و عقل و روان انسان و » .است بسته كيبتر و است
. اند ي اينها در وجودشان از لحاظ زيبايي و راستي با هم هماهنگ و همه. آشكار است

بندي و دستگاه  هاي عمومي جهت تشكيل جسم انسان مثل دستگاه استخوان دستگاه
شان  هاي متعدد جسم، همه ديگر دستگاهو ... عضالت و دستگاه گوارشي و دستگاه تنفسي

هاي مصنوعي كه انسان در برابر آنها حيرت زده  ي شگفتي انگيزند و همه عجيب و شگفت
. كند، با آن قابل مقايسه نيست هاي موجود خود را فراموش مي مي شود و شگفتي

ابل ترند و با هيچ شگفتي مصنوعي ق تر و دقيق هاي وجود انسان، بيشتر و عميق شگفتي
آفرينش انسان به اين صورت راست و متعادل چيزي است كه تدبر و تأمل  2.مقايسه نيست
آيد  اي است كه عقل كاري از دستش برنمي طلبد، زيرا آفرينش انسان به گونه طوالني را مي

جز اقرار به عظمت خدا و شكرگزاري او، به خاطر اينكه اين خلقت را به انسان بخشيده 
  .خواست، بيافريند انسان را به صورت ديگري كه خود مي توانست است و مي

                                           
 .294في القرآن، صالداللة العقلية  - 1
 .همان - 2
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  توحيد ربوبيت :مبحث سوم

  

معناي توحيد ربوبيت، اين است كه انسان اعتقاد جازم داشته باشد كه خداوند پروردگار 
ي آن است و تنها اوست كه  ي امور هر چيزي و روزي دهنده و مالك و خالق و تدبير كننده

و تنها خداوند است كه در اين هستي دخل . ميراند كند و مي و زنده ميرساند  نفع و ضرر مي
كسي يا چيزي . شود شود و هرچه نخواهد نمي كند، هر چه بخواهد، مي و تصرف مي

تواند چيزي را كه خدا منع  تواند مانع از چيزي باشد كه خدا داده و كسي يا چيزي نمي نمي
ي كارها به سوي اوست و او بر هر چيزي  مهخير به دست اوست و بازگشت ه. كرده، بدهد

اين توحيد جهت تحقق اسالم بنده كافي نيست، بلكه بايد حتماً همراه آن، توحيد  1.تواناست
كند كه آنان، به توحيد ربوبيت  الوهيت هم باشد، چون خداوند متعال از مشركان نقل مي

�m�t�u�v: فرمايد كردند؛ خداوند مي براي خداي يكتا اعتراف مي �w� �x�

y�z�|{�}�~���¡� �¢�£�¤�¥�¦�§�¨� � � � �©�ª�«�¬� �®� �

¯�°�±�²�³�µ´�¶�̧� � � �º¹�»�¼�½�¾�l 38: الزمر »  
 :بگو. خدا: گفت خواهند ؟ است آفريده را زمين و آسمانها كسي چه بپرسي مشركان از اگر
 و زيان دبخواه خدا اگر كه بينيد مي چنين خوانيد مي فرياد به خدا بجز كه را چيزهائي آيا

 خدا اگر يا و سازند؟ برطرف را خداوندي گزند و زيان آن بتوانند آنها برساند، من به گزندي
                                           

 ).1/348(المباحث العقدية المتعلقة باألذكار،  - 1
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 و بگيرند را مرحمتش و لطف جلو بتوانند آنها دارد، روا من حق در مرحمتي و لطف بخواهد
 و نندك مي توكّل و تكيه او بر تنها كنندگان توّكل. است بس مرا خدا: بگو ؟ دارند باز را آن

�¤�£�¢�m:فرمايد در جاي ديگري مي»  .بس � �¥�¦�§� � � �¨�©�ª�

«�®¬�¯�°�±� �²�³�́�µ�¶�¸�¹�º�»� � �¼�
½�¿¾�À�Á�Â� � �Ã�Ä�Å�Æ� � � � � �Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�
Ï� � � �Ð� � � � � � � � �Ñ�Ò�Ó�ÕÔ�Ö�×�Ø�Ù� �A� � �B�C�D�E�F�G�
H� � �I�J�K� � � � � � �L�M�N�O�QP�R�S�T� � � �� � � � �U�V�W�X� �Y�Z�\[�]��̂_�
`�a�b� �c� �d�e�f�g�h�l بگو  « 92 -  84: المؤمنون :

 نداي اساس بر(   ! ؟ ايد فرزانه و دانا اگر كيستند، آن از هستند زمين در كه كساني و زمين
 آن از) آن ساكنان و زمين جمله از و كائنات، همه( : گفت خواهند) عقل بداهت و فطرت،
 شايسته كائنات مالك تنها كه( گرديد نمي يادآور و انديشيد نمي چرا پس: بگو. خدايند
 عظيم عرش صاحب و هفتگانه آسمانهاي صاحب كسي چه: بگو   ). ؟  بس و است پرستش

 خدا آن از: گفت خواهند   ). ؟  كيست آن از آنها بر فرمانروائي و كائنات ملك آيا(  ؟ است
 و فرك و شرك فرجام از را خويشتن و( گيريد نمي پيش پرهيزگاري چرا پس: بگو. است

 كسي چه آيا: بگو   ). !؟ داريد نمي دور به جهان فرمانده و صاحب يزدان، به نسبت عصيان
 بر مطلقه حكومت و كائنات فراخ ملك و( دارد دست در را چيز همه بزرگ فرماندهي
 را كسي و) بخواهد را كه هر( دهد مي پناه كه است كسي او و) ؟ است او آن از، موجودات

. است خدا آن از: گفت خواهند   ! ؟ آگاهيد و فهميده اگر داد، پناه او) ذابع( از) توان نمي(
 حق از( و خوريد مي) را شياطين وسوسه و هوس و هوي( گول چگونه پس: بگو

 و انگارند مي ايشان كه نيست چنين(    شويد؟ مي جنبل و جادو) انگار كنيد، مي گيري كناره
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 را حق ايشان براي بلكه) نمايند مي قلمداد پيشينيان يدروغگوئيها و سرائيها افسانه را قرآن
) است همگان آخرت و دنيا سعادت وسيله كه است آئيني قانون و است قرآن كه( ايم آورده

 خداوند   ). گويند مي گذشتگان اكاذيب و اساطير را قرآن كه اين در( دروغگويند قطعاً آنان و
 با خدائي اگر كه چرا است، بوده) انباز( او با ئيخدا نه و است برگرفته خود براي فرزندي نه
 نظام با جهان از بخشي هر نتيجه در و( پرداخت مي خود آفريدگان به خدائي هر بود، مي او

 سازگار است، حاكم هستي سراسر بر كه نظامي وحدت با اين و گرديد، مي اداره خاصي
 و برتري ديگري بر) خود حكومت قلمرو توسعه براي( خدايان از يك هر و) بود نمي

). كشيد مي تباهي به هستي جهان و شد مي گسيخته هم از عالم نظام و( جست مي چيرگي
 و وصف بدانها را خداي( ايشان كه است) سرائيهائي ياوه و( چيزها آن از باالتر و واالتر خدا

 هستي سرتاسر و( است آگاه) آفريدگان همه( آشكار و پنهان از خدا   . گويند مي) او درباره
 آن و اين كمك و شريك و فرزند به جهان اداره براي نيازي و است او قدرت قبضه در

) جهان خداوند( شريك ايشان كه است چيزهائي آن از دور و پاك او لذا) و ندارد،

�[�\�]�m�Y�Z:و مي فرمايد» .گردانند مي � � � �^�_�̀�l و « 106: يوسف 
و ديگر آيات زياد قرآني كه » .باشند مي مشرك ستند،ه خدا به ايمان مدعي كه آنان اكثر

خدا را  نان غير ازآولي  1.شان اقرار و اعتراف مي كردند دهند كافران به خالق نشان مي
با اين وجود موقع گرفتار . پرستيدند تا آنها را واسطه و شفيع بين خود و خدا قرار دهند مي

. داشتند چاري از اين خدايان دست بر ميها و هنگام اضطرار و نا شدن به مصايب و سختي
چون به  شان، هيچ نفع و سودي به حالشان نداشت، با وجود اقرار به خدا به عنوان خالق

شان محفوظ نشد؛ چون آنان  ها و ناموس و خون ي اين اقرار مسلمان نشدند و اموال وسيله
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ي آنچه كه بدان  ه الزمهتوحيد الوهيت را انكار كردند و به پروردگارشان شرك ورزيدند و ب
  1.باشد ي توحيد ربوبيت، توحيد الوهيت مي اقرار كردند، پايبند نبودند، چون الزمه

انسان مؤمن . باشد دن تمامي عبادات براي خدا ميكرتوحيد الوهيت به معناي منحصر 
كند و عظمت خدا را در  كند، احساس آرامش زيادي مي مل ميأوقتي در ملكوت خدا ت

�¼�«�mبيند؛  ش و حكمت سرشارش را در تدبيرش ميا آفرينش � � �½�¾�¿�À�Á� ��

Â� �Ã� �Ä� � �Å�Æ�Ç�l رود مي راه رخساره بر و نگونسار كه كسي آن آيا  « 22: الملك 
 »  ؟ دارد مي بر گام راست راه در درست و ايستاده پا بر كه كسي يا، است تر راهياب

تأمل در آفرينش خدا،  كند و تدبر و سخن گفتن از عظمت خدا، قلب را از آرامش پر مي
هاي خداوند سبحان،  شاعر حق دارد كه پس از تأمل در آفريده. كند قلب را پر از ايمان مي

  :سؤال كند و بگويد

  لدي الوالدة ما الذي أبكاكا  قل للوليد بكي و أجهش بالبكاء

  »انداخته است؟ چه چيزي تو را به گريه: كند، بگو به نوزادي كه موقع والدت گريه مي«

  فاسأله من ذا بالسموم حشاكا  و إذا تري الثعبان ينفثُ سمه

ريزد، از او بپرس چه كسي از زهرهاي تو  بيني كه زهرش را مي و هرگاه اژدها را مي«
  »دور است؟
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  تحيا و هذا السم يمأل فاكا  و اسأله كيف تعيش يا ثعبان أو

اي در حالي كه اين زهر پر  كني يا چگونه زنده يچگونه زندگي م! از او بپرس اي اژدها«
  »از دهانت است؟

  شهدا و قل للشهد من حالك  و اسأل بطون النحل كيف تقاطرت

ريزد و به عسل بگو چه كسي تو را  از شكم زنبور عسل بپرس كه چگونه عسل را مي«
  »كرده است؟شيرين 

  بين دم و فرث ما الذي صفّاك                                      كان بل سائل اللبن المصفّي 

بلكه از شير خالص و پاكي كه ميان خون و سرگين است، بپرس چه كسي تو را خالص «
  »و پاك كرده است؟

  الذي أدناكاأبعد كل شيء ما    و اسأل شعاع الشمس يدنو و هي

هاي خورشيد كه نزديك است در حالي كه خورشيد از هر چيزي دورتر  و از اشعه«
  »است، بپرس چه كسي تو را نزديك كرده است؟

  1باهللا جلّ جالله أغراكا    يا أيها االنسان مهالً ما الذي

  »كمي صبر كن، چه چيزي تو را به خداي عزوجل مغرور نموده است؟! اي انسان«
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كند، او را به رسوخ  كسي كه در آفرينش و ملكوت خداي عزوجل تأمل و تفكر مي

��m�y�z:فرمايد به همين خاطر خداوند متعال مي. كشاند يايمان به خداي سبحان م � � � �{�

|�}�~�_�̀�a� � � �b�c�d�e�f�g�h�i� ����

j�k�l�m� �n�o�p� � � �q�r�s�t�u�v�w�x�y� �� ���

z� �l مرتّب و منظّم و غريب و عجيب( آفرينش در مسّلماً  « 191 - 190: آل عمران (
 و شب) درازي و كوتاهي و، روشني و تاريكي و، پياپي( رفت و آمد و، زمين و آسمانها

 براي) او قدرت و دانش و كمال و آفريدگار شناخت براي آشكار( دالئلي و ها نشانه، روز
 همه در و( افتاده پهلوهايشان بر و نشسته و ايستاده را خدا كه كساني   . است خردمندان

) اسرارآميز و انگيز هرهدل و انگيز شگفت( آفرينش درباره و كنند مي ياد) خود احوال و اوضاع
 آنان در غوغائي و شور، آن حيرتزاي ساختار و دلربا نقشه و( انديشند مي زمين و آسمانها

 را) كائنات شگفت دستگاه( اين! پروردگارا) : گويند مي قال و حال زبان به و، انگيزد برمي
 با( را ما پس ،!) اطلب كار به يازيدن دست از( پاكي و منزّه تو ؛  اي نيافريده عبث و بيهوده
  ».دار محفوظ) دوزخ( آتش عذاب از) بايسته و شايسته كارهاي انجام بر توفيق

پس تأمل كن و كسي را كه تو را آفريده تسبيح و پرستش كن، و بازگشت به سوي 
  1.اوست

محكم  .باشد كند، صفت خلق مي اش داللت مي از بارزترين صفات خدا كه بر ربوبيت
پس خداي عزوجل كسي  .ديع تنها از جانب پروردگار جهانيان استكاري و آفرينش ب
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هاي عظيم او اين است كه قوانين  كاري است كه مخلوقات را آفريده است و از جمله محكم
اند و  هاي عام هاي ثابتي را براي اين مخلوقات قرار داده كه برخي قوانين و سنت و سنت

اند و تنها مربوط به  هاي خاص وانين و سنتشوند و برخي ق شامل مي را ي مخلوقات  همه
اين . باشد ها مي ها روي اين سنت باشد، و مدار انضباط آفريده برخي از مخلوقات مي

او در اين . خدا نسبت داد، چون تنها خداوند متصف به ربوبيت است توان به غير ها نمي سنت
  1.زمينه تنهاست و شريكي ندارد

  هاي عام سنت

شان و حوادث و رويدادهاي مادي كه در كائنات پيش  وجود مادي ي كائنات در همه
آيند، مانند رشد و نمو انسان، حركت و بيماري انسان و مانند آنها، و حوادث و   مي

دهند، همچون بارش باران، پشت سر هم آمدن شب و روز و  رويدادهاي كوني كه روي مي
. گيرند ها قرار مي ول اين سنتديگر متعلقات وجود مادي مخلوقات خداوند، همگي مشم

ها  پيامبران و فرستادگان خداوند اقوام خود را به مشاهده و تأمل و تفكر در امثال اين سنت
هاي زيادي بر عظمت خالق و تدبير  ي داللت هايي كه در بردارنده دعوت مي كردند، سنت
كه خداوند با قدرت اش  اش و تدبير او مطابق سنن و نظام و قوانين زيبايش و آفرينش بديع

به قومش است  ÷ي نوح ي اين ارشادات، گفته جمله از. خويش آنها را وضع نموده است

�[�\�]��m:فرمايد كه خدا از زبان او مي � � � � � �^�_�`�a� �b�c�d�e� � � � � � � � �f�g�

h�i� � � �j�k� �l�m�n� � �o�p�q�r�s� � �t�u� �v� � � � �w�x�y�z� ���
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{�|� �}�~�_� � � �`�a�b�l 20 - 15: نوح 

 خداوند كه بينيد نمي مگر  «1
 و، تابان آنها ميان در را ماه و    ؟ است آفريده ديگر باالي يكي را آسمان هفت چگونه

 شگفتي گونه به زمين از را شما كه است خدا    ؟  است كرده) درخشان( چراغ را خورشيد
 زنده( شگفتي ونهگ به را شما بعد و، گرداند مي بر زمين همان به را شما سپس   . است آفريده

 كرده فراخ و گسترده شما براي را زمين خداوند   . آورد مي بيرون زمين از) و گرداند مي
  ». بگذريد آن وسيع هاي جاده از تا   . است

  سنتهاي خاص

بشر . باشد ها مي هاي خاص مربوط به خضوع و فرمانبرداري بشر از اين سنت اما سنت
اين خضوع و فرمانبرداري مربوط به تصرفات و افعال . ها متها و ا به اعتبار افراد و  جامعه

نتايجي كه بر افعال و كردار مترتب است  ها در زندگي و احوالي كه دارند و و رفتار انسان
همچون خوشبختي و عزت و ذلت، قوت و ضعف، پيروزي و شكست، و ديگر امور 

از جمله خداوند  ؛استاجتماعي در دنيا و جزاء و سزايي كه در آخرت بر آن مترتب 

��m�x�y�z:فرمايد مي �{�|�~}���¡�¢�£�¤� �¥�¦�

¨§�©�ª�«�l ياري خدا از: گفت خود قوم به موسي « 128: األعراف 
 خدا مطلق فرمانرواي و نيست بيش ناتواني بنده فرعون كه بدانيد و( كنيد شكيبائي و جوئيد
 و، بخواهد خود كه كند مي ذارواگ خود بندگان از كساني به را زمين خدا بيگمان) و است

 كه كساني آن( است پرهيزگاران آن از) جهان دار و گير در پسنديده و نيك( سرانجام
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 و عدل اقامت و حق به اعتصام و اتّفاق و اّتحاد قبيل از. دارند مي اسباب و سنن مراعات
ز آن يعني عاقبت پسنديده يا سرانجام در دنيا و آخرت ا»  ). شدائد برابر در صبر

ي احد نازل شده، مثل اين  همچنين مانند آنچه كه در قرآن پيرامون غزوه 1.پرهيزگاران است

�m�l�m: آيه � � �n� �o�p�q lهمان( كند ياري را شما خداوند اگر« 160: آل عمران 
ي اين  از جمله» . شد نخواهد چيره شما بر كس هيچ) كرد ياري بدر جنگ در كه گونه

�m�Í�Î�Ï:ابت و عموم، اين آيه استها با هر دو نوع ث سنت � �Ð�Ñ�Ò� �l 

يعني هرگز براي سنت خدا، تغيير و » . ديد نخواهي دگرگوني خدا سّنت در و« 62: األحزاب
پس هيچ پيامبري نيست مگر  2.بيني، بلكه سنت خدا ثابت و هميشگي است دگرگوني نمي

ه احوال و اوضاع ها خصوصاً نوع دوم كه مربوط ب اينكه قومش را به سوي اين سنت
  .اجتماعي است، جهت رسيدن به توحيد خالق راهنمايي كرده است

ي پند پذيرفتن و اندرز گرفتن است كه استقامت مطلوب در سلوك بشر  پس به وسيله
يابد، و نيز ضوابط و قواعد مورد انتظار در راه محقق نمودن بندگي خالص براي  تحقق مي

ها در قرآن كريم، پند  اطر يكي از اهداف آوردن داستانبه همين خ. كند خدا تحقق پيدا مي
ها آمده است، مانند سنت اخذ اسباب، سنت  هاست كه در اين داستان گرفتن از ذكر اين سنت

تدافع، سنت خدا در ياري مؤمنان، سنت خدا در آزمايش و ابتالء، سنت خدا در ظلم و 
  3.سركشي و مانند آنها
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توحيد ربوبيت به . باشد ن و دليل براي توحيد الوهيت ميتوحيد ربوبيت، بزرگترين برها
پس هر كس معتقد باشد كه اين هستي . نسبت توحيد الوهيت نسبت مقدمه با نتيجه را دارد

اي در آن دارد، هر كاري  پهناور و عظيم، آفريننده و تدبير كننده و مالك و تصرف كننده
ي تمامي  دهنده د و او روزيارد را ني آنكند و قدرت كامل براي تغيير و دگرگو بخواهد مي

كند،  ميراند و زنده مي كند، مي دهد و منع مي هاست و نفع و ضرر به دست اوست، مي آفريده
رسد هر كس صادقانه به  دهد، و به داد درمانده مي ها نجات مي ها و ناراحتي هنگام سختي

اين محبت  .آيد ش به وجود ميي عظيم در دل فرينندهآاينها معتقد باشد، حب و دوستي اين 
اش خضوع و فروتني و خواري و فرمانبرداري و طاعت و بندگي و بردگي براي  حتماً نتيجه

ي مردمان نام  آيد كه خداوند در كتابش، از همه بسيار پيش مي. باشد مالك اين هستي مي
ها در حق  نعمتها را بر ايشان ارزاني داشته و با خلق و روزي و تمامي  برد كه او نعمت مي

 1كند؛ پس بدين صورت آنان را به سوي عبادت وي راهنمايي مي. آنان لطف نموده است

�m�Ã:فرمايد مي �Ä�� � �Å�Æ�Ç�ÉÈ�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï� � �Ð�Ñ�ÓÒ�Ô� �Õ�Ö��

Ø×�Ù�Ú�Û� �l با( است فرموده عطا شما به خدا كه را نعمتي! مردم اي  « 3: فاطر 
 كنار از و نباشيد، ناسپاس و سفله و( كنيد ورييادآ) آن حق اداي و شكر آوردن جاي به

 آيا). بپرسيد خود از بلكه. نگذريد ساده و سهل، حيات امكانات و بركات و مواهب همه اين
 جز). اصالً! نه(  ؟ برساند روزي زمين و آسمان از را شما كه دارد وجود اي آفريننده اهللا، جز
 كج راه به راست راه از و( گرديد مي نحرفم چگونه حال اين با پس. ندارد وجود خدائي او

  » ). ؟ كنيد مي سجده و بريد مي كرنش بتان براي يزدان جاي به و گرائيد، مي

                                           
 ).435إلي  1/431(المباحث العقدية المتعلقة باألذكار،  - 1



  

126 ايمان به خدا

  توحيد اسماء و صفات :مبحث چهارم

  

معناي توحيد اسماء و صفات، ايمان به نام هاي نيك و صفات واال كه خداوند در كتابش 
ا ياش براي او اثبات نموده، بدون تحريف الفاظ  تدر سن عبراي خود اثبات نموده و پيامبر

شان يا نفي بعضي از آنها از خداوند  ها و صفات از راه نفي معاني آنها و بدون تعطيل اين نام
شان و اثبات كيفيت  ودن حقيقتنمي محدود  و بدون كيفيت قائل شدن به آنها به وسيله

  1.باشد مي ،مخلوقات معيني براي آنها، و بدون تشبيه اين صفات به صفات

  شود گذاري مي بر اساس آنها پايه هايي كه توحيد اسماء و صفات پايه -اول

طلبد كه براي بيان آن تنها به كتاب خدا و سنت  توحيد خداوند در اسماء و صفاتش، مي
پس اسم يا صفتي كه در اين دو منبع نيامده، براي خدا نسازيم و خدا . مقيد باشيم عپيامبر

پس خداوند سبحان متصف بر هر كمال و منزه . هايش تشبيه نكنيم يچ يك از آفريدهرا به ه

��m�A:باشد و دور از هر نقصي مي � � � �B�DC�E�F� �G�H�I� �J�K� �

ML�N�PO�Q�R� � � � � � �TS� �U� � � �V�W�X�l آفريننده او  « 11: الشورى 
 ماده و نر شكل به را چهارپايان و، زن و مرد صورت به را شما او. است زمين و آسمانها
) حيوانها نسل تكثير و توليد و انسانها( شما آفرينش بر وسيله بدين و است درآورده

 چيزهاي از چيزي به صفات و ذات در او نه و( نيست خدا همانند چيزي هيچ. افزايد مي

                                           
 .27اإليمان، اثر دكتر محمد نعيم ياسين، ص - 1
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 بدو صفات و ذات در زمين و آسمان چيزهاي از چيزي نه و، ماند مي زمين و آسمان
 و زاد جمله از و نمايد، مي نظارت جهان كارگاه بر پيوسته و( است بينا و نواش او و) ماند مي
  :ها را نام ببريم توان اين پايه بر اين اساس مي»  ). پايد مي را حيوانها و انسانها ولد

 كنيم يا يعني اسم يا صفتي را براي خدا ثابت نمي. اسماء و صفات خدا، توقيفي است - 1
ي دليلي از قرآن يا سنت، چون غير از اين دو راه، راه  ر به وسيلهكنيم مگ او نفي نمي از

  .ديگري براي اين مهم وجود ندارد

هايش  ايمان به اينكه خداي متعال در اسماء و صفاتش شبيه هيچ يك از آفريده - 2
او نيست، و اگر يكي از مخلوقات به هايش شبيه  ر كه هيچ يك از آفريدهنيست همان طو
فات، نامگذاري يا متصف شود، اين تنها اشتراك در لفظ است و موجب اين اسماء و ص

صفات خدا  پس اسماء و. شود مشابهت مخلوقات با خدا در مدلول اين اسماء و صفات نمي
ن نامگذاري يا آي خداست و اسم و صفتي كه مخلوقات به  اي است كه شايسته به گونه

پس هر كدام به تناسب . آن مخلوق استاي است كه شايسته خود  شوند، به گونه متصف مي

��m�A:فرمايد خداي متعال مي. باشد  شأن خودش مي � � � �B�DC�E�F� �G�H�

I� �J�K� �ML�N�PO�Q�R� � � � � � �TS� �U� � � �V�W�X�l الشورى :

 به را چهارپايان و، زن و مرد صورت به را شما او. است زمين و آسمانها آفريننده او « 11
 نسل تكثير و توليد و انسانها( شما آفرينش بر وسيله بدين و است درآورده ماده و نر شكل

 از چيزي به صفات و ذات در او نه و( نيست خدا همانند چيزي هيچ. افزايد مي) حيوانها
 صفات و ذات در زمين و آسمان چيزهاي از چيزي نه و، ماند مي زمين و آسمان چيزهاي
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 جمله از و نمايد، مي نظارت جهان كارگاه بر پيوسته و( است بينا و شنوا او و) ماند مي بدو
  » .) پايد مي را حيوانها و انسانها ولد و زاد

پس خداوند سبحان كمال مطلق دارد و از . اش صفات كمال است صفات خدا، همه - 3
از جمله چيزهايي كه در ارتباط با ايمان به اسماء و صفات خدا، . هر نقصي منزه و مبراست

اين است كه انسان مؤمن از كيفيت اسماء و صفات خدا دل بكند و در اش الزم است  معرفت
در عين  شود، و ي صفات خدا سؤال نمي اين باره سؤال نكند، چون با هيچ كيفيتي درباره

خداوند متعال . حال بداند و معتقد باشد كه اين صفات، معناي معلوم و روشني دارند
انند، مورد خطاب قرار نداده و آنان را مكلف د بندگانش را به چيزهايي كه معنايش را نمي

ي  به همين خاطر امام مالك و ديگر دانشمندان امت اسالمي به كسي كه درباره. ننموده است
يفيت آن مجهول ك استواء، معلوم و: اند اش، سؤال كرده، گفته كيفيت استواي خدا بر تخت

  1.شدبا است، ايمان به آن، واجب و سؤال كردن از آن، بدعت مي

خدا . استواء معلوم و كيفيت آن مجهول است: ربيعه استاد مالك پيش از او گفته است
  2.ي ماست ي پيامبر و بيان آن وظيفه اين مسأله را بيان كرده و ابالغ آن وظيفه

                                           
 ).3/58(فتاوي ابن تيميه،  - 1
 .255لرسول حمي التوحيد، صحماية ا) 3/58(همان،  - 2
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  ي توحيد اسماء و صفات ادله -دوم

از  ي از قرآن كريم نيست كه خالي از ذكر اسمي از اسماء خدا يا صفتي هيچ سوره
كند،  ي اخالص كه كامالً از اسماء و صفات خدا بحث مي از جمله سوره. صفات او باشد

�m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J:فرمايد خداي متعال مي �K�L�M�

N�O�P�Q�R�S� �l خدا،   . است يكتا يگانه خدا،: بگو  « 4 -  1: اإلخالص 

 نشده زاده و است نزاده    .است نيازمنديها كننده برطرف و اميدها برآورنده واالي سرورِ
در اين سوره خداوند سبحان، خودش را به » .باشد نمي او همگون و همتا كسي و   . است

ي  اين دو وصف نشان دهنده. متصف نموده است) بي نياز بودن يگانه و يكتا و(احد و صمد 
  1.باشد اتصاف خدا به نهايت كمال مطلق مي

اين . نياز، و هر كسي نيازمند اوست كسي بياين است كه خدا از هر » صمد«معناي 
نيازي خدا از هر مخلوق و تنزيه او از نيازمند بودن به مخلوقات داللت  مفهوم بر اثبات بي

گردد، چون او متصف به تمامي  به اين معناست كه هر چيزي به او بر مي اثبات .كند مي
آفرينش و  كند و د ميپس او بر هر چيزي قادر است و هر چه بخواه. صفات كمال است

خدا هر نيرو و تواني كه داشته باشد، از جانب  فرمان و جزا و سزا به دست اوست، و غير
پس  .گيرد گذارد و هرگاه خواست آن را مي خداست هر گاه خدا خواست آن را باقي مي

  2.بازگشت و مقصود به سوي خداوند سبحان است

                                           
 .28علواهللا علي خلقه با اندكي تصرف، ص - 1
 .29-28همان، صص - 2
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پس به هيچ  .نياز است هر چيزي بي به اين صورت است كه خداوند متعال از تنزيه
صورتي، در خدا نياز وجود ندارد، نه در وجودش، چون خدا اولي است كه چيزي قبل از او 
نبوده و او كسي است كه نزاييده و زاده نشده است، و نه در بقايش چون او كسي است كه 

 1.پشتيباني ندارد پس خدا شريك و. شود، و نه در افعالش دهد و به او غذا داده نمي غذا مي
نياز است، بر متصف بودن خدا به كمال  و يكتا و بياهمان طور كه توصيف خدا به اينكه 

كنند و آن نفي  همچنين اين دو وصف بر معناي ديگري داللت مي .كند مطلق داللت مي

�m�n�o: فرمايد خدا مي ؛والدت و توليد از خداوند سبحان است �p�q�r�s� �t�

u�v�w� � �x�zy�{�|� � � � �}�~���¡�¢�¤£�¥� � �¦�§�¨�©�l 

 آفريننده او كه صورتي در! ؟ بگيرم خود ياور و معبود را خدا غير آيا: بگو  « 14: األنعام
 و) نيازمندند بدو همه و است او همگان رازق و( دهد مي روزي او و است زمين و آسمانها

 كه است شده داده توردس من به: بگو). نيست كسي نيازمند و( شود نمي داده روزي او به
 مسلمان) و كند خدا فرمان تسليم خالصانه را خويشتن، امت اين از( كه باشم كسي نخستين

در جاي ديگري »  . مباش مشركان زمره از) كه است داده دستور من به خداوند نيز و( باشد

�m�c: فرمايد مي �d�e�f�g�h� �i�j�k�l�m�n� �o�p�q�r�s�t�

u�v�w�x�y�z� � �{�l براي جز را انسانها و پريها من  « 58 - 56: رياتالذا 

 نه و، كنم مي روزي و رزق گونه هيچ درخواست نه آنان از من  . ام نيافريده خود پرستش
 و است نيرومند و قدرت صاحب و رسان روزي خدا تنها   . دهند خوراك مرا كه خواهم مي
  » . بس

                                           
 .29-28علواهللا في خلقه، ص - 1
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پس محال است كه رفيق و . اردكسي است كه همتا و مانند و نظيري ند »أحد«چون 

�m�Ê�Ë�ÍÌ�Î�Ï�Ð�Ñ: فرمايد فرزندي داشته باشد، خداوند متعال مي � � �� �Ò� �Ó�

Ô�ÖÕ�×�Ø� � � � � � � � � � �ÚÙ�Û�Ü�Ý�Þ�ß� �l و آسمانها كه است كسي خدا  « 101: األنعام 
 حالي در، باشد داشته فرزندي است ممكن چگونه. است آورده هستي به نيستي از را زمين

 همتا بي و يگانه خدا و باشد شوهر جنس از بايد فرزند و همسر(  ؟ ندارد همسري او كه
) سازند مي او شريك كه را اشيائي و اشخاص جمله از( است آفريده او را چيز همه و) است

 پاداش بي و ماند نمي پوشيده خدا چشم از كنند و گويند آنچه و( است چيز هر از آگاه او و
خدا در جاي . در اين آيه همانندي مخلوقات با خالق نفي شده است»  .)گردد نمي پادافره و

�m�A�B�C�D�E�F�G�H:فرمايد ديگري مي � � � � � � � �JI�K�L�M� � ����

N�O�P�l را زمين و آسمانها كه است سزا را خداوندي ستايش  « 1: األنعام 
 حكمت و اي ويژه سود يك هر كه( است كرده ايجاد را روشنائي و تاريكيها و است آفريده
 وصف، اين با ولي) خدايند وجود بر قاطعي براهين و باهر دالئل و بردارند در خاصي
»  . كنند مي انباز) را بتان خود آفريدگار براي( خويشند پروردگار وجود منكر كه كساني

هاي خدا، كسي را همتا و  پس از ميان آفريده. دهند يعني غيرخدا را همتاي خدا قرار مي

�m�A�B�C�D�E:ي خدا است مثال اين، اين فرموده 1.دهند قرار مي نظير خدا

F�G� �IH� �J�K� �L� � �M�N�l در آنچه و زمين و آسمانها پروردگار  « 65: مريم 
 را او تنها) شود مي منتهي بدو خطوط همه و است چنين كه حال( پس. است دو اين ميان

 كه( خدا براي همانندي و بيهش مگر. باش شكيبا و دوام بر او عبادت بر و، كن پرستش

                                           
 .62من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين، ص - 1
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 او سوي به نياز دست تا( كرد خواهي پيدا) باشد. .. و قيوم، حي، قادر، عالم، رازق خالق،
. شريك و همتا و نظيري ندارد كه هم نام او باشد. يعني هيچ هم نامي ندارد»  ). ؟  كني دراز

شود  ورت براي ما روشن ميبدين ص. در اين آيه خداوند تشبيه و تمثيل را انكار نموده است
ها، براي ذات خدا واجب است، همان طور  ها و نقص كه منزه داشتن خداوند سبحان از عيب

  1.اي اخالص بر اين مطلب داللت دارد كه سوره

  هاي نيكوي خدا نام - سوم

ها  برخي از اين نام. هايي دارد كه خودش را با آن نامگذاري كرده است پروردگارمان نام
ها، خداوند به  هاي موجود در قرآن، و برخي از اين نام بش نازل فرموده، مانند نامدر كتا

برخي از بندگانش، از قبيل پيامبران و فرستادگان و فرشتگان مقرب يا هر كسي كه خدا 
و برخي از اسماء خداوند سبحان خداوند سبحان، خدا در علم . خود بخواهد، ياد داده است

ده  كسي آن را نمي داند، اين بدان خاطر است معاني عظمت از آن غيب نزد خود پنهان نمو
توانند آنها را درك كنند؛ چون خدا معبود حقيقي است، جمال  خداست و مخلوقات نمي

پس خداوند  .مطلق، كمال مطلق، جالل مطلق، عظمت كامل، قدرت كامل مخصوص اوست
  .ه نداردها و صفاتي دارد كه جز او كسي به آنها احاط متعال نام

                                           
 .همان - 1
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  اسماء خداوند متعال زيادند - 1

�m�Ã�Ä:بلكه همان طور كه پروردگارمان فرموده است  � � � � � �Å� � � �� � � �Æ� � � � � � �Ç�È� �É� � �Ê�Ë� � � � � � �Ì�

Í�Î�Ï� � � � � � � �Ð�Ñ� � � � � � �Ò�Ó� � � � � �Ô�Õ�l و شماره نگارش( براي دريا اگر: بگو    « 109: الكهف 
 گيرد مي پايان دريا، شود جوهر وردگارمپر) هستي جهان( موجودات) ويژگيهاي و صفات

 هرچند، پذيرد پايان پروردگارم موجودات) رموز و حقائق و تعداد از سخن( كه آن از پيش
در جاي » .) نمائيم جوهرش و مرّكب و( بيفزائيم بدان كمك عنوان به را دريا آن همسان هم

�m�Å�Æ�Ç�È: فرمايد ديگري مي � � � �É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ� �Ò�

Ó�Ô������ÖÕ�×�Ø�Ù� �Ú�Û�l هستند زمين روي كه درختاني همه اگر  « 27: لقمان 
 آن با و( شود دريا اين كمك دريا هفت و) گردد مرّكب آن براي( دريا و، شوند قلم

 خدا مخلوقات) ولي، خشكند مي مرّكبها و شكنند مي قلمها، گردد يادداشت خدا مخلوقات
 چگونه و بيافريند بايد را چيزها چه داند مي( است حكيم و عزيز خداوند. گيرند نمي پايان

و  قوت و قدرت و تسلط   پس معاني حمد و ستايش و مجد و عظمت و كمال»  ). بيافريند
يابد و ادارك به كنه ذاتش  عقل او را در نمي. كه بشر بدانها احاطه ندارد، از آنِ خداست

ارش محدود نمودن نامهاي نيكوي گويد، سف حديثي كه از اسماء خداوند سخن مي. رسد نمي
 سدر حديث صحيحي كه ابن مسعود  عخداوند به نود و نه اسم نيست، چون پيامبر

أسألك بكل اسم «: ات كرده و او را به فرياد خوانده كهجروايتش كرده، با پروردگارش منا

ه هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت ب

ي هر اسمي كه از آن توست و خودت را با آن  به وسيله« 1:»في علم الغيب عندك

                                           
 ).1/508(و حاكم  3712ي  مسند احمد، شماره - 1
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اي يا آن  اي، يا به يكي از مخلوقاتت ياد داده اي يا آن را در كتابت نازل كرده نامگذاري كرده
  ».نمايم اي، از تو مسألت مي را در علم غيب نزد خودت پنهان كرده

كند، پس خدا  عرش خدا سجده مي زير عدر حديث شفاعت آمده كه پيامبر
  1.دهد كه قبالً به او ياد نداده بود هايي را به او ياد مي ستايش

  اند    اسماء خداي متعال توقيفي - 2

چون اسماء خدا آن است كه در . پس كسي حق ندارد كه اسمي را براي خدا درست كند 
، عزيز، حكيم، قرآن يا سنت با صفت اسم مثل خالق، باري، مصور، ملك، قدوس، سالم

  .آمده است... علي، عظيم، مؤمن و مهيمن و

  يكوي خدا فقط به خدا اختصاص داردهاي ن برخي از نام -3

ها عبارتند از  ها نامگذاري شوند و اين نام خدا، با اين نام پس جايز نيست كه غير 

�{�|��}�m�z: »اهللا«و » الرحمن« � �~�_ lيا»  هللا«  با) را خدا( : بگو « 110: اإلسراء 
 فرياد به متعدد صفات و نامها به را خدا و، كند نمي فرقي( طلبيد كمك به«   رحمن« 

به همين خاطر كسي از انسانها هرگز به اين دو نام، » .) نيست توحيد مخالف، خواندن
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و » اهللا«پس . كند شود و اگر اين كار را بكند، خداوند او را تكه تكه مي نامگذاري نمي
  1.شود ها نامگذاري نمي هايي است كه كسي جز خداوند متعال بدان ز ناما» الرحمن«

  هاي خدا جايز است كه به تنهايي ذكر شوند برخي از نام -4

تواني  پس تو مي. و مانند آنها... مانند عزيز، حميد، حكيم، رحيم، عليم، خبير، بصير و 
هاي   و برخي از نام .او را بشناسي او را به فرياد بخواني و ها خدا را صدا بزني و با اين نام

: شوند، مثالً مانند اينكه خداوند متعال را چنين توصيف كني خدا فقط با نظير خود ذكر مي
پس اگر پروردگار چنين . هايي كه متضاد دارند ديگر نام و» القابض الباسط«، »النافع الضار«

اين كار معنايي را مي بس،  است و» القابض«يا فقط » الضار«توصيف شود كه او فقط 
به همين خاطر اين گونه . عظمت و كمال و قداست خدا نيست رساند كه اليق مجد و كرم و

  .شوند شان ذكر مي شوند، بلكه تنها همراه متضاد و مقابل ها به تنهايي ذكر نمي نام

        ععععهاي خدا در حديث پيامبر معناي شمردن نام -5

شامل  شود، اسماء را بشمارد، داخل بهشت ميكس اين خدا نود و نه اسم دارد، هر: كه
  :شود از جمله اموري چند مي

جماعتي  .اي كه انسان بتواند آنها را بشمارد ها و حفظ آنها، به گونه شناخت اين نام -الف
از دانشمندان اسالمي همچون زجاج، ابن منده، ابن حزم، ابوحامد غزالي، ابن عربي، قرطبي 
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ها از قرآن و  شمردن و استخراج اين نام ن اسالمي به نام بردن وو ديگر مصنفان و دانشمندا
هاي نيكوي خدا  اين امر در مفهوم احصا و شمردن نام. اند سنت صحيح نبوي اعتنا نموده

داخل است و براي انسان فضيلت عظيمي است كه اسماء خدا را بشناسد و آنها را تالوت 
  1.نمايد و خدا را با آنها بخواند

هاي  ها، نام له معاني احصاء اسماء خدا، معرفت معاني آنهاست، چون اين ناماز جم - ب
رمزي و وهمي و جامد و مبهم نيستند، بلكه به زبان عربي هستند و از انسان خواسته شده 

خواند، معنادار باشند و تنها تكرار  كه معاني آنها را فهم كند تا اينكه وقتي اين اسماء را مي
كند و  اين امر، چيز عظيمي است و درون را پربركت و پاك و مزكي مي ذات. الفاظ نباشند

  .نمايد قلب و عقل و روان را سالم مي

�m�c�d:فرمايد پافشاري دعا با اين اسماء؛ همان طور كه خداوند متعال مي - ج

e�f�hg�i�j�k�l� �m lنامها زيباترين داراي خدا« 18: األعراف 

 يزدان ستايش هنگام به پس. نمايند مي داللت صفات رينكاملت و معاني بهترين بر كه( است
 و، بخوانيد و داريد فرياد نامها بدان را او) سبحان خداي از خويش حاجات درخواست و
 كار به هائي واژه و( يازند مي دست تحريف به خدا نامهاي در كه بگوئيد كساني ترك به

  ».) است خدا صفات يا ذات منافي، معني يا لفظ نظر از كه برند مي

ي نام خدا، از خدا چيزي را خواست به همين خاطر گفته شده  واجب است كه به وسيله
  :كه
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  و سل الذي أبوابه التُحجب  ال تسألنّ بّني آدم حاجة

هايش روي كسي بسته  آدم مخواه، بلكه از كسي بخواه كه دروازه حاجت خود را از بني «
  ».نيست

  ني آدم حين يسألُ يغضبو ب  اهللا يغضب إن تركت سؤاله

آدم وقتي از وي چيزي  شود ولي بني خدا اگر از وي چيزي نخواهي، ناراحت مي«
  ».شود بخواهي، ناراحت مي

خوانيم، به اين صورت  هاي نيكوي خدا با اعتدال خدا را به فرياد مي ي نام پس به وسيله
او اميدوار باشي در هر چيزي  كه خدا را فرياد بخواني و از او چيزي را درخواست كني و به

از امر دنيا و آخرتت كه به تو مي رسد، خواه آن چيز برايت خوشايند باشد و خواه از آن 
مل و تدبر در آنها و أاش و ت ها با دل دادن به معاني ي اين نام يا خدا را به وسيله. بدت آيد

دعا و ذكر و خضوع و  تعبد به مقتضايشان و تسبيح و ستايش و تمجيد و تهليل و تكبير و
  1.خشوع قلب، به فرياد بخواني

در دل داشتن معاني اين اسماء؛ چون بدترين چيزي كه انسان بدان گرفتار است،  - ح
ها، در دل  باشد و بهترين درمان دل غفلت و غرق شدن در ماديات و تعلقات مادي مي

ايمان به خدا است  ها و عادت دادن درون به معرفت و ي غيب داشتن عظمت خداي داننده
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اين امر به  1.بيني تا اينكه به اين درجه برسي كه خدا را طوري بپرستي كه گويي او را مي
افزايد، همان طور كه  روي آوردن انسان به طاعت و نشاط و چاالكي در مسير بندگي مي

��m�g:فرمايد خداوند سبحان مي �h� �i�j�k�l�m�n�o�l 218: الشعراء  - 

 همچنين( و   . خيزي برمي) تهجد نماز براي( كه گاه بدان بيند مي را تو كه خدائي آن  « 219
) جماعت صف( ميان در را تو) برخاست و نشست و سجود و ركوع و قيام( حركت) بيند مي

همچنين در دل داشتن معاني اين اسماء به روي گردان انسان مؤمن از »  . برندگان سجده
همچنين به توان و . افزايد كن كردن گناه، مي يدن به ريشهگناه و دوري از آن، و سرعت بخش

ترساند از  نيرو در توبه و بازگشت از وحشت قلب و دوري از پروردگار و آنچه انسان را مي
  2.افزايد قبيل خشم و عتاب خدا يا بازخواست بنده به خاطر اصرار بر گناه مي

فروتني  دوري گيري از مردم و كنارهاز بهترين نتايج اين اسماء آرامش و متانت و وقار و 
شايد از جمله . باشد و ذلت براي صاحب قدرت و مقام و روي آوردن به خداي عزوجل مي

اش  د كه نتيجهشوجويي ن جدل و ستيزه به ماده ي تبديل اين است كه احصاي اسماء خدا،
ب است و رساند، مطلو البته تحقيق علمي كه انسان را به مقصود مي. معرفت قلبي نيست

  3.براي كسي كه خواستار طي راه است، الزم است
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  صفات الهي -چهارم

صفات عقلي، صفات خبري، صفات ذاتي و : شود صفات الهي به چهار دسته تقسيم مي
  .صفات عقلي و خبري در قرآن و سنت آمده است. صفات فعلي اختياري

  صفات عقلي - 1

پس راه اثبات اين صفات، . استدالل كردتوان به آنها  ي عقل مي صفاتي است كه به وسيله
علم، قدرت، اراده، حيات، سمع، بصر، : برخي از صفات عقلي عبارتند از. سمع و بصر است

  1.كالم، رحمت، حكمت، علو، بلندي و مانند آنها

  صفات خبري - 2

توان  تواند آنها را درك كند و از طريق نصوص مي صفاتي است كه عقل به تنهايي نمي
برخي از صفات . باشد شان، فقط وارد شدن خبر صادق مي پس راه اثبات. اثبات نمودآنها را 

ايمان به  2.صورت، دو دست، چشم، نشستن روي تخت و مانند آنها: خبري عبارتند از
صفات خبري همچون صفات عقلي واجب است، بدون آنكه تمثيل و تعطيل و تحريف و 

�m�Q�R:فرمايد ل ميخداوند متعا 3.كيفيت قائل شدن صورت گيرد � � � � � �TS� �U� � � �V�

W�X�l به صفات و ذات در او نه و( نيست خدا همانند چيزي هيچ « 11: الشورى 

                                           
 .60-59علواهللا علي خلقه، ص - 1
 .60همان، ص - 2
 .61همان، ص - 3



  

140 ايمان به خدا

 و ذات در زمين و آسمان چيزهاي از چيزي نه و، ماند مي زمين و آسمان چيزهاي از چيزي
 از و، نمايد مي نظارت جهان كارگاه بر پيوسته و( است بينا و شنوا او و) ماند مي بدو صفات
  ».) پايد مي را حيوانها و انسانها ولد و زاد جمله

  صفات ذاتي -3

صفاتي است كه ذات خدا از آن جدا نيست، بلكه از ازل و ابد اين صفات الزم و همراه 
باشد، مانند حيات، علم، قدرت، قوت، ملك، عظمت، كبرياء، مجد، علو و  ذات خداوند مي

  .نهاو مانند آ 1بلندي، جالل، وجه

  صفات فعلي -4

گيرد و تك  صفاتي است كه مشيت و قدرت خدا در هر لحظه و زماني بدان تعلق مي
باشد هر چند خداوند سبحان  تك اين صفات افعالي تحت مشيت و قدرت خداوند مي

. اند باشد، به اين معنا كه نوع افعال، قديم است و افرادشان حادث پيوسته متصف به فعل مي
گويد و سخن  خواهد و پيوسته مي ي هر كاري است كه مي ان پيوسته كنندهپس خداوند سبح

كند، ولي افعال او بنا به مقتضاي  انديشي مي گويد و مي آفريند و در امور تدبير و چاره مي
  .شوند اش كم كم واقع مي حكمت و اراده
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ا، ي اين صفات نشستن روي تخت، آمدن و رفتن، پايين آمدن به آسمان دني از جمله
خنديدن، خشنود شدن، خشم، ناخوش داشتن، محبت، آفريدن، روزي دادن، زنده كردن، 

  1.انديشي مي باشد ميراندن و انواع تدبير و چاره

نشستن روي تخت و آمدن و پايين . برخي از افعال خدا، الزم و برخي متعددي هستند
كنند بلكه قائم به  دي نميافعال الزمي هستند كه به سوي مفعول تع... آمدن به آسمان دنيا و

... باشند و آفريدن و روزي دادن و زنده كردن و ميراندن و دادن و منع كردن و فاعل مي
افعال (خداوند ميان اين دو افعال  2.كنند افعال متعدي هستند كه به سوي مفعول تعدي مي

�m�e�f�g�h:در اين آيه جمع كرده است) الزم و افعال متعدي �i�j� � � �k�l�

m�n�o�p�rq�s�t�u� �v�w�l و آسمانها كه كسي آن  « 59: الفرقان 
 تخت بر گاه آن و، است آفريده دوره شش در را دو آن ميان چيزهاي همه و را زمين

 خود قدرت دست با را كائنات بار و كار و( است نشسته) جهان امور اراده و فرماندهي(
 و فراوان رحمت داراي او). است هبود عالم اوضاع و احوال مراقب پيوسته و است چرخانده

 و عاصي و مطيع و است گرفته دربر را موجودات همه وي عام رحمت و( است فراگير
 باخبر هستي آفرينش ادوار از خواهي مي اگر اند نشسته يغما خوان اين بر كافر و مؤمن
ي و خداوند در اين آيه دو فعل متعد»  . بپرس فرزانه و آگاه بسيار شخص از پس) گردي

شود خدا به اين دو  ي مشيت و قدرت خدا حاصل مي الزم را آورده و هر دو فعل به وسيله
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همچنين بايد متوجه شد كه برخي از صفات خدا هم صفت ذات و هم . فعل متصف است
  1.صفت فعل است مانند صفت كالم، خلق و رحمت

نند؛ خداوند ك آيات واحاديث بر اتصاف خدا به صفات ذاتي و صفات فعلي داللت مي

�m�t:فرمايد متعال مي �u�v�w�x�y�z�l پروردگار ذات تنها و  « 27: الرحمن 

�°�¯�®�m:فرمايد در جاي ديگري مي»  . بس و ماند مي تو ارجمند و عظمت با

±�²�³�́�µ� � � �¶�¸�¹� � � � �º� �»� �¼�½�¾�¿� �l األعراف :

 فرشتگان به آن از بعد. كرديم صورتگري سپس و آفريديم را شما) نخستين جد، آدم(  « 11
 سجده آدم براي: گفتيم) نبود ايشان از ولي، داشت قرار آنان صف در كه ابليس جمله از و(
) يزدان فرمان به فرشتگان همه( پس). داريد گراميش و بزرگ و( كنيد) تواضع و خضوع(

 نبرد رمانف و بود جّنيان از( كه ابليس مگر) آوردند جاي به تكريم و تعظيم و( كردند سجده

�m�v:فرمايد همچنين مي»  . نكرد سجده) و �w� �x� � �y�z�{� �}|�~���¡�¢�£���

¤� � �¥� � � � �¦�§�l مسأله همچون، خدا براي عيسي) آفرينش( مسأله  « 59: آل عمران 
 پديد) درنگ بي( و! آي پديد: گفت بدو سپس، بيافريد خاك از را او كه است آدم) آفرينش(

�̧�¶�m، » . آمد � �¹�º�»�¼� �½�¾�¿�À�Á�l 

 روند مي چيزي بدنبال آنان كه است خاطر بدان) ايشان برگرفتن جان( گونه اين  « 28: محمد
 آيد، مي بدشان است او خوشنودي موجب كه چيزي از و، آورد مي خشم سر بر را خداي كه

�̀�_�m�̂و »  . گرداند مي بيسود و باطل را ايشان) نيك( كارهاي خداوند لذا و � � � � � � � � �� �a�b��
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c�d� �e�f�g� � �ih�j�k�l� �m�l را خدا اگر: بگو  « 31: آل عمران 
 و، ببخشايد را گناهانتان و بدارد دوست را شما خدا تا كنيد پيروي من از، داريد مي دوست
مقداري گوشت براي رسول : در حديث هم ابوهريره گويد»  . است مهربان آمرزنده خداوند

اش آمد و مقداري از آن را بركند، آنگاه  گوشت خوش آن حضرت از اين. آورده شد عخدا
فيقولون له  ÷÷÷÷فيأتون آدم: تا آنجا كه مي فرمايد... يوم القيامة أنا سيدنا الناس: فرمود

أنت أبوالبشر خلقك اهللا بيده و نفخ فيك من روحه و أمر المالئكة فسجدوا لك اشفع لنا 

إنّ ربي قد غضب : ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إلي ربك أال تري إلي ما نحن فيه، أال تري إلي

من در روز قيامت، سرور مردمان «: 1»غضباً لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله
تو پدر : گويند آيند و به او مي مي ÷پيش آدم ] آن جماعت: [فرمايد تا آنجا كه مي... هستم

ر تو دميد و به فرشتگان بشر هستي كه خدا تو را با دست خويش آفريد و از روح خود د
نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن كه ما را از اين  .دستور داد كه برايت سجده كنند

بيني چه مصيبت و  مگر نمي .]ي اعمال ما را شروع كند محاسبه و[وضعيت در آورد 
همانا پروردگارم به سختي خشمگين شده كه : گويد به سر ما آمده است؟ آدم مي يا سختي
بر ما واجب  .»شود ز آن چنين خشمگين نشده و بعد از آن هرگز چنين خشمگين نميپيش ا

است تماي صفاتي كه در قرآن و سنت آمده، بدون تحريف و تعطيل و تشبيه و تمثيل اثبات 
  2.كنيم
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  اتيبرخي از صفات ذ -أ

  صفت حيات *

به  .داردخداوند متعال حيات هميشگي كامل دارد كه نقص به هيچ صورتي در آن راه ن

 فرا خوابي نه و چرتي نه را او « 255: البقرةm�{�|�}�~�� l: فرمايد همين خاطر مي
صفت حيات، به » .) ندارد راه بدو رخوت و سستي و است بيدار همواره و( گيرد نمي

برخي از آيات قرآني كه صفت . ي آيات قرآني و احاديث نبوي ثابت شده است وسيله

�m�s�t�u�v:عبارتند ازكنند،  حيات را اثبات مي �w� �x�y lبجز خدائي« 255: البقرة 

�¢�¡�m، ».است نگهدار) را هستي جهان و( پايدار زنده او و ندارد وجود اهللا �£�¤� � � �¥� �� ����

¦� � �l و» .ندارد وجود خدائي او جز. است او جاويد زنده « 65: غافرm�V� �W�X� �Y��

Z�[�l و است زنده هميشه كه كن تكيه ونديخدا بر) امور همه در( و« 58 : الفرقان 

اشاره كرد كه بتوان به حديث ابن عباس از ميان احاديث هم مي» . ميرد نمي هرگز
اللهم لك أسلمت، و بك آمنت و عليك توكلت، و إليك «: فرمودند عرسول خدا: گويد

و و بك خاصمت، أعوذ بعزتك، ال إله إال أنت أن تضلني، أنت الحي الذي اليموت،  أنبت،

ايمان آوردم و به تو توكل كردم، به  خدايا تسليم تو شدم، به تو« 1:»نس يموتونالجن واإل
خدايي كه  برم، اي به عزت تو پناه مي. سوي تو بازگشتم و به خاطر تو خصومت كردم

ميرد و جنيان و  اي هستي كه نمي حقي جز تو نيست از اينكه مرا گمراه كني، تو زندهمعبود بر
اين است كه حيات خدا، صفتي ذاتي است » حي«از جمله معاني » .يرندم آدميان مي
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شان از  برخالف مخلوقات، كه حياتشان از لطف و فضل خداوند به آنان است و معيشت
پس خداوند متصف به حيات است و حيات صفتي . باشد بخشش و لطف و كرم خداوند مي

اين است كه خداوند حيات را » حي«معاني  ههمچنين از جمل. باشد براي ذات پروردگار مي
اي كه زوال  بخشد و به اهل بهشت، حيات ابدي و ازلي و سرمدي به زنده ها در اين دنيا مي

حيات بهشتيان ابدي است بدون آنكه مرگ و فنا . بخشد و نيستي بدان راه ندارد، به آنان مي
  .بدان راه يابد

  صفت علم* 

شامل و كامل و فراگير و محيط به گذشته و علم خدا، . باشد علم مقتضي نفي جهل مي
خداوند بلندمرتبه  ؛باشد و علمي است كه مطابق با واقعيت است حال و آينده مي

�m�L:فرمايد مي �M�N�O�P� �Q�R� � � �S�l را مردمان( كه كسي مگر  « 14: الملك (
 آگاهي بس بين باريك و دقيق او كه اين حال و، داند نمي) را ايشان وضع و حال( آفريند مي

�m�»�¼�½�¾�¿�À:فرمايد در جاي ديگري مي»  ! ؟  است � �Á� � �Â l255: البقرة 

همچنين » . بخواهد وي كه را مقداري آن جز آورند نمي فراچنگ را او علم از چيزي«

�m�_��̀a�b:فرمايد مي �c�ed�f�g �lكافران كه چند هر( « 166: النساء 
 گواهي است شده نازل تو بر) قرآن از( آنچه بر خداوند ليكن) كنند مي انكار را تو نبوت

  ». است كرده نازل خويش) خاص( دانش) مقتضاي( به را آن كه است خدا اين. دهد مي

حكمت او هر چيزي  ي علمي به هر چيزي دارد و رحمت و پس خداوند سبحان احاطه

�m�¾�¿�À�Á:ماند را در بر گرفته، و چيزي در زمين و آسمان از او پنهان نمي
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Â�Ã� �ÅÄ�Æ�Ç�È� � � �É�ËÊ�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó� � � � � � �Ô�Õ�Ö�×�

Ø�Ù� �Ú�Û�Ü�Ý� � � � � � � � �Þ�ß� �l خدا دست در آنها كليد و غيب هاي گنجينه  « 59: األنعام 
 آگاه است دريا و خشكي در آنچه از خداوند و. نيست آگاه آنها از او جز كسي و است
 و. است خبردار آن از كه اين مگر تداف نمي فرو) درختي و گياهي از( برگي هيچ و. است
 مگر، افتد فرو كه نيست خشكي يا و تر چيز هيچ و، زمين) درون( تاريكيهاي در اي دانه هيچ
»  . است ثبت و ضبط محفوظ لوح در) و است پيدا خدا علم در و، آگاه آن از خدا( كه اين

�m�H:بدان راه نداردهمچنين علم خدا، علمي است كه پيش از ان جهل نبوده، و فراموشي 

I�J�K�L�M� �l او قلم از چيزي لذا و( رود نمي خطا به من پرودگار« 52: طه 
 و جزا روزي مطمئنّاً. رود نمي او ياد از چيزي، بنابراين و( كند نمي فراموش و) افتد نمي

�m�d�e:فرمايد در جاي ديگري مي» .) شود مي داده كمال و تمام به ايشان سزاي � � � � � � � � � �f�

g� �l و كردار ناظر و حاضر جا همه و( ايم نشده دور به آنان از ما كه چرا « 7: األعراف 
ها، كليات و  ها و جزئيات و ظاهرها و باطن كاري خداوند ريزه» .) ايم بوده رفتارشان

هاي مشخص هر چيزي را در كوتابي كه  اندازه. داند جزئيات، معنويات و ماديات را مي

 m�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�l:فرمايد به همين خاطر مي. نزدش است، نوشته است

 توجه با انسانها شما علم و(  است، نشده داده شما به اندكي دانش جز كه چرا« 85: اإلسراء
  ». نيست هم دريا به قطره، سبحان خداوند اليتناهي علم و جهان كلّ گستره به

: اند از اين رو گفته. اين علم، موجب خشيت و ترس از خدا و تعظيم و بزرگداشت اوست
همچنين اين علم، موجب در نظر . ترسد هر كس بيشتر خداشناس باشد، بيشتر از او مي
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باشد، زيرا هر چيزي تحت علم و سمع و بصر و تسلط  ي حال مي گرفتن خدا در همه
  .خداوند است

علم محيط خداوند، موجب محبت اوست، چون علم خدا، علم كامل و محبوب 
همچنين اين علم، موجب محبت علم و تالش در راه . و پرهيزگار است هاي مبارك درون

باشد؛ زيرا خداوند علم و علماء را  و به دست آوردن آن و لذت بردن از آن مي نكسب آ
همچنين علم خداوند، موجب صبر و . دوست دارد و جهل و جاهالن را دوست ندارد

همچنين علم دنيا و هستي . بادت استباشد؛ چون كسب علم، ع  پايداري در راه يادگيري مي
آگاهي  داشتني است كه بصيرت و و انسان و انواع و اشكال معارف بشري، محبوب و دوست

بردن از اين   افزايد و بهره به آفرينش خدا و قدرت و حكمت و عظمت خدا را به بنده مي

�×�m�Ö:گرداند هستي را براي بنده آسان مي � �Ø�Ù�Ú�Û�Ü� �Ý� � � �Þ�ß l13: ثيةالجا 

 ساخته شما مسّخر، خود ناحيه از را همه است زمين در كه آنچه و آسمانها در كه آنچه و «
  ».است

اين اسم مبارك، تسليم به آنچه كه خدا . شود همانا صفت علم از اسم عليم خدا گرفته مي
دارد كه آنچه  آورد و روشن مي دهد در درون آدمي به وجود مي اش انجام مي در هستي

پس حكمت همان علم . دهد، به علم و اراده و حكمت اوست ند در هستي انجام ميخداو

�\�m.باشد است و قدرت، قرين و همراه علم مي � � �]�̂�� �_�l آگاه بس او و « 2: التحريم 

�`�_�mو » . است بجا كار و � � � � � �a� �b� �l و( است توانا و آگاه بس او و « 54: الروم 
پس هر چيزي بنا » .) بگرداند چگونه را شما وجود چرخه و ندبيافري را شما چگونه داند مي

�m�N�O�P:باشد به تقدير و هر تقديري از روي حكمت مي �Q�R� � � � � � �S�UT�V�W�
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X�Y�[Z�\�]� � �^�_�̀�l و فرمان به جز اي حادثه و واقعه هيچ« 11: التغابن 
 و ثبات به( را او لد خدا، باشد داشته ايمان خدا به كه كس هر و، دهد نمي رخ خدا اجازه

 هر از خداوند و، گرداند مي رهنمود) و رساند مي الهي قدر و قضا به خوشنودي و، آرامش
  .»است آگاه كامالً چيزي

گرداند و باعث  بنده را خيلي به پروردگارش نزديك مي» عليم«ايمان به پروردگار 
  .اس كندشود كه او بيشتر و بيشتر معيت و همراهي خداوند با او را احس مي

  :شاعر گويد

  في الكون من سر و من إعالن  هو العليم أحاط علماً بالذي

ي علمي  او عليم است كه به آنچه در هستي است، چه پنهان باشد و چه آشكار، احاطه«
  ».دارد

  قبل الدانيلديه األمور قاصي     و بكل شئ علمه سبحانه

ترين  ن چيزها پيش از نزديكخداوند سبحان به هر چيزي علم دارد، علم به دورتري«
  ».چيزها در نزد خداوند است

  1نسان ذو نسيانينسي كما اإل  ال جهل يسبق علمه كال و ال
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كند همان طور كه انسان  هرگز پيش از علم جهل نبوده، و خدا هرگز فراموش نمي«
  ».كار است فراموش

  صفت قدرت* 

خويش، موجودات را به وجود  با قدرت. خداوند سبحان تواناست و قدرت كامل را دارد
كند و با قدرت خود آنها را  انديشي مي آورده است با قدرت خويش در آنها تدبير و چاره

كند و  با قدرت خويش زنده مي .برابر كرده و سامان داده و آنها را محكم نموده است
دلها را بر ند و با قدرت خود اانگيز ميراند و بندگان را براي جزا و سزا از قبر بر مي مي

�m�j:فرمايد خداوند متعال مي 1.نمايد كند، دگرگون مي خواهد و اراده مي اساس آنچه كه مي

k�l�m�n�o� � � � �p�l سر توانيم مي حتّي ما) آوريم مي گرد را آنها!  (آري   « 4: القيامة 
 حال به و( بيافرينيم خودش همسان كامالً) است بدن اندام دقائق از يكي كه( را او انگشتان

 95: المؤمنون m�w�x�y�z�{�|�}�~��l:فرمايد همچنين مي»  ). بازگردانيم اول

 بر و محفوظ را تو و( ، بنمايانيم تو به دهيم مي وعده بديشان كه را آنچه توانيم مي قطعاً ما  «
در سنت مطهر نبوي نيز »  ). باش مطمئن خود پيروزي و ما ياري به لذا. گردانيم پيروز آنان
داد  استخاره را به ما ياد مي عرسول خدا: آمده كه گويدبوايت جابر بن عبداهللاردر 

إذا هم أحدكم باألمر فليركع «:فرمود داد، مي ي قرآن را به ما ياد مي همان طور كه سوره

ستقدرك أستخيرك بعلمك و أاللهم إنّي : ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل
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كه ندانست آن كار خير است يا [اري را داشت هرگاه هر يك از شما قصد ك«1:»بقدرتك
ي علم تو  خدايا، من به وسيله: نماز فرض را بخواند، سپس بگويد دو ركعت نماز غيرِ] شر

  ».نمايم ي قدرت تو، طلب توانايي مي كنم و به وسيله طلب خير مي

  صفت اراده* 

ي تكويني  ارادهاي كه به معناي مشيت است،  اراده. اراده و مشيت يك معنا را دارند
به اذن خدا به طور مفصل . ي تكويني فرق دارد ا ارادهبي تشريعي  اما اراده. باشد مي

كنند، زيادند، از جمله  آيات و احاديثي كه آن را بيان مي .ي آن سخن خواهيم گفت درباره

�m�A�B�C�D�E�F�G�H:فرمايد خداوند متعال مي �I�

J�K�L�M�N� � � � �O�P�RQ�S�T� � � � � � � � � � � �� � � �U�WV� �X�
Y�� �� �� �� ��Z�[�� �\�]�̂�_�`�a�b�c��d�e�f�g�h�i�j�k�l��

m�n�o�qp�r�s�t� �u�v�w�x�y�z�
{� � �|�}�~�_�`�a� �l هنگامي! مؤمنان اي  « 6: المائدة 

 آرنجها با همراه را خود دستهاي و صورتها، )نداشتيد وضو و( بپاخاستيد نماز براي كه
 با همراه را خود پاهاي و، كنيد مسح را) آنها از قسمتي يا همه( خود سرهاي و، بشوئيد

 را خود) بدن همه، بخوانيد نماز خواستيد و( بوديد جنب اگر و. بشوئيد آنها قوزكهاي
 و( باشيد مسافر كه اين يا) بود آب استعمال از مانع بيماري و( بوديد بيمار اگر و. بشوئيد
 مجامعه زنان با يا، برگشت پيشاب از ماش از يكي كه اين يا) بود دشوار برايتان آب يافتن
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،  كنيد تيمم پاك خاك با، نيافتيد) وضو يا غسل براي آب، صورتها اين همه در( و، كرديد
 يا مچ تا( خود دستهاي و صورتها بر آن با) و زده خاك بر دست كف بار دو كه شكل بدين(

 خواهد مي بلكه و، اندازد تمشّق به و آورد تنگ به را شما خواهد نمي خداوند. بكشيد) آرنج
 شما بر را خود نعمت) اسالمي احكام بيان با( و دارد پاكيزه) باطن و ظاهر حيث از( را شما
 جاي به) عبادت و طاعت بر دوام با( را او) الطاف و انعام( شكر كه شايد، نمايد تمام

�m�§�̈�©�ª:فرمايد همچنين مي» .دآوري �«�¬�®� �¯�l 185: البقرة » 
توان  در ميان احاديث مي» . نيست شما زحمت خواهان و خواهد مي را شما آسايش دخداون

من يرد اهللا به «: فرمود شنيدم كه مي عاز رسول خدا: به حديث معاويه اشاره كرد كه گويد

ي خيري به او داشته باشد، درك دين را  هر كس كه خداوند اراده« 1:»خيراً يفقهه في الدين
  ».كند به او عطا مي

  اثبات صفت سمع و بصر

و ) شنوايي(ي سمع  تنها به وسيله) شنوا(از نظر اهل سنت معلوم و محرز است كه سميع 
و حكيم ) توانا(باشد، همان طور كه قدير  مي) بينايي(ي بصر  تنها به وسيله) بينا(بصير 

دو ي  آيات واحاديث وارده درباره 2.باشد ي قدرت و حكمت مي تنها به وسيله) فرزانه(
 .كنيم به همين خاطر تنها به برخي از آيات قرآني استدالل مي. صفت سمع و بصر، زيادند

�~�|{�}�m: فرمايد خداوند متعال مي � ���¡� � � �¢�£�l پس« 56: غافر 
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 سخنان( او كه دار خدا پناه در را خود) طلب برتري و خودخواه افراد گونه اين شرّ از(

�m�Ô�Õو » . بيند مي) را آنان ناجوانمردانه هاي ئهتوط( و شنود مي) را ايشان اساس بي

Ö�×�Ø� �l ايشان اعمال( بيناي) و بندگان اقوال( شنواي خداوند و« 134: النساء (
  ». است

  اثبات صفت كالم

گويد، و او  اهل سنت اتفاق نظر دارند كه خدا به مشيت و خواست خود، سخن مي

�m:فرمايد خداوند بلندمرتبه مي1گويد؛ مي پيوسته هر وقت و به هر كيفيتي كه بخواهد سخن

I�J�K� � � � � �L lدر جاي ديگري » .گفت سخن آنان از برخي با خداوند« 253: البقرة

�m�i�j�k:فرمايد مي �l�m�l حجاب پشت از( حقيقةً خداوند« 164: النساء 
پس از جمله صفات خداي عزوجل، صفت كالم » . گفت سخن موسي با) واسطه بدون

اين صفت آغازي ندارد، چون . شود ن صفت قائم به خداست و از او جدا نمياي. باشد مي
خداوند به مشيت و خواست و اختيار خود، . خداوند بدان متصف است و پاياني هم ندارد

كالم او، بهترين و زيباترين كالم است و شبيه به كالم انسانها نيست، چون . گويد سخن مي
ي صفت كالم،  داوند با هر كس كه بخواهد به وسيلهخ. شود خالق با مخلوق مقايسه نمي

گويد و كالم خود را به صورت حقيقي به هر كس از فرشتگان و پيامبرانش كه  سخن مي
همان . شنواند  آن را به بندگانش در سراي آخرت با صداي خودش مي شنواند بخواهد، مي

ه كنار درخت آمد و طور كه با صداي خويش با موسي سخن گفت و او را صدا زد وقتي ك
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همان طور كه كالم خدا شبيه كالم مخلوقين نيست، به همين صورت . موسي آن را شنيد
از جمله كالم خدا، قرآن و . كالم خدا، پاياني ندارند. صدايش شبيه صداي مخلوقين نيست

قرآن  1.ها و آياتش، كالم پروردگار است پس قرآن، با تمام سوره. باشد تورات و انجيل مي
پس تمام حروف و معاني . گردد زده و به سوي خدا بر مي ريم، مخلوق نيست، از خدا سرك

�m�̧:باشد  دليل اينكه قرآن از كالم خداوند است،اين آيه مي. باشد قرآن، كالم خداوند مي

¹� �º�»�¼�½�¾�¿� �À�Á�Â�Ã�ÅÄ�Æ�Ç�È�É�Ê��
Ë� �l ني كه به شما دستور جنگ با و كافرا( اگر يكي از مشركان) !اي پيغمبر (  « 6: التوبة

را ) يعني آيات قرآن( او را پناه بده تا كالم خدا، از تو پناهندگي طلبيد) آنان داده شده است
از زمره شما ، اگر آئين اسالم را پذيرفت. و از دين آگاه شود و راجع بدان بينديشد( بشنود
خودش ) مأوي و منزل قوم و( پس از آن او را به محلّ امن) و اگر اسالم را نپذيرفت، است

تا از خطرات راه برهد و بدون هيچ گونه اذيت و آزاري به ميان اهل و عيال ( برسان
و ناآگاه از ( بدان خاطر است كه مشركان مردمان نادان) پناه دادن( اين). خويشتن رود
وشن نور ايمان در دلهايشان ر، و چه بسا در پرتو آشنائي با اسالم( هستند) حقيقت اسالم

  » ). گردد

 1: الفرقان m�¤�¥�¦�§�̈�©�l:قرآن از جانب خداوند پاك نازل شده است

 خود بنده بر را) باطل از حق سازنده جدا يعني(،  فرقان كه است كسي جاويد و مقام واال «

�m�n�o:ي خداوند است اش اين فرموده دليل. قرآن، مخلوق نيست» .است كرده نازل) محمد(
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p� �q lدهد مي فرمان او تنها و آفريند مي او تنها كه باشيد آگاه« 54: األعراف . «
خداوند در اين آيه، امر را چيزي غير از خلق قرار داده، و قرآن جزو امر خداوند است، 

�m�A�B�C:فرمايد چون مي �D�E�F lپيغمبران به كه گونه همان  « 52: الشورى 

�m:فرمايد همچنين مي» .ايم كرده وحي را نجا خود فرمان به نيز تو به، ايم كرده وحي پيشين

Ì�Í�Î�Ï� �Ð lشما براي را آن كه است خدا فرمان) قانونگذاري( اين « 5: الطالق 
  ». است فرستاده

  هايش بلندي خدا بر آفريدهو علو 

به علو و بلندي در آسمان توصيف نموده و محمد، خاتم  را خداوند متعال خودش
ي  ي دانشمندان اسالمي از صحابه همه. ر توصيف نموده استپيامبران نيز او را به اين ام

احاديث وارده در اين باره به حد . اند پرهيزگار و پيشوايان ديني بر اين امر اجماع نموده
هاي مسلمانان را بر آن  اي كه يقين به آن حاصل شده و خداوند قلب اند به گونه تواتر رسيده

بيني كه انسانها  مي. ي مخلوقات قرار داده است همهجمع گردانيده و اين امر را در سرشت 
موقع گرفتار شدن به سختي و مصيبت با چشمانشان به آسمان مي نگرند و دستانشان را به 

منتظر آمدن گشايش از جانب پروردگارشان  نمايند و كنند و دعا مي سوي آسمان بلند مي
اري كه در بدعت خويش افراط گذ آورند و جز بدعت شان مي اين امر را بر زبان .هستند

اش است، كسي اين حقيقت را  نموده يا كسي كه شيداي تقليد و پيروي از او بر گمراهي

�m�µ�¶�̧�¹:فرمايد خداوند سبحان مي 1 .كند انكار نمي �l 4: المعارج » 
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در جاي ديگري » .روند مي باال) و كشند مي پر( او سوي به جبرئيل و فرشتگان

�m�Ô�Õ:فرمايد مي �� �Ö�× lتمامي » .است مسلّط خود بندگان سر بر او « 18: األنعام
پس . معاني علو، از قبيل علو قدرت، علو قهر و غلبه و علو حجت براي خدا ثابت است

�:به همين خاطر خودش را چنين توصيف نموده است. باشد خدا علو ذات و علو صفات مي

m�y� � � �z�{�|�}�l بر كه است) فرستاده فرو را قرآن( مهرباني خداوند  « 5: طه 
 احاطه را كائنات سراسر قدرتش و( است گرفته قرار) هستي جهان مجموعه( سلطنت تخت
  .بنابراين علو كامل و علو دائم و هميشگي از آن خداوند است» ).است كرده

من الدنيا إال  شيء يرتفعالحق علي اهللا أن « :فرمايد مي عبه همين خاطر پيامبر

شود مگر اينكه خداوند آن را  خدا حق است كه چيزي از دنيا بلند كرده نميبر « 1:»وضعه
از جمله علو و بلندي خداوند اين است كه رفعت و بلندي را براي » .پايين نهاده است

�m�a�b: فرمايد اش قرار داده است؛ همان طور كه مي راستين ياش و اوليا كتابش و دين

c�d� � � � � �e�f� � � �g�l شوي مي چيره آنان بر و( برتري تو حتماً! مترس: تيمگف   « 68: طه 

�~�{�|�m: فرمايد در جاي ديگري مي» .)داد خواهي شكست را باطلشان كارهاي و

_�`� �a� � �b�c�l است ما پيش در محفوظ لوح در كه قرآن   « 4: الزخرف ،
قواماً و يضع به إن اهللا يرفع بهذا الكتاب أ«: فرمايد نيز مي عپيامبر»  . است استوار و واال

ي اين كتاب اقوامي را بلند و اقوامي را پايين قرار  همانا خداوند به وسيله« 2:»آخرين
را اجابت  بندگان با وجود علو و بلندي خداوند سبحان، او نزديك است و دعاي» .دهد مي
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�m�I�J:كند شنود به همين خاطر بنده آهسته او را ندا مي كند و همه چيز را مي مي �K�

L�M�N�l ندا پنهاني) عبادت خلوتگاه در( را پروردگارش كه هنگام آن در  « 3: مريم 

سر ضد جهر است . شنود تر را مي دهد كه او پنهان و پنهان خداوند از خودش خبر مي»  .داد
كار و خطوراتي است كه صاحبش متوجه آن نيست و آن فتر است، ا و آنچه كه از سرّ، پنهان

اي است كه انسان بدان احاطه ندارد حتي اگر  ني پوشيده به گونهمعا. كند را درك نمي
هايي كه  ها و پنهاني پس عالم اسرار و عالم شعورها و آگاهي. ي ذات خودش باشد درباره

اش،  اش روي تخت نشستن و پس خداوند با وجود علو. ها راه ندارد، وجود دارد علم بدان
به همين خاطر خودش را به . هان نيستي آنها محيط است و چيزي از او پن به همه

�°�m: نام برده است) صاحب درجات و مراتب(» ذوالمعارج« �±�²�³�´�l 

» . است عالي مقامات و درجات صاحب كه پيوندد مي وقوع به خدائي ناحيه از  « 3: المعارج

�m�µ�¶�̧�¹�º:و آن را با اين آيه تفسير كرده است �»� � �¼� � � � � �½��¾�¿�

À�Á�l در روند مي باال) و كشند مي پر( او سوي به جبرئيل و فرشتگان  « 4: المعارج 
خداوند از نزول فرشتگان » . كشد مي طول) انسانها براي معمولي( سال هزار پنجاه كه مدتي

�m:و روح و نزول وحي نام برده، همچنين از بلند شدن چيزها به سوي او سخن گفته است

¯�°� � � � � � � � � � � �±�²� � �³�´� � � � � � �� �¶µ� �¸�¹�º�»�¼�½�¿¾�À� �Á�
Â�Ã�Ä�ÆÅ�Ç�È�É� �Ê� � � � � �Ë�l قدرت و عزّت كس هر   « 10: فاطر 

.  است خدا دست در است قدرت و عزّت چه هر) كه چرا بخواهد خدا از را آن(،  خواهد مي
 اوج خدا سوي به پاكيزه گفتار). است نيك كردار و گفتار هم قدرت و عزّت به وصول راه(

 انجام و( برد مي باال را پسنديده كردار خدا و، )دهد مي پرواز را خود يندهگو و( گيرد مي
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 اندازند، مي راه به نيرنگها و كشند مي سوء هاي نقشه كه كساني. )گرداند مي واال را اش دهنده
در جاي ديگري »  .شود مي تباه و آب بر نقش نيرنگهايشان و ها نقشه و دارند، سختي عذاب

 پس و رهاند آنان دست از( را او خداوند بلكه « 158: النساء�m�f�g�h�i �l:فرمايد مي
 رساند واالئي مرتبه به خود پيش در) و ميراند را وي، داند مي خود كه روزگاري گذشت از
.«  

  :شاعر گويد

    1فثق بالواحد الصمد العلي  اقت بك األحوال يوماًضإذا 

نياز و واال  به خداي يكتا و بي يهرگاه روزي دچار احوال سخت و ناگواري شد«
  ».اعتماد كن

  اثبات صفت وجه

صفت وجه را براي خدا بدون تحريف و تعطيل و كيفيت قايل شدن و تمثيل اثبات 

خداي متعال مي  .اي است كه اليق خداوند سبحان است صفت وجه به گونه. كنيم مي

�m�t:فرمايد �u�v�w�x�y�z�l عظمت با رپروردگا ذات تنها و « 27: الرحمن 

�m�z�{�|�}�~�`_�a��b�c:فرمايد در جاي ديگري مي   ».بس و ماند مي تو ارجمند و � ���

ed�f� � �g�h�i�kj�l� ��m� � � �n�o�p� �l را ديگري معبود اهللا همراه   « 88: القصص 
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 نابود و فاني او ذات جز چيز همه. ندارد وجود ديگري معبود هيچ او جز. مخوان فرياد به
 به و( شويد مي برگردانده او سوي به شما همگي و، بس و است او آن از دهيفرمان. شود مي

»  ). كرد خواهد داوري ميانتان در و كند مي رسيدگي اعمالتان و اقوال كتاب و حساب
تو « 1:»إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت عليها«: فرمايد نيز مي عپيامبر

كني مگر اينكه پاداش آن  ت آوردن رضايت خدا انفاق نمياي را به خاطر به دس هرگز نفقه
  ».شود به تو داده مي

  اثبات صفت يدين

 و( باز خدا دست دو بلكه « 64: المائدة m�Á�Â�Ã�l: فرمايد خداوند بلندمرتبه مي

�m�¯�°�±�²�³�́:فرمايد در جاي ديگري مي» .)است بخشنده و جواد او

µlببري سجده كه اين از بازداشت را تو چيز چه « 75: ص.« 

إن المقسطين علي منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل و «: فرمايد نيز مي عپيامبر

همانا اهل قسط روي « 2:»كلتا يديه يمين، و الذين يعدلون في أهلهم و حكمهم و ما ولوا
. منبرهايي از نور در سمت راست خداي رحمان قرار دارند و هر دو دست خدا، راست است

دهند و ستم  ي همسرانشان و در حكمشان عدالت به خرج مي ز كساني كه دربارهو ني
  .»]در سمت راست خداي رحمان قرار دارند[كنند  نمي
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ي  درباره. خداوند سبحان، صفت يد را به صورت مفرد و مثني و جمع آورده است

�m�A�B�C. توان به اين آيه اشاره كرد آوردن صفت يد به صورت مفرد، مثالً مي � � �D�

l آن از) هستي جهان( فرمانروائي كه كسي آن، بسيار بركات داراي و بزرگوار  « 1: الملك 

�m: فرمايد ي آوردن صفت يد به صورت مثني مثالً در اين آيه خداوند مي درباره» .است او

Á�Â�Ã�l است بخشنده و جواد او و( باز خدا دست دو بلكه« 64: المائدة (. «

�m�A�B�C�D:توان به اين آيه اشاره كرد يد به صورت جمع مي ي آوردن صفت درباره

E�F�G�H�I�l ما قدرت كه چيزهائي آن از برخي كه بينند نمي مگر« 71: يس 
وفق دادن اين صورتها بدين » .ايم كرده خلق انسانها براي كه است چهارپاياني، است آفريده

ل هر دستي كه براي خدا پس شام. صورت اول، مفرد مضاف است: صورت است كه بگوييم
اما راجع به آمدن صفت يد . باشد و با آمدن يد به صورت مثني منافات ندارد ثابت شده مي

به صورت جمع بايد گفت كه اين براي تعظيم است و هرگز به معناي حقيقت عدد جمع كه 
اقل حد: اند اي باشد كه گفته و اگر بر اساس قول عده. باشد سه و بيشتر از سه است، نمي

پس هرگاه جمع بر حداقل . جمع دو است، منافاتي با آمدن صفت يد به صورت مثني ندارد
  1.آن حمل شود، با تثنيه اصالً منافاتي ندارد
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  اثبات صفت عين

اي كه اليق خداي عزوجل است، از معتقدات اهل سنت  اثبات صفت عين به آن گونه
، همچون چشمان ما عضو است، شود كه چشم خدا از صفت عين چنان فهم نمي. باشد مي

. بلكه خداوند سبحان چشم حقيقي دارد كه اليق عظمت و جالل و قديم بودن اوست
اش تناسب  مخلوق هم چشمي حقيقي دارد كه با حال و وضع و حادث بودنش و ضعف

كه صفات خدا  1.تمامي صفاتي كه مشاركت لفظي با صفات مخلوق دارد، چنين هستند. دارد
اي  كه اليق عظمت و جالل و قديم بودن اوست و صفات مخلوق به گونهآن گونه است 

چشم، صفتي براي خداي متعال بدون . است كه با حدوث و ضعف و وضعيت او تناسب دارد
: فرمايد خداوند متعال مي. صفت عين از صفات خبري ذاتي است. باشد كيفيت قايل شدن مي

m�\�]� � �^�_�l كه چنان من رعايت و نظارت حتت كه بود اين هم هدف« 39: طه 
ي اين نيست كه اين فقط يك  آمدن چشم به صورت مفرد، نشان دهنده» . يابي پرورش بايد

�m�G:شود، مانند اين آيه چشم است، چون مفرد مضاف، بيشتر از يك از آن اراده مي

H�I�J� �K�L lبس از( بشماريد را خدا نعمتهاي بخواهيد اگر و « 34: إبراهيم 

 m�{�|�l:فرمايد در جاي ديگري مي» . كنيد شمارش را آنها توانيد نمي) دندزيا كه

در اين آيه، صفت عين با » .كرد مي حركت ما مواظبت و مراقبت تحت كشتي اين « 14: القمر
  2.ي جمع كه به ضمير جمع اضافه شده، آمده است صيغه

                                           
 .319الصفات اإللهية، ص - 1
 .82عقيدة المسلمين، صمن  - 2
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  اثبات صفت نفس

�]�m:فرمايد خداوند متعال مي � � � � � � � �� � � � �\�]�^�_ lاز( شما خداوند« 54: األنعام 

�m�n�o  :فرمايد در جاي ديگري مي» .است نموده واجب رحمت خويشتن بر) لطف روي

p� � � ��q�r� �s�t�u�v lهم من درون راز از) من گفتار ظاهر از عالوه( تو «  116: المائدة 
» . خبرم بي داري مي پنهان من بر آنچه از) نيستم بيش انساني چون( من ولي، باخبري

أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في : يقول«:فرمايد نيز مي عپيامبر

ام  من همراه بنده: فرمايد خداوند مي« 1:»نفسي و إن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم
 كنم، و اگر مرا در هرگاه مرا ياد كند، اگر مرا در درونش ياد كند، او را در درونم ياد مي

  ».كنم جمعي ياد كند، او را در جمعي بهتر از آنان ياد مي

همچنين بر زبان پيامبرش بيان . پس خداوند عزوجل در كتابش آورده كه او نفس دارد
اي كه اليق ذات اوست،  ما نيز صفت نفس را براي خداوند به گونه. كرده كه او نفس دارد

  2.كنيم اثبات مي

  برخي از صفات خبري -ب

�m�u:فرمايد خداوند متعال مي :اش استواي خدا روي تخت اثبات صفت � �v�w�x�

y�z�{�|�}��~�_��̀a�b�c�d��e�� � �f�g��h�i�

                                           
 .7405ي  شماره» التوحيد«بخاري، مبحث  - 1
 .51لمعة اإلعتقاد، اثر ابن قدامه، ص - 2
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j�k�ml�n�o�p� �rq�s�t�u�v�w�l پروردگار  « 54: األعراف 
 مركز( تخت بر سپس، بيافريد دوره شش در را زمين و آسمانها كه است خداوندي شما

 را روز، شب) تاريك پرده( با). پرداخت هستي جهان دارها به و( شد چيره) جهان فرماندهي
 بيافريده را ستارگان و ماه و خورشيد. است روان روز دنبال به شتابان شب و پوشاند مي

 فرمان او تنها و آفريند مي او تنها كه باشيد آگاه. هستند او فرمان مسّخر جملگي و است
 جهانيان پروردگار كه است خداوندي، وانفرا خيرات داراي و جاويدان و بزرگوار. دهد مي

�m�V:فرمايد در جاي ديگري مي»  .است �W�X� �Y� �Z�[�\�^]�_��̀

a� � � � � �b� �c�d�e�f�g�h� �i�j� � � �k�l�m�n�o�p�rq�
s�t�u� �v�w�l كن تكيه خداوندي بر) امور همه در( و  « 59 - 58: الفرقان 

 عهده تو بدان و( آور جاي به را او ثناي و حمد و، ميرد نمي هرگز و است زنده هميشه كه
 از خداوند كه است كافي همين و) پايد مي را همگان خدا و نيستي مردمان كفر يا ايمان دار

 كه كسي آن   ). ماند نمي مخفي او ديد از گناهي گونه هيچ و( است آگاه بندگانش گناهان
 بر گاه آن و، است هآفريد دوره شش در را دو آن ميان چيزهاي همه و را زمين و آسمانها

 قدرت دست با را كائنات بار و كار و( است نشسته) جهان امور اراده و فرماندهي( تخت
 رحمت داراي او). است بوده عالم اوضاع و احوال مراقب پيوسته و است چرخانده خود

 و مطيع و است گرفته دربر را موجودات همه وي عام رحمت و( است فراگير و فراوان
 هستي آفرينش ادوار از خواهي مي اگر اند نشسته يغما خوان اين بر كافر و نمؤم و عاصي
  ». بپرس فرزانه و آگاه بسيار شخص از پس) گردي باخبر
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اثبات نشستن خدا روي تختش بدون تحريف و تعطيل و كيفيت قايل شدن و بدون 
و  نشستن خدا روي تختش، نشستن حقيقي است كه معنايش، بلندي. تمثيل واجب است

ي  وقتي از امام مالك درباره 1.باشد اي است كه اليق خداي متعال مي استقرار به گونه

�m�y:ي آيه � � �z�{�|�}�l است) فرستاده فرو را قرآن( مهرباني خداوند  « 5: طه 
 را كائنات سراسر قدرتش و( است گرفته قرار) هستي جهان مجموعه( سلطنت تخت بر كه

استواء، معلوم است، كيفيت آن قابل درك نيست، «: د، گفتسؤال ش»  ). است كرده احاطه
به نظر من تو گمراه هستي، و . اش بدعت است ايمان به آن واجب و سؤال كردن درباره

  2».دستور داد كه سؤال كننده از آن مجلس بيرون كرده شود

الكي ي م اش، قرار گرفته، ائمه اند كه ذات خداوند روي تخت اكثر كساني كه تصريح كرده
باشد، و  شان، الرساله مي ابومحمد بن ابي يزيد در سه جاي كتابهايش كه مشهورترين. هستند

همچنين قاضي ابوبكر . در كتاب جامع النوادر و در كتاب آداب بدان تصريح كرده است
و ابوعمر بن » األسماء الحسني«باقالني كه مالكي مذهب بوده و ابوعبداهللا قرطبي در كتاب 

  3.اند ها و ديگر بزرگان مالكي بدان تصريح كرده يطلمنكي و ديگر اندلس عبدالبر و

                                           
 .62لمعة االعتقاد الهادي إلي سبيل الرشاد،ص - 1
 .86شرح حديث النزول البن تيميه، عقيدة المسلمين، ص - 2
 ).2/134(الصواعق المرسله علي الجهمية و المعطله،  - 3
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و كالم صحابه و تابعين و ساير  عهمانا كتاب خدا از اول تا آخرش و سنت رسول خدا
پيشوايان ديني، به صورت نص يا ظاهر پر از اين مطلب است كه خداوند سبحان باالي هر 

  1.اش نشسته است هاست و روي تخت نچيزي است و او باالي عرش و باالي آسما

  صفت آمدن

 پروردگارت و  « 22: الفجر m�»�¼�½�¾�¿�À�l:فرمايد خداوند متعال مي

�m�¾�¿�À:فرمايد در جاي ديگري مي» .آيند حاضر صف صف فرشتگان و بيايد � � �Á�

Â�Ã�l جويند نمي را اسالم دين و پويند نمي آشتي و صلح راه كه آنان آيا « 210: البقرة 
اثبات آمدن خدا بدون تحريف و تعطيل و بدون كيفيت قايل شدن و بدون » .دارند انتظار

  2.اي كه اليق خداوند متعال است آمدن خدا، آمدن حقيقي است به گونه. تمثيل واجب است

  صفت رضا

 اعمال سبب به( خداوند« 119: المائدةm�à�á�â�ã�ä l:فرمايد خداي متعال مي
 كه پاياني بي و فراوان پاداش و اجر سبب به( هم ايشان و، خوشنود آنان از) ايشان گذشته

  ». خوشنودند خدا از) اند داشته دريافت

                                           
 .96جتماع الجيوش اإلسالمية، صا - 1
 .52لمعة االعتقاد، ص - 2
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  صفت محبت

��m�t�u�v�w�x:فرمايد خداي بلندمرتبه مي �y�l تي خداوند« 54: المائدةجمعي 
 داخ هم آنان و دارد مي دوستشان خداوند كه آورد خواهد) زمين روي بر ايشان جاي به( را
  ». دارند مي دوست را

  )خشم(صفت غضب 

�m�k:فرمايد خدا مي �l�m�n�l گيرد مي خشم او بر خداوند و« 93: النساء 
  ».سازد مي محروم خود رحمت از را او و

  )ناراحتي(صفت سخط 

�̧�¶�m:فرمايد خداوند پاك مي � �¹�º�»�¼� �l گونه اين « 28: محمد 
 سر بر را خداي كه روند مي چيزي بدنبال انآن كه است خاطر بدان) ايشان برگرفتن جان(

  ». آورد مي خشم

  )ناخوش داشتن(صفت كراهت 

 دانست مي( خدا اما« 46: التوبة m���¡�¢�£�l:فرمايد خداي متعال مي
 و شدن بيرون) كه بود اين. نداشتند ضرر و زيان جز آمدند مي بيرون جهاد براي اگر كه

  ».نپسنديد) ردنب ميدان سوي به( را آنان كردن حركت
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ناخوشايندي صفاتي ثابت براي خداوند  خشم و ناراحتي و پس صفت رضا و محبت و
متعال هستند بدون آنكه تحريف و تعطيل و كيفيت قايل شدن و تمثيل در اين صفات 

. باشد اي هستند كه اليق پروردگار مي پس اين صفات براي خداوند به گونه. صورت گيرد
اين صفات در احاديث صحيح نبوي . خنديدن نيز چنين هستندصفت غيرت و خوشحالي و 

  .اند آمده

  شوند مقابله و رويارويي آورده ميبرخي از صفاتي كه در باب  -ج

اند كه خداي عزوجل در مقام سزا و عدل و مقابله و  در قرآن كريم، افعالي آمده
كه آمده، براي خدا اين افعال در مواردي . رويارويي آنها را بر خودش اطالق نموده است

كمال است ولي جايز نيست كه از اين افعال،اسمائي براي خداي متعال مشتق شوند و  مدح و
برخي از آياتي كه اين . نبايد در غير از آياتي كه اين افعال آمده، آن را بر خدا اطالق نمود

�m�h�i�j�k�l:گونه افعال آمده عبارتند از �m�l بيگمان  « 142: النساء 
 خام خيال به و دارند مي پنهان را خويش كفر و نمايانند مي را ايشان هاي نشانه( انمنافق
 محفوظ دنيا در را ايشان اموال و دماء( خداوند كه حالي در! زنند مي گول را خدا) خود
 زند مي گول را ايشان) وسيله بدين و دارد مي مهيا آنان براي را دوزخ آخرت در و، نمايد مي

.« ،m�K�L�M lاو نابودي براي مسيح دشمنان و يهوديان(و« 54: آل عمران 
 كرد جوئي چاره) آسماني آئين و او حفظ براي هم( خداوند و، كشيدند نقشه) آسماني آئين و

.«،m�£�¤�¥ lگردان روي او پرستش از و( اند كرده فراموش را خدا« 67: التوبة 

�¸�¶�m�²�³�´�µ،».است كرده فراموش را ايشان هم خدا، )اند شده � � � � � �¹�º� �»�
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¼�½�¾�¿�À�l خود صفت شيطان رؤساي با كه هنگامي و « 15 - 14: البقرة 
 ايشان خداوند. نمائيم مي مسخره) را مؤمنان( و شمائيم با ما: گويند مي، نشينند مي خلوت به
 ي، ناس)مكر كننده(، ماكر )فريب دهنده(پس الفاظ مخادع » . نمايد مي مسخره را
خداوند از آن . شوند و مانند آنها بر خدا اطالق نمي) مسخره كننده(، مستهزئ )رفراموشكا(

كند، خدا  ميخدا مسخره : شود رت مطلق گفته نميهمچنين به صو. بسيار واالتر و برتر است
هاي نيكو  كساني كه اين افعال را از جمله نام. كند كند و فراموش مي دهد، مكر مي فريب مي

پس . اند؛ چون فريب هم مدح است و هم ذم اند، سخت اشتباه كرده خدا به حساب آورده
جايز نيست كه بر خدا اطالق شود مگر اينكه مقيد و همراه چيزي باشد كه احتمال مذموم از 

  1.آن را زايل كند، همان طور كه در آيات قرآني به صورت مقيد آمده است

  خدا از هر صفت نقصي منزه است -س

ت و فراموشي به هر صورتي كه باشد، منزه و دور است؛ چون او خداوند عزجل از غفل

پس خطا يا فراموشي و . عالم غيب و شهادت است و علم خدا، بر هر چيزي محيط است
شود، براي علم خدا عارض  غفلت از برخي معلومات كه براي علم مخلوق عارض مي

  .شود نمي

�m�B�C�D�E�GF�H�I�J�K�L�M: فرمايد خداوند متعال مي �l 52: طه 

 و است) مكتوب، محفوظ لوح نام به( شگفت و عظيم كتابي در بديشان مربوط اّطالعات«

                                           
 ).1/76(معارج القبول،  - 1
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 او قلم از چيزي لذا و( رود نمي خطا به من پرودگار. بس و است مطلع آن از پروردگارم تنها
 و جزا روزي مطمئنّاً. رود نمي او ياد از چيزي، بنابراين و( كند نمي فراموش و) افتد نمي

همچنين پروردگار عالميان از نياز به روزي و » ). شود مي داده كمال و تمام به ايشان زايس
نياز از آنهاست و تمام موجودات  ها و بي رسان تمامي آفريده غذا منزه است، چون او روزي

�m�c: فرمايد خداي متعال مي ؛و مخلوقات نيازمند او هستند �d�e�f�g�h� �

i�j�k�l�m�n� �o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z� � �{�l 56: الذاريات 

 درخواست نه آنان از من  . ام نيافريده خود پرستش براي جز را انسانها و پريها من  « 58 -
 رسان روزي خدا تنها  . دهند خوراك مرا كه خواهم مي نه و، كنم مي روزي و رزق گونه هيچ

�m�v�w:فرمايد در جاي ديگري مي»  . بس و است نيرومند و قدرت صاحب و � �x�y 

lاو به و) نيازمندند بدو همه و است او همگان رازق و( دهد مي روزي او و« 14: األنعام 
  »). نيست كسي نيازمند و( شود نمي داده روزي

هايشان  بدين صورت كه به گناهان و بدي. همچنين خداوند از ظلم به بندگان منزه است
اند، مجازات نمايد،  به خاطر كارهايي كه نكردههايشان كم كند يا آنان را  بيفزايد يا از نيكي

كند كه به ظلم نياز دارد يا به جور و ستم، متصف است اما خداوند  ظلم مي تنها كسي چون
نياز است و او حاكم و عادل و ستوده است، پس چرا به  هايش بي از تمامي جهات از آفريده

�m�é�ê�ë�ì�í: بندگان ظلم كند؟ خداي متعال فرموده است �l و« 46: فصلت 
  ». كند نمي بندگان به ستمي كمترين تو پروردگار
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پس خداوند سبحان چيزي . همچنين خداوند از كار بيهوده در آفرينش و امر منزه است
به خاطر حكمت  مگر اينكهرا بيهوده و باطل نيافريده است و چيزي را تشريع نفرموده 

جمله حكمت و ستودگي خداوند محكم پس از . عظيمي باشد؛ چون او حكيم و ستوده است
  1.باشد ترين صورت مي نمودن موجودات و محكم نمودن شرايع و فرامين به كامل

  اند    كمالشان صفات  صفات خداوند همه -4

در صفت خدا به هيچ صورتي نقص وجود ندارد؛ صفاتي از قبيل حيات، علم، قدرت، 
  .هاسمع، بصر، رحمت، عزت، حكمت، علو، عظمت و مانند آن

�m�a�b�c:فرمايد خدا مي ؛برترين صفت از آنِ خداوند عزوجل است �d�e�

gf�h�i�kj�l�m�n� �o�l ندارند باور آخرت به كه كساني  « 60: النحل ،
 بگور زنده و دختر داشتن دشمن و پسر داشتن دوست جمله از كه( اند دانيه صفات داراي
 چيز همه و كس همه از نيازي بي جمله از كه( است عاليه صفات داراي خدا و) است او كردن
 روي از كارهايش و بكند را كاري هر تواند مي و( است حكمت با و عزّت با او و) است

�[�m:فرمايد در جاي ديگري مي»  ). است حكمت �^�_�̀� � � � �a�b�c�d�

fe�g�h�i�j�k� �ml�n� �o� � � � � � �p�q�l كه است او  « 27: الروم 
 زيرا( . است آسانتر او براي اين و، گرداند مي باز را آن پسس و است كرده آغاز را آفرينش

، وصف باالترين). دارد نيز را آن اعاده بر قدرت، دهد انجام آغاز در را كاري بتواند كه كسي
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 بجا كار و سنجيده و، اقتدار و باعزّت بسيار او و، است خدا به متعّلق زمين و آسمانها در
 كارهايش همه بلكه و، دهد نمي انجام حساب بي كاري، دنامحدو قدرت عين در لذا.  (است

ها به وجود  همانا آفريده. باشد مثل اعلي به معناي صفت برتر مي»  ). است حكمت روي از
اين حقيقت در فطرت . تر از هر چيزي نيازمندند تر و كامل خالق بزرگتر و برتر و عظيم

فطرتشان سالم است، يك امر بديهي  ها نهفته است، و اين امر به نسبت كساني كه انسان
اي حتماً به  پس داللت فطرت بر صفات خدا، واضح و روشن است؛ چون هر پديده .است

دارد و اين به وجودآورنده حتماً بايد توانا، دانا، صاحب اراده و  نياز اي وجود آورنده
ختصاص پس فعل مستلزم قدرت و توانايي است و احكام، مستلزم علم، ا. باحكمت باشد

نيروها به موجودي مستلزم اراده و حسن سرانجام مستلزم حكمت  دادن استعدادها و
در فطرت آدمي اقرار به كمال مطلق براي خداي متعال و كسي كه به هيچ صورتي . باشد مي

ها در فطرت  ها و عيب همچنين منزه كردن خداوند از نقص .نقص به او راه ندارد، نهفته است
از جمله موارد بديهي كه در فطرت آدمي وجود دارد، اين است كه كسي . انسان وجود دارد

. بيند كامل تر از كسي است كه اينها را ندارد و  مي گويد تواند و سخن مي داند و مي كه مي
كند تا روشن گرداند  به همين خاطر خداوند اين مسأله را با خطاب استفهام انكاري بيان مي

كند، امر بديهي در  ان وجود دارد و كسي كه آن را نفي ميكه اين موضوع در فطرت انس

��m�S�T�U:فرمايد خداوند متعال مي .كند فطرت را نفي مي � � � � � � � � �V�XW�Y�Z�[�

l و عجيب چيزهاي همه اين( كه كسي) عقل نظر از! بيدار وجدانهاي اي( پس  « 17: النحل 
 آفريند نمي) چيزي( كه است كسي همچون، آفريند مي) را سترگ و بزرگ نعمتهاي و غريب

  شويد؟ نمي يادآور آيا) ؟ كرد جليل خداي شريك را فقير انسان و حقير بت بايد آيا(  ؟
 خداي تنها و تنها و برداريد دست انسانها و بتها پرستش از و ببريد پي خود اشتباه به تا(
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آفريند و كسي  ميپس يكسان قرار دادن كسي كه »  ). كنيد سپاسگزاري و بپرستيد را يگانه
آفريند، از نظرت فطرت، منكر و ناپسند است و كسي كه اين دو كس را برابر و مثل  كه نمي
چون كسي كه صفات كمال . دهد داند، خداوند او را مورد انكار و سرزنش قرار مي هم مي

 1.ندارد، امكان ندارد كه پروردگار و معبود باشد، و علم به اين موضوع يك امر فطري است

�m�d:فرمايد مي ÷همان طور كه خداوند متعال از زبان ابراهيم خليل  � �e�f�g�h�i�

j�k� � � � �l�m�n�o�p�l كه كني مي پرستش را چيزي چرا! پدر اي« 42: مريم 

ي  ي گوساله خداوند درباره» دارد؟ نمي دور به تو از بالئي و شرّ اصالً و بيند نمي و شنود نمي

��¨�m:فرمايد بني اسرائيل مي �©�ª� � �«�¬�®� �¯� �±°�²�³�́�

µ�l گويد نمي سخن آنان با اي گونه گوساله پيكر چنين كه ديدند نمي مگر« 148: األعراف 
 پرستي بت و پيشين گاوپرستي انديشه، حال هر به.  (كند نمي راهنمائي را ايشان راهي به و

 به( و گرفتند ائيخد به را گوساله) و شمردند غنيمت را موسي غيبت و كرد ُگل ايشان پسين
  ». كردند ستم) خود

ت كمال، اختصاص دادن حكم به از لوازم استحقاق خداوند متعال به صفا -5
  اوست

ي آنها صفات كسي را كه حكم و تشريع  از جمله آيات قرآني كه خداوند متعال به وسيله

��m�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ:و قانونگذاري از آنِ اوست را روشن نموده، اين آيه است

Ç�È lواگذار خدا به آن داوري، باشيد داشته اختالف كه چيزي هر در « 10: الشورى 
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 پيدا فيصله بايد كشمكشها آن پرتو در و است يزدان دادگاه قانون قرآن كتاب و( گردد مي

�m�Ê:فرمايد سپس صفات كسي را كه حكم مخصوص اوست را بيان نموده مي» ). كند

Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ� �A� � � � �B�DC�E�F� �G�H�I� �J�
K� �ML�N�PO�Q�R� � � � � � �TS� �U� � � �V�W�X�Y�Z�[�
]\� �^�_�`� �a�cb�d�e�f�g�h� �l چنين« 12 -  10: الشورى 
 در قضاوت براي و( بندم، مي پشت بدو من و است من پروردگار كه است خدا داوري

 آفريننده او  .كنم مي مراجعه او) كتاب( به) مشكالت حل و اختالفات، رفع و، منازعات
 ماده و نر شكل به را چهارپايان و، زن و مرد صورت به را شما او. است زمين و آسمانها

) حيوانها نسل تكثير و توليد و انسانها( شما آفرينش بر وسيله بدين و است درآورده
 چيزهاي از چيزي به صفات و ذات در او نه و( نيست خدا همانند چيزي هيچ. افزايد مي

 بدو صفات و ذات در زمين و آسمان چيزهاي از زيچي نه و، ماند مي زمين و آسمان
 و زاد جمله از و نمايد، مي نظارت جهان كارگاه بر پيوسته و( است بينا و شنوا او و) ماند مي
 هر براي. است او دست در زمين و آسمانها كليدهاي  ). پايد مي را حيوانها و انسانها ولد

  ».است آگاه كامالً چيز همه از او. اندگرد مي كم يا و فراوان را روزي بخواهد كه كس

خداوند سبحان صفات پروردگاري را ذكر كرده كه كارها به او سپرده مي شوند و به او 
ي قبلي  او به وجود آورنده و خالق آسمانها و زمين است بدون آنكه نمونه شود، و توكل مي

ارپايان را براي هايي آفريده و هشت زوج چه اوست كه براي بشر زوج داشته باشند، و

�m�Q�R:و او 1.ها آفريده است انسان � � � � � �TS� �U� � � �V�W�X�l 11: الشورى 
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 و آسمان چيزهاي از چيزي به صفات و ذات در او نه و( نيست خدا همانند چيزي هيچ«
 او و) ماند مي بدو صفات و ذات در زمين و آسمان چيزهاي از چيزي نه و، ماند مي زمين
 و انسانها ولد و زاد جمله از و، نمايد مي نظارت جهان كارگاه بر پيوسته و( است بينا و شنوا

 كليدهاي « 12: الشورىm�Y�Z�[�\ �l:و خداوند» .) پايد مي را حيوانها

�`�_�m�̂:خدا» . است او دست در زمين و آسمانها �a�b l12: الشورى 

  ». گرداند مي كم يا و فراوان را روزي بخواهد كه كس هر براي«

. گرداند و او به هر چيزي داناست يعني روزي را بر هر كس كه بخواهد تنگ مي» ريقد«
ي صفات كسي كه استحقاق تشريع و قانونگذاري   پس بر مسلمان واجب است كه درباره

  1.حرام كردن را دارد، آگاهي حاصل نمايدو  حالل

 الحاد و انحراف در اينهاي نيكوي خدا از بزرگترين  نفي معاني نام -6
  موضوع است

خداوند  ؛شود هاي نيكوي خدا از بزرگترين الحاد و انحراف محسوب مي نفي معاني نام

�m�i�j�k�l:فرمايد بلندمرتبه مي �nm�o�p�q� � � � � � � �r�s�l األعراف :

 به هائي واژه و( يازند مي دست تحريف به خدا نامهاي در كه بگوئيد كساني ترك به و« 180
 را خود كار كيفر آنان ،)است خدا صفات يا ذات منافي، معني يا لفظ نظر از كه برند مي كار

هاي نيكوي خدا اگر بر معاني و اوصافي داللت نمي كرد، جايز نبود  چون نام» . ديد خواهند
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ولي . ها و صفات متصف شوند كه از مصادر آنها خبر داده شود و مصادرشان به اين نام
نيز آنها  عا براي خود اثبات نموده، و پيامبرش خداوند از صفات خودش خبر داده و آنها ر

�m�t�u�v�w�x�y�z:فرمايد را براي خداوند اثبات نموده است؛ خداي متعال مي ��

{�l پس »  . بس و است نيرومند و قدرت صاحب و رسان روزي خدا تنها  « 58: الذاريات
ند متصف به معنايش اين است كه خداو از اسماء خداوند است و» قوي«معلوم شده كه 

�´�m�³:ي همچنين است آيه. باشد قوت مي � � � � � � � �µ lقدرت و عزّت چه هر « 10: فاطر 
بنابراين اگر قوت و عزت . پس عزيز كسي است كه عزت دارد» . است خدا دست در است

حقيقت . هاي خدا چنين است ساير نام. شد براي خدا ثابت نبود، قوي و عزيز نامگذاري نمي
خدا، يعني عدول از صواب در اسماء خداوند متعال و داخل كردن چيزهايي  الحاد در اسماء
  :هاي خداوند نيست كه از معاني نام

هاي خداوند متعال نامگذاري شود يا اسمي از  اينكه برخي از معبودها به اسمي از اسم -
را هاي خويش  برخي اسماء خداوند براي آنها اقتباس شود مانند آنكه مشركان برخي از بت

گرفته شده، نامگذاري كردند و » عزيز«كه از » عزي«گرفته شده و » اله«كه از » الت«
بيني، الحاد و  اين كار همان طور كه مي ،كردند نامگذاري مي» آلهه«ها را  بعضي اوقات بت

  .شان منحرف كردند انحراف است؛ چون آنان اسماء خداوند متعال را به معبودهاي باطل

را براي خدا » أب«مانند آنكه مسيحيان، . ه آنچه كه اليق او نيستنامگذاري خدا ب -
و مانند آن بر » علة فاعلة بالطبع«يا » موجباً لذاته«و فالسفه عبارت . نامگذاري مي كردند

  .خداوند اطالق مي كردند
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: گفتند مانند سخن يهوديان كه مي. توصيف كردن خدا به هر چيزي كه از آن منزه است -
. هايش را آفريد، استراحت نمود خداوند پس از آنكه آفريده: گفتند و مي. ند استخدا نيازم

دست خدا بسته است و ديگر الفاظي كه دشمنان گذشته و حال خدا بر : گفتند همچنين مي
  .اند خداوند اطالق نموده

شان و انكار حقايق شان؛ مانند كاري كه برخي از  ها و صفات خدا از معاني تعطيل نام -
اي كه آنان اسماء خدا را الفاظي مجرد كه بر صفات داللت  گذار كردند، به گونه رق بدعتف

خدا شنواست بدون آنكه شنوايي داشته باشد و داناست : گفتند دادند؛ مثالً مي نكند، قرار مي
  .بدون آنكه علم داشته باشد

  1.تشبيه نمودن خداوند متعال به صفات مخلوقاتش -

  در درون و هستي و زندگيفات الهي آثار ص -7

هاست و كسي كه از اين منظره اطالع حاصل  ي اسماء و صفات از بزرگترين منظره منظره
هاي نيكو و صفات واالي خدا  برد كه وجود از نظر آفرينش و فرمان به نام كند، پي مي مي

ماء و وابسته و مرتبط است و همانا هر آنچه كه در جهان است از برخي آثار و مقتضيات اس
  .باشد صفات الهي مي

خدا مانع از اين است كه انسان بيهوده رها شود، امر و نهي » مجيد«و » حميد«اسم 
خدا اين را » حكيم«همچنين اسم . نشود و پاداش به او داده نشود و عقاب داده نشود
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 سزاوار نيست كه از همچنين هر اسمي از اسماء خدا موجبات و صفاتي دارد و. پذيرد نمي
دارد  پروردگار، ذات و اوصاف و اسماء خود را دوست مي. مال و مقتضياتش تعطيل شودك

اش وقتي كه به سوي  با توبه بنده. است و عفو و گذشت و مغفرت را دوست دارد» عفو«او 
  .كند شود كه انسان تصورش نمي گردد، به حدي خوشحال مي او باز مي

اش را بپذيرد و با او  توبه ذرد و بردبار باشد وو آنچه كه تقدير نموده كه از گناهكار در گ
همچنين حاصل شدن آنچه كه خداوند  .مسامحه نمايد، به موجب اسماء و صفاتش است

آنچه كه خداوند خودش را  .باشد پسندد، به موجب اسماء و صفاتش مي دوست دارد و مي
نچه كه از موجبات كمال و ستايند و آ ن ميآها و زمين او را با  ستايد و اهل آسمان با آن مي

ي اينها از  بزرگوار است، همه خداوند سبحان، ستوده و مقتضاي حمد و ستايش اوست و
  .آثار صفات الهي است

ها و گذشتن از خطاها و گذشت و  از جمله آثار اسماء و صفات خداوند، مغفرت لغزش
ا وجودي كه قدرت ها و گناهان و تسامح و مدارا بر سر جنايات ب صرف نظر كردن از بدي

پس حلم و . باشد  ن را دارد، ميآمقدار عقوبت  كامل جهت ستاندن حق و علم به جنايت و
اش پس از قدرتش و مغفرتش از روي  اش و عفو و گذشت بردباري خداوند پس از علم
  1.عزت و حكمت كامل اوست

�m�Á�Â�Ã�ÅÄ:فرمايد در قرآن مي ÷همان طور كه خداوند بر زبان عيسي  �Æ�

Ç� � � � �È�É�Ê�Ë� �Ì�Í�l تو بندگان، كني مجازات را آنان اگر  « 118: المائدة 
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 كني گذشت ايشان از اگر و) كني عمل تواني مي ايشان درباره بخواهي كه هرگونه و( هستند
 و، ضعف نشانه تو بخشش نه لذا( حكيمي و توانا و چيره تو كه چرا) تواني و داني خود تو(

يعني مغفرت و بخشش تو از روي كمال قدرت و »  .) است حكمت بدون تو مجازات نه
مي بخشد و از روي ناداني نسبت به  ات همچون كسي نيست كه از روي ناتواني حكمت

و بر استيفاي آن  مقدار حق صرف نظر مي نمايد، بلكه تو نسبت به حق خودت دانايي
 وصفات در جهان  اء وپس كسي كه در جريان آثار اسم. توانايي و در گرفتن آن با حكمتي

گردد كه مصدر گذشت اين جنايات از بندگان و تقدير  مل كند، برايش روشن ميأدر امر ت
غايت افعال نيز مقتضاي حمد و . آنها، از روي كمال اسماء و صفات و افعال پروردگار است

پس در تمام آنچه كه . مجد خداوند است همان طور كه مقتضاي ربوبيت و الوهيت اوست
و خداوند سبحان . خداوند است ا مقدر و مقرر نموده، حكمت بالغ و آيات روشن از آنِخد

بندگانش را به شناخت اسماء و صفاتش فرا خوانده و به آنان دستور داده كه او را 
هاي نيكو و  شكرگزاري كنند و نسبت به او محبت داشته باشند و او را ياد كنند، و به نام

و شناخت متعبد باشند، چون هر اسمي تعبد مختص به خود را  صفات وااليش از نظر علم
ي اسماء و  كاملترين مردمان از نظر عبوديت و بندگي خدا، كسي است كه به همه. دارد

پس عبوديت يك اسم او را از . صفاتي كه بشر از آنها اطالع حاصل كرده، متعبد باشد
خدا او را از عبوديت » القدير«همان طور كه عبوديت اسم . عبوديت اسم ديگر منع نكند

» المانع«خدا، بنده را از عبوديت اسم » المعطي«عبوديت اسم  ،خدا» حليم الرحيم«اسم 
خدا، و » المنتقم«بنده را از عبوديت اسم » الرحيم و العفو و الغفور«عبوديت اسماء  ،خدا

العدل و «ماء انسان مؤمن را از عبوديت اس» البر و االحسان و اللطيف«عبوديت اسماء 
ي كمال از جانب سالكان راه خدا  اين طريقه. كند منع نمي» روت و العظمة و الكبرياءجبال
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اي است كه از خود قرآن كريم گرفته شده است؛ خداوند متعال  باشد و طريقه مي

 است نامها زيباترين داراي خدا « 180: األعرافm�c�d�e�f�g l:فرمايد مي
 و يزدان ستايش هنگام به پس. نمايند مي داللت صفات املترينك و معاني بهترين بر كه(

  »، بخوانيد و داريد فرياد نامها بدان را او) سبحان خداي از خويش حاجات درخواست

هاي نيكوي خدا، دعاي درخواست چيزي و دعاي ستايش و  ي نام دعا كردن به وسيله
كند تا  بندگانش را دعوت ميخداوند سبحان  1.ثناي خدا و دعاي عبادت را شامل مي شود

 و ي اين اسماء و صفات، خدا را ستايش كنند شناسند و به وسيلهباسماء و صفاتش را 
پس خداوند بلندمرتبه موجب و . ي خويش را از عبوديت اين اسماء و صفات بگيرند بهره

است و هر دانايي را دوست ) دانا(» عليم«او . مقتضاي اسماء و صفاتش را دوست دارد
است و هر ) فرد(» وتر«. دارد اي را دوست مي است وهر بخشنده) بخشنده( »جواد«. اردد

» عفو«. دارد است و هر زيبايي را دوست مي) زيبا(» جميل«. دارد فردي را دوست مي
است و ) با حيا(» حيي«. دارد است و گذشت و اهل گذشت را دوست مي) گذشت كننده(

. دارد است و نيكان را دوست مي) نيكي كننده(» بر«. حياء و اهل حياء را دوست دارد
. دارد است و صابران را دوست مي» صبور«. دارد است و شكرگزاران را دوست مي» شكور«
پروردگار به خاطر دوست داشتن توبه . دارد است و بردباران را دوست مي) بردبار(» حليم«

شان را بپذيرد و از آنان  توبهو مغفرت  گذشت، كساني را آفريده تا آنان را ببخشايد و 
افعالي را براي آنان مقدر نموده كه مقتضي وقوع چيزي است كه براي خدا . گذشت نمايد
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ناخوشايند و منفور است تا چيزي كه براي خدا محبوب و پسنديده است بر آن مترتب 
  1.باشد

ح ظهور اسماء  صفات خدا در اين حيات و در درون بشريت و در تمام هستي، واض
البته راه يافتن به اين آثار و متوجه شدن به آنها بر توفيق خدا . است و نيازي به دليل ندارد

وابسته است، بلكه خود توفيق خدا از آثار رحمت اوست كه هر چيزي را تحت پوشش 
كرد، قطعاً از اين  خود قرار داده است اگر انسان در اين هستي پهناور و در درونش فكر مي

و اگر . آورد آورد و فوايدي را از آن به دست مي هايي را به دست مي شگفتيگردش فكري، 
بينم كه از بر زبان آوردن آنها ناتوان  ي كريمه تأمل و دقت كنيم، اموري را مي در اين آيه

�£�¢�¡���~�m:خداوند متعال مي فرمايد. مانيم مي �¤�¥�¦�§�

¨�©�ª�¬«�®� � �¯� � � �°� � � � � �±�²�³�´�µ�l آيا  « 116 -  115: المؤمنون 
، نيست شما آفرينش در اي فلسفه و حكمت( و ايم آفريده بيهوده را شما ما كه ايد برده گمان

 و حساب براي( ما سوي به) كه ايد انگاشته چنين و ؟ ايد پرداخته فساد به كه است اين
 او جز معبودي هيچ و است راستين فرمانرواي كه خداوندي. شويد نمي برگردانده) كتاب
 هدف بي و بيهوده را هستي جهان كه است آن از برتر( است عظيم عرش صاحب و نيست
  » .) باشد آفريده

ي اسماء و صفات خدا  سازد، ثمره از جمله چيزهايي كه اهميت اين توحيد را مؤكد مي
در قلب مؤمن از قبيل زياد كردن ايمان و ريشه دوانيدن يقين در قلب مؤمن، و نور و 
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آور  هاي گناه كند و او را از شبهات گمراه كننده و شهوت براي او جلب مي بصيرتي است كه
  1.نمايد محفوظ مي

خدا را به وجود  اين علم هرگاه در قلب ريشه دواند، بدون شك خشيت و ترس از
هرگاه قلب . ثير داردأاسماء خدا، در قلب و سلوك راه بندگي ت پس هر اسمي از. وردآ مي

پذيرد و اين  آن را درك و احساس نمايد، از اين معاني تأثير ميمعناي اسم و مقتضيات 
هر صفتي، عبوديت خاصي دارد كه اين . شود اش منعكس مي معرفت در فكر و سلوك

هاي نيكو و صفات واال،  پس نام. عبوديت از موجبات و مقتضيات اين صفت است
امي انواع عبوديت كه بر دل اين امر در تم. مقتضايشان، آثار اينها از عبوديت و بندگي است

مثالً اينكه بنده علم دارد كه تنها پروردگار است كه نفع و . و اعضاء تاثير نهاده، جاري است
دهد و زنده  آفريند و روزي مي كند و مي دهد و منع مي رساند و تنها اوست كه مي ضرر مي

م و نتايج توكل در كند و مي ميراند، اين علم، عبوديت توكل به خدا در باطن و لواز مي
يا به عنوان مثال، علم بنده به شنوايي و بينايي خدا و اينكه . دهد ظاهر، برايش ثمره مي

داند و  تر را مي ماند و خدا پنهان و پنهان اي در آسمان و زمين از خدا پنهان نمي مثقال ذره
شود زبان و اعضا  ميباعث  و داند دارند، مي ها پنهان مي هاي خيانت بار و آنچه را سينه نگاه

پسندد و بدان راضي نيست، حفظ نمايد و  اش را از هر چه كه خدا نمي و حظورات قلب
پس  .پسندد باعث شود اين اعضا به چيزهايي وابسته باشد كه خدا دوستش دارد و آن را مي

ي اين حياء دوري از محرمات و  دهد و ثمره حياء و شرم در باطن برايش ثمره مي ،اين امر
  .باشد شتي ها ميز
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نيازي خدا و بخشش و كرم و نيكي و احسان و رحمت خدا،  همچنين معرفت بنده به بي
ظاهر و باطن به تناسب معرفت و  1دهد و اين امر، انواع عبوديت اميد فراوان را به او مي
همچنين معرفت انسان مؤمن به جالل و شكوه و عزت خدا، به . دهد علمش برايش ثمره مي

دهد و اين احوال باطني، انواع عبوديت ظاهر كه موجبات  و فروتني و محبت مي او خضوع
همچنين علم بنده به كمال و جمال خدا و صفات وااليش، . دهد اين معرفت است، به او مي

ها به  ي اين عبوديت همه. آورد محبت خاصي را به نسبت انواع عبوديت برايش به وجود مي
ها بدان  اين احوالي كه قلب 2.شود ردد و به آن مرتبط ميگ مقتضاي اسماءو صفات بر مي

دهد تا اينكه آثار آن در درون و  ترين و بهترين احوال تمرين مي شود، كامل متصف مي
از خداوند . شوند ي اين اعمال قلبي، اعمال بدني نيز كامل مي به وسيله. روانش جذب شود

ها  ترين بخشنده ندان و بخشندههاي سخاوتمندترين سخاوتم نمايم كه دل مسألت مي
  3.باشد مي

  آثار صفات الهي روي اخالق - پنجم

ي معارف احوال و اقوال و اعمال صالح  شجره«استاد عزالدين بن عبدالسالم در كتابش، 

ها، و كيفيت  بر صفات خدا، و كيفيت توحيد پروردگار و منزه داشتن او، و راه سالم در اين
  :گويد سخن گفته، مي» وجلمتخلق شدن به صفات خداي عز
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  متخلق شدن به قدوس - 1

ي  ثمره. عيب و نقصي پاك است قدوس، كسي است كه از هر: ابن عبدالسالم گويد
ي خود پاك  معرفت اين اسم، تعظيم و بزرگداشت خدا و آراسته شدن به اين اسم به وسيله

كند،  مشغول مي كردن از هر حرام و مكروه و شبهه و مباح اضافي كه تو را از مواليت
  .باشد مي

  متخلق شدن به سالم - 2

اجب است كه سالم را واگر اين صفت از سالم كردن خدا به بندگانش گرفته شود، بر تو 
اگر از سالم . باشد هاي اسالم مي افشا و پخش كني؛ چون اين كار از جمله برترين خصلت

آثار آن متخلق شد، و اگر از باشد و بايد به  ها گرفته شود، همچون قدوس مي بودن از عيب
دارد، بايد مردم از فريب و ظلم و  د كه بندگانش را از ظلمش در امان ميوكسي گرفته ش

زيان و شر تو در امان باشند؛ چون مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان و دستش در 
  .امان باشند

  متخلق شدن به ايمان -3

را گرفته شود، در اين صورت بر تو اگر از تصديق خداوند، خودش » المؤمن«اسم 
اگر از  .واجب است كه به تمامي آنچه كه خداي رحمان نازل فرموده، ايمان داشته باشي

امان داشتن خدا، بندگانش را از ظلمش گرفته شود، پس نيكي و خيرت را آشكار كن تا 
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د، پس بندگان ي هر امني گرفته شو مردم از شر و زيانت در امان باشند، و اگر از آفريننده
  1.ي برخوردار گرداننخدا را از هر ام

  متخلق شدن به هيمنة -4

ميهمن كه به معناي شهيد است، اگر شهادت خدا به نفع و به ضرر بندگانش در قيامت 
ي معرفت آن، ترس و حياي تو از اينكه در صورت نافرماني از خدا، به  گرفته شود، ثمره

ينكه در صورت فرمانبرداري خدا، به نفع تو شهادت ضرر تو شهادت دهد، و اميد تو به ا
دهد، متخلق شدن به اين صفت، اين است كه در هر حال، چه به نفع ديگران و چه به ضرر 
 آنها باشد، چه ناخوشايند باشد و چه خوشايند، حتي اگر به ضرر خودت يا والدين و

  .خويشاوندانت هم باشد شهادت بدهي

  متخلق شدن به عزت -5

 .باشد يمي معرفت آن، ترس  ثمره اگر از غلبه گرفته شود، همچون قهار است و» عزيز«
مانند » .ها بدان متخلق نشو از ظلم و ستم گرفته شود، پس جز در برخي ستم عاگر از امتنا

اگر از كسي گرفته شود كه از وجود مثل خودش، عزت به خرج  ستم كافران بدكار، و
ا نفي مي كند در اين صورت بدان متخلق نشو مگر ود ردهد، كه در اين صورت نظير خ يم
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معرفت خدا،  بدين صورت كه در حد توان، خودت را به نسبت هم عصران به طاعت و
  1.نظير گرداني بي

  متخلق شدن به جبر -6

ي  كند، ثمره ا اصالح مير اگر از جبران بزرگي و فقر گرفته شود وقتي آن دو ،»الجبار«
باشد، بدين صورت كه با  ح خدا و متخلق شدن به آن ميو اصالمعرف آن، اميد جبران 

اگر از . رسي، رفتار كني بندگان خدا با هر خير و اصالحي كه در حد توانت است يا بدان مي
ي  است و ثمره ي معرفت آن، همچون ثمره) واال(» علي«، همچون ودبلندي گرفته ش و علو

  2.گرفته شود، همچون قهار استمعرفت تمامي صفات مي باشد و اگر از اجبار 

  ها ها و رذيلت بيني از پستي متخلق شدن به خودبزرگ -7

پس . ها گرفته شود، همچون قدوس است اگر از بزرگ بودن خداوند از نقص» المتكبر«
از هر ُخلق و خوي زشتي خود را بزرگ بين، و اگر شامل تمامي اوصاف قرار داده شود، 

همچنين است . باشد رس و هيبت از خدا در تمامي احوال ميي معرفتش بزرگداشت و ت ثمره
  3.صفات عظيم، جليل، علي و اعلي
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  گرفتن اخالق حلم -8

پس تو هم به . كند كسي است كه به عقوبت و مجازات گناهكاران عجله نمي» الحليم«
، فته، بردبار باشبيراه گ ات كرده و به تو ظلم نموده و به تو بد و نسبت هر كسي كه اذيت

چون مواليت صبور و بردبار، و نيكي كننده و بزرگوار است كه توبه را از بندگانش 
  .داند كنيد، مي گذرد و آنچه مي ها در مي پذيرد و از بدي مي

  متخلق شدن به صبر -9

كند پس بر تو واجب  كسي است كه همچون صابران با بندگانش رفتار مي» الصبور«
ن و بدي كردن با بدكاران صبر كني، چون خداوند است كه نسبت به اذيت اذيت كنندگا

  1.دارد صابران را دوست مي

  متخلق شدن به اعزاز -10

ي معرفت اين اسم، اميد به ارجمند كردن خداوند در  ثمره. ي عزت است آفريننده» المعز«

ي قوي گردانيدن دين و پيروانش از  ها و طاعات و متخلق شدن به آن به وسيله شناخت
  .باشد ؤمن خدا ميبندگان م
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  متخلق شدن به اذالل -11

اش توسط  ، ترس از ذليل كردنمي معرفت اين اس ثمره. ي ذلت است آفريننده» المذل«
، بدين معنا كه باطل و مي باشد ها و متخلق شدن به آن خدا به خاطر گناهان و نافرماني

  1.يدقدر گردان شان را بي پيروان باطل را خوار كرد و دشمنان و پيروان

  متخلق شدن به انتقام -12

. دهد كسي كه از روي عدالت برخي از بندگانش را كه بخواهد، عذاب مي» المنتقم«
ي معرفت آن، ترس از انتقام خداوند و متخلق شدن به آن براي كسي كه به نحوي  ثمره

كاران از طريق حدود و تعزيرات و  ي انتقام از جنايت قدرت در دست دارد، به وسيله
  2.باشد هاي مشروع مي ازاتمج

  متخلق شدن به لطف -13

ي معرفت آن، ترس و حياء تو  ها گرفته شود، ثمره كاري اگر از شناخت ريزه» اللطيف«

باشد؛ چون مثقال  هاي اقوال و اعمالت مي هاي احوالت و پنهاني كاري از شناخت او به ريزه

��m�L:ماند نمي ي موجودات پنهان اي در زمين و آسمان از آفريننده ذره �M�N�O�P� �Q�
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R� � � �S�l را ايشان وضع و حال( آفريند مي) را مردمان( كه كسي مگر  « 14: الملك (
  »!؟  است آگاهي بس بين باريك و دقيق او كه اين حال و، داند نمي

  متخلق شدن به شكر -14

 ميد توي معرفت اين اسم، ا اگر از ستايش خدا بر بندگانش گرفته شود، ثمره» الشكور«
  . معرفت خداست ي فرمانبرداري و به داخل شدن در مدح و سنايش خدا به وسيله

ي شكرگزاري مواليت و  به وسيله» الشكور«ي معرفت آن، گرفتن اخالق  همچنين ثمره
چون كسي كه از مردم  1باشد؛ شكرگزاري پدر و مادرت و هر كس كه به تو نيكي كرده، مي

  2.اري نكرده استشكرگزاري نكند، خدا را شكرگز

  متخلق شدن به حفظ -15

ي معرفت  اگر از علم گرفته شود، قبالً گفته شد كه به چه معنايي است و ثمره» الحفيظ«
ي معرفت اين اسم، اميد به  آن، چه هست، و اگر از كنترل و حفظ اشياء گرفته شود، ثمره

معرفت آن، متخلق شدن  ي همچنين ثمره. كند ات را حفظ مي اينكه خداوند فرزندان و آخرت
باشد؛ چون خداوند حفظ  اي مي به آن، از طريق حفظ طاعات و اماناتي كه به آنها امر شده

��m�Ù:فرمايد دهد، مي هايش مژده مي كنندگان حدودش را ستوده و آنان را به وفاي به وعده
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Ú�Û�Ü�Ý�Þ� �ß�l شد اين همان چيزي است كه به شما وعده داده مي  «  32: ق ،
فرائض ( و، برگردند) از معاصي دست بكشند و به سوي اطاعت خدا( به همه كساني كهو 

  » . مراعات بدارند) خدا و قوانين و عهدها و پيمانهاي او را

  متخلق شدن به تقديم و تأخير - 16

ي معرفت آن، ترس از خدا و بزرگداشت و اعتماد و تكيه به او  ثمره» المقدم و المؤخر« 
ي معرفت اين اسم، اين است كه  همچنين ثمره. باشد اش مي و مؤخر نمودندر مقدم نمودن 

ي طاعت و فرمانبرداري تو، تو را مقدم نمايد و بترسي كه  اميدوار باشي كه خداوند به وسيله
ي معرفت آن، متخلق شدن  از ديگر ثمره. خدا به وسيله ي نافرماني ات، تو را مؤخر نمايد

اي و مؤخر نمودن هر چيزي  هر چيزي كه به تقديم آن امر شدهبه آن از طريق مقدم نمودن 
هاي خوب و نمونه را بر  بدين صورت كه انسان. باشد اي مي كه به تأخير آن امر شده

عباداتي كه  تر است بر طاعات و طاعات و عباداتي كه واجب. هاي پست مقدم نمايي انسان
شان تنگ  ر فاضل و طاعاتي كه وقتطاعات افضل را ب. تر از آن است مقدم نمايي پايين

همچنين طاعات و عبادات را به اول . شان زياد است، مقدم نمايي است بر طاعاتي كه وقت
كنند ستوده  شان مقدم نمايي، چون خداوند كساني را كه در كارهاي خير شتاب مي وقت
  1.است
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  متخلق شدن به برّ -17

ها او و متخلق  اش، اميد به انواع نيكي ثمره ي معرفت. همان نعمت دهنده است» البرّ«
ترين و  تواني از طريق دادن محبوب شدن به نيكي است، بدين صورت كه به هر كس كه مي

�m�A�B�C: فرمايد ات به او، در حق وي نيكي كني، چون مواليت مي ترين اموال باارزش �

D�E�F�G lخدا دپسن مورد و آنيد جوياي كه كاملي( نيكي به « 92: آل عمران 
  ».ببخشيد) خدا راه در( داريد مي دوست آنچه از كه آن مگر، يابيد نمي دست) است

  متخلق شدن به توبه -18

ي معرفت آن، اميد به توفيق  دهنده براي توبه باشد، ثمره اگر به معناي توفيق» التواب«
ا به توبه باشد، به اين صورت كه گناهكار ر ي تو و متخلق شدن به آن مي خداوند براي توبه

پذير باشد، پس تو هم عذر  كني، و اگر به معناي توبه قو بازگشت به سوي خدا تشوي
  1.اند، بپذير شان بر تو پشيمان شده اند و از گستاخي كساني كه به تو بدي كرده

  متخلق شدن به معناي المغني -19

راه علم باشد يا نياز گرداني از  تواني، بي بدين صورت كه هر نيازمندي را تا آنجا كه مي

دهي و انسان منحرف از راه را،  پس غافل را متوجه مي كني و به جاهل علم مي. علم غير
  .كني آوري و تهيدست و بينوا را كمك مادي و معنوي مي به راه راست مي
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  متخلق شدن به ضرر و نفع -20

به اين دو  ي معرفتش، ترس از ضرر و اميد به نفع، و متخلق شدن ثمره» الضار و النافع«
اي كه به آن نفع برساني، و از  صفت، از طريق نفع رساندن به هر چيزي كه به تو امر شده

طريق ضرر رساندن به هر چيزي كه به تو امر شده به آن ضرر برساني، از طريق قتل و غيره 
ها از نظر خدا كسي است، كه  ترين انسان ها، عيال خدا هستند، پس محبوب انسان. باشد مي
اش سودمندتر باشد، پس بر توست كه به هر كسي كه زيردست توست، نفع  اي عيالبر

1.برساني
 

  تمتخلق شدن به هداي -21

اش، اين است كه اميدوار باشي كه خداوند، قلبت را به  ي معرفت ثمره؛ »النور الهادي«
. ندي آثار هدايتش مزين گردا ي معرفت خود، منور گرداند و اعضايت را به وسيله وسيله

ي معرفت اين دو اسم، متخلق شدن آنها بدين صورت است كه نوري از انوار  همچنين ثمره
ي تو  چون به خدا قسم، اگر خدا به وسيله. خدا باشي و ديگران را به راه خدا هدايت نمايي

2.يك نفر را هدايت نمايد، برايت بهتر از اين است كه بهترين چهارپايان داشته باشي
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  »القابض الباسط«:سطب به قبض و متخلق شدن -22

خرت، و اميد و بسط دادن خيرات حال آاش، ترس از گرفتن منافع دنيا و  ي معرفت ثمره
ات را به هر نيازمندي  متخلق شدن به بسط بدين صورت است كه نيكي. باشد و آينده مي

حتي بر جانوران و سگ ها و حشرات بگستراني؛ چون در هر كبد زنده اي، اجري 
متخلق شدن به قبض اين است كه از هر كسي آنچه را كه اهلش نيست، از قبيل مال 1.هست

پس به سفيهان و ول خرجان اموالشان را ندهي تا در . و واليت و علم و حكمت، بگيري
  2.نتيجه آن را اتالف كنند

  »الوهاب«:ها متخلق شدن به بخشيدن هبه -23

متخلق شدن به اين اسم بدين  .داستهاي خ ن، اميد به انواع بخششآي معرفت  ثمره
ي رحم را به  صورت است كه به پدران و مادران و پسران و دختران، زياد هبه كنيم و صله

  .جاي آوريم

  »الجواد الكريم«:متخلق شدن به بخشش و كرم -24

ي معرفت آن، اميد به آثار بخشش و كرم خدا، و متخلق شدن به آن دو براي كسي  ثمره
باشد؛ بدين صورت كه در حد توان از مال و موقعيت و علم و  ه او برسد، ميخواهد ب كه مي

  .حكمت و نيكي و مساعدت، بخشش كني
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  »المجيب«:متخلق شدن به اجابت -25

داند كه تو به او  باشد؛ چون خدا مي ي معرفت آن، اميد به اجابت كردن دعايت مي ثمره
شنود و از مصيبت و باليت، علم دارد و  مينيازمندي و به او تكيه كرده اي، و او دعايت را 

ي معرفت اين اسم،  همچنين ثمره. رساند، خبر دارد از آنچه به تو نفع و آنچه به تو ضرر مي
هايي كه تو را به  متخلق شدن به آن، از طريق اجابت كردن مواليت در طاعات و قربت

ه مواليت را راضي و اي به آنچه ك سوي آن دعوت كرده، و اجابت كردن هر دعوت كننده
  1.باشد گرداند و در راه طاعات و عبادات اوست، مي خوشنود مي

  »المجيد«: به مجد متخلق شدن - 26

اش زياد باشد و كمال و جاللش در ذات و صفاتش، در  كسي است كه شرف و عظمت 
ي معرفت اين اسم، بزرگداشت و هيبت از خدا و متخلق شدن به آن  ثمره. حد اعلي باشد

اسم متخلق شد؛ چون اين اسم تمامي  اين توان به با توجه به آنچه گذشت، مي. باشد مي
  .شود طور كه شامل ذوالجالل و اإلكرام مي گيرد، همان صفات را در بر مي

اينها اشاراتي بود به كيفيت متخلق شدن به صفات، و متخلق شدن به صفات تنها براي 
به . وردن به آنها مواظبت كندآنها و روي آبه كسي امكان پذير است كه بر تيز نگريستن 
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ي ياد خدا از قبيل  همين خاطر خداوند متعال به ما امر كرده كه او را زياد ياد كنيم تا با ثمره
  1.احوال و اقوال و اعمال در هم آميزيم

اينكه خداوند خودش را با مغفرت و بخشش گناهان توصيف كرده، به  -ششم
  روي كنيم اهان، زيادهاين معنا نيست كه در گن

هاي  سبحان خودش را چنين توصيف كرده كه او گناهان و خطاها و بدي خداوند
از آن توبه كند و از كه كوچك و بزرگ را مي بخشايد حتي از شرك در صورتي 

پذيرد و گناهش را  اش را مي گذرد و توبه پروردگارش درخواست مغفرت نمايد، مي

�|�}��m�s�t�u�v�w�x�y�z:فرمايد بخشايد؛ مي مي � �}��~�¡�¢�£� � ��

¤� � � � � �¦¥�§� � � �¨� �©� � � � � � � � �ª� � � � � � � � �«�l اي بندگانم: بگو) از قول خدا به مردمان( «  53: الزمر !

از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد ! ايد روي هم كرده اي آنان كه در معاصي زياده
او بسيار آمرزگار و بس مهربان  چرا كه. آمرزد قطعاً خداوند همه گناهان را مي. نگرديد

��m�d�e:فرمايد در جاي ديگري مي»  . است �f�g�h�i�j�k�l�m�n�

o� �p�q�l بر خود ) با ارتكاب معاصي( ر بدي بكند ياهركس كه كا « 110: النساء
از آنجا كه درگاه (، از خدا آمرزش بطلبد) ردارد ودست دعا به سوي خدا ب( سپس، ستم كند
خواهد ) در حق خود( مهربان) هان خويش وگنا(خدا را آمرزنده) ستميشه باز اتوبه ه
هر چه گناهان اين انسان، بزرگتر باشد، مغفرت و بخشش و رحمت خدا، بزرگتر از »  .يافت

: النجم�m�u�v�w�x �l:فرمايد گناهاني است كه مرتكب شده است؛ خداوند متعال مي
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دار  خداوند سبحان عهده» و فراخ است چرا كه پروردگار تو داراي آمرزش گسترده «   32

��m�e�f:فرمايد اند، نموده است؛ مي بخشش گناهان كساني كه توبه كرده و ايمان آورده

g� �h� �i�j�k�l�m�n�l با غفران عظيمي كه دارم( قطعاً من  «82: طه (
ارهاي ايمان بياورد و ك) به بهترين وجه( برگردد و) خوداز كفر و گناه ( آمرزم كسي را كه مي

و از سر »  ). و اين راه را تا آخر زندگي ادامه دهد( شايسته بكند و سپس راهياب بشود
فضل و لطف و بخشش و كرمش، متعهد شده كه بدي ها ي گناهكاران را به نيكي تبديل 

��m�o�p�q:نمايد �r�s�l و نه تنها ( و خداوند آمرزنده و مهربان است«  70: الفرقان
ولي با اين وجود براي »  ). نمايد بلكه آنها را تبديل به حسنات مي، دبخش كه سيئات را مي

روي كند با اين حجت  مسلمان جايز نيست كه در گناهان و معاصي و كارهاي زشت زياده
ي مهربان است؛ چون مغفرت و بخشش تنها از آن توبه كنندگان و  كه خداوند بخشاينده

��m�̧�¹�º:فرمايد ند مرتبه ميبازگشت كنندگان به سوي خداست، خداوند بل �»�

¼�½� � � � �¾�¿�l و در راه ( اي باشيد اگر افراد شايسته و بايسته« 25: اإلسراء
خدمت بديشان لغزشي از شما سر زده باشد و در انديشه جبران آن بوده و از كرده خود 

ده كاران هميشه بخشنده بو چرا كه او در حقِ توبه) بخشد خدا شما را مي، پشيمان شويد

�«��m�́�µ�¶�¸�¹�º:فرمايد در جاي ديگري مي» .است  �¼�½�¾�¿�À�l النمل :

) توبه نموده و در مقام جبران برآيد و بدين وسيله( و اما هر كس كه ستم كند و سپس  « 11
گمان من بخشايشگر و  بي) چرا كه، او را خواهم بخشيد(،  بدي را به نيكي تبديل نمايد

  .» . مهربانم
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بخشش گناهان، شرط كرده كه حال و وضعيت گناهكار از انجام گناهان  پس خدا جهت
خداي متعال . ها به كارهاي شايسته و نيك تغيير يابد تا مغفرت و رحمت تحقق يابد و بدي

��m�r�s�t�u:فرمايد مي �v�w�x� � �l شرك به خود ) هرگز( بيگمان خداوند«  48: النساء
كسي تا زمان مرگ بر شرك پايدار است، گناهانش خداوند بيان كرده كه . »بخشد ، را نمي

. شود؛ چون او حال و وضعيت خود را پس از بدي به خوبي تبديل نكرده است بخشوده نمي

��m�P�Q:فرمايد همچنين خداوند متعال درباره منافقان مي � � � �R�S�T�U�V� ���

W�X�Y� � �Z�[ �lبخواهيش براي آنان يكسان است چه براي ايشان آمرز«  6: المنافقون ،
هرگز خدا ايشان را ) كشند چون آنان از نفاق خود دست نمي( ، و چه آمرزش نخواهي

چون آنان دين خود را براي خدا خالص نكردند و احوال خود را اصالح » .نخواهد بخشيد 
اما در صورتي كه دين خود را براي خالص گردانند و احوال خود را اصالح نمايند، . نمودند

شود؛ خداوند بلند  مغفرت و بخشش براي آنان همراه مؤمنان حاصل ميدر اين صورت 

��m�¯�°�±�²�³�´�µ:فرمايد مرتبه مي �¶�̧�¹�º�

¼»�½�¾�¿� �À�Á� � � � � �� � � � � � � � � �Â�Ã�l از ايشان( مگر كساني  « 146: النساء (
د و بپردازند و به خدا متوسل شون) اعمال و نيات خود(وبه كنند و برگردند و به اصالح كه ت

و فقط و فقط او را بپرستند و به فرياد خوانند و (ويش را خالصانه از آن خدا كنند آئين خ
و پاداش مؤمنان را خواهند ( پس آنان از زمره مؤمنان خواهند بود). خالق و رازق دانند

  .» .ه مؤمنان پاداش بزرگ خواهد دادو خداوند ب) داشت

اما اگر كسي بميرد و مدام بر گناهان . شود پس بايد حتماً اسباب منجر به مغفرت اتخاذ
كبيره پايدار باشد بدون آنكه توبه كند، او نزد خداوند عهد و پيماني مبني بر مغفرت و 
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گذرد  بخشد و از او در مي رحمت را ندارد، بلكه اگر خدا خواست به لطف خويش او را مي
س به رحمت خود و دهد و سپ و اگر خواست مطابق عدالتش او را در دوزخ عذاب مي

آورد و سپس او را داخل  شفاعت شفاعت كنندگان از اهل طاعتش او را از دوزخ بيرون مي
   1.اين امر فقط براي موحدان و يكتاپرستان است. گرداند بهشت مي

                                           
  .421-416؛ و شرح الطحاوية، صفحات151و150المنهج األسمي في شرح أسماء اهللا الحسني،صص  - 1
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  توحيد الوهيت :مبحث پنجم

  

  1يف توحيد الوهيت و جايگاه خاص آنتعر -اول

مامي انواع عبادات و خالص گردانيدن آنها در توحيد الوهيت به معناي منحصر كردن ت
يگانه كردن خداوند  اين توحيد،. مي باشد ظاهر و باطن براي خداي يكتا و بي شريك

متعال به افعال بندگان است كه توحيد عبادت نام دارد؛ چون الوهيت و عبوديت به يك معنا 
خدا : هللا عنهما گويدابن عباس رضي ا 2.هستند، در صورتي كه معناي اله، معبود باشد

  3.هايش است صاحب الوهيت و عبوديت بر تمام آفريده

ترين انواع توحيد است و تمامي انواع توحيد را در بر  اين توحيد، بزرگترين و مهم
توحيد الوهيت است . شود مگر اينكه توحيد الوهيت را محقق نمايد بنده مؤمن نمي. گيرد مي

هايش را نازل كرده و پيامبران و  ا آفريده و كتابكه خداوند به خاطر آن، بندگانش ر

��m�c:فرمايد خداوند متعال مي 4فرستادگانش را بر آنان مبعوث نموده است؛ �d�e�

                                           
  .421-416؛ شرح الطحاوية، صفحات151و150منهج األسمي في شرح أسماء اهللا الحسني،صصلا- 1
  .234الرسول حمي التوحيد،ص ةحماي - 2
  .37راس، صهتوحيد، خليل ال ةدعو - 3
  .234ص الرسول حمي التوحيد، ةحماي - 4
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f�g�h� �i�l من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود   « 56: الذاريات

���m�d�e�f�g�h�i�j�k�l:فرمايد در جاي ديگري مي»  . ام نيافريده

m�on�p�q�r�s�t�u� �v�w�yx�z�{�|�}�
~� � � � � � � � �_�`�a�b�l ايم  مّلتي پيغمبري را فرستاده ما به ميان هر  « 36: النحل

، شيطان( كه خدا را بپرستيد و از طاغوت) و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده است(
به راه  پيغمبران دعوت به توحيد كردند و مردمان را.  (دوري كنيد) و غيره، ستمگران، بتان

شايسته مرحمت خدا ، دار نيككه بر اثر كر(مان راخداوند گروهي از مرد). حق فرا خواندند
گمراهي بر ) بر اثر كردار ناشايست( و گروهي از ايشان، هدايت داد) ، به راه راستشدند

اگر در اين باره در شك و ( پس) و سرگشتگي به دامانشان چسبيد( آنان واجب گرديد
بنگريد و ) آثار گذشتگان را بر صفحه روزگار( در زمين گردش كنيد و) يدبرو، ترديديد

و بر ( اند به كجا كشيده است تكذيب كرده) كه آيات خدا را( ببينيد كه سرانجام كار كساني

��m�h�i�j:فرمايد همچنين مي» .) د و ثمود و لوط چه آمده استسر اقوامي چون عا

k�l�m� �n�o�p�q�r� �s�ut�v�w� �x�y�l در   « 5: البينة
حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستند 

به تمام ( و زكات را، و نماز را چنان كه بايد بخوانند، بدانند) خود( و تنها شريعت او را آئين
  .» .راستين و ارزشمند اين است و بس آئين . بپردازند) و كمال
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: ست كه معنايش چنين استالّ اهللا اإال إله : ي همان معناي گفته توحيد الوهيت -

  1.حقي جز اهللا نيستمعبود بر

از جمله چيزهايي كه بر اهميت توحيد الوهيت داللت دارد، اين است كه اين  -

توحيد، توحيدي است كه خداوند، پيامبرانش را از اول تا آخرشان با آن فرستاده و پيام 

 �شان، محمد ي فرستادگان خدا از اولين فرستاده تا خاتم و دعوت همهي پيامبران بوده  همه

ي پيامبران در آغاز دعوتشان، قوم خويش را به سوي خالص كردن عبادت  همه. باشد مي

ها و اشكالش و اسباب و وسايل منجر به  براي خدا و دور انداختن شرك با تمام صورت

��m�A�B�C�D�E�F�G�H�I:فرمايد اند؛ خداوند پاك مي آن، فرا خوانده �J� �K� �

L� � � � � � �M�N� �O�P�l مگر اين ، ايم ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده  « 25: األنبياء

خداي متعال » . پس فقط مرا پرستش كنيد، معبودي جز من نيست: ايم كه كه به او وحي كرده

�_�^�[�\��m:فرمايد كه او به قومش گفت از زبان نوح عليه السالم مي �`�a� �b�c� ���

d�e�f�g�h�i� �l براي شما جز خدا معبودي ! اي قوم من«  59: األعراف

قيامت و حساب و كتابي . باشم از شما و دلسوزتان مي( من. پس تنها خدا را بپرستيد. نيست

و به دوزخ ( ترسم دچار عذاب آن روزِ بزرگ شويد مي) در ميان است و اگر نافرماني كنيد

 .».) رويد

                                           
  ).1/261(العقل للنقل، ةمنهج السلف و المتكلمين في موافق 1
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��m�H�I�J:فرمايد كه او به قومش گفت زبان ابراهيم عليه السالم ميخدا از  -

K�L�M�ON�P� �Q�R�S�T�U�V�l د(   16: العنكبوت .

خدا را بپرستيد و : آن زماني كه او به قوم خود گفت، ابراهيم را) خاطرنشان ساز داستان( « 

اش،  از زبان كليم. » . داين براي شما بهتر است اگر بداني. او بپرهيزيد) عذاب( خويشتن را از

��m�Ò:فرمايد كه او به قومش گفت موسي عليه السالم مي �Ó� � � � � �Ô�Õ�Ö�×�Ø� � � �ÚÙ�Û�

Ü� �Ý�Þ�ß� �l همان خدائي كه معبودي جز او ، معبود شما تنها اهللا است  « 98: طه

و آنچه بوده است ، و از گذشته و حال و آينده( چيز را فرا گرفته است دانش او همه. نيست

فرمايد كه او  از زبان حضرت عيسي عليه السالم مي. » ). باخبر است، و هست و خواهد بود

�[�\�]��m:خطاب به قومش گفت �^�_�̀�a�b�dc�e�f�

g� �h�i�j�k� � � � �l�m� �on�p�q�r� �s�l من « 64 - 63: الزخرف

، و ما براي شما آورده) ي زندگي بشردرباره مبدأ و معاد و نيازها( اي را شريعت حكيمانه

پس . ورزيد را روشن گردانم كه در آنها اختالف مي) ديني( ام تا برايتان برخي از امور آمده

به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما   . از خدا بترسيد و از من پيروي كنيد

 » . راه راست اين است، پس او را پرستش كنيد، است

وتش را با آن آغاز كرد، دعوت مردم دع �نخستين چيزي كه خاتم پيامبران، محمد -

به سوي خالص كردن پرستش براي خدا و دور انداختن شرك با تمام انواع و وسايل و 

از توحيد، حمايت و به سوي آن دعوت كرد و از  �پس پيامبر . اسبابش با قول و فعل بود
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اينكه به  شرك نهايت انذار و ترساندن را به عمل آورد و بر اين منهج استمرار داشت تا

اش بودند،  يارانش رضي اهللا عنهم و تمام كساني كه پيرو طريقت و سنت. رفيق اعلي پيوست

��m�p�q:ي او در دعوت، اين بود طريقه. به او اقتدا كردند �r�s�t� � � �vu�w�x�y�

z�|{�}� �~�_�`�a� �b�c�l اين راه من است كه من: بگو  « 108: يوسف 

، و )باشند چنين مي( و پيروان من هم خوانم سوي خدا مي با آگاهي و بينش به) مردمان را(

و ( باشم و من از زمره مشركان نمي، دانم مي) از انباز و نقص و ديگر ناشايست( خدا را منزّه

در اين آيه، خداوند پيامبرش را ذامر كرده كه به »  ).انگارم ك خدا نميكسي و چيزي را شري

عوت به سوي قه و مسلك و سنت او، كه همان ديعني طري. مردم بگويد، اين راه اوست

با  �باشد كه پيامبر مي. حقي جز اهللا نيست، يكتا و بي شريك استشهادت اينكه معبود بر

كنند كه رسول  كرد و پيروانش به چيزي دعوت مي بصيرت و يقين و برهان به آن دعوت مي

  1.خدا با بصيرت و برهان عقلي و شرعي به سوي آن دعوت كرد

بيان كرد كه توحيد عبادت، اساس اسالم است و نخستين چيزي است كه  �ل خدارسو
اش با مردم و جهاد و  و بيعت �هاي پيامبر نامه. كند در دعوت به سوي خدا به آن شروع مي

هاي دالّ بر  از جمله مثال. سفارشاتش به فرماندهانش و ديگر موارد بر اين امر داللت دارد
 :اين امر عبارتند از

معاذ رضي اهللا عنه را به يمن فرستاد تا جماعتي از اهل كتاب را به سوي ، �امبرپي - 1

از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت است كه رسول . توحيد خداوند عزوجل دعوت نمايد

                                           
  ).514-2/513(تفسير ابن كثير، - 1
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من أهل الكتاب فليكن أول  قوماً يإنك تأت«: خدا وقتي معاذ را به يمن فرستاد به او گفت

إلي أن يوحدوا اهللا، فإن هم أطاعوك : ال إله إال اهللا، و في روايةما تدعوهم إليه شهادة أن 

تو پيش « :1»ةو ليل يوم كلعلي ذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم خمس صلوات في 

حقي را به سوي شهادت اينكه معبود بر نانآروي، پس بايد ابتدا  جماعتي از اهل كتاب مي

تا آنان خداي را يگانه و يكتا بدانند، : آمده استدر روايتي ديگر . جز اهللا نيست، فراخواني

شان برسان كه خداوند در هر شبانه روز  اگر بر سر اين دعوت از تو اطاعت كردند، به اطالع

بيان كرده كه اولين چيزي كه در  �پس پيامبر. »پنج وعده نماز را بر آنان فرض كرده است

حقي جز خدا ت اينكه معبود برشود، شهاد دعوت به سوي خداي متعال بدان شروع مي

  2.، مي باشدنيست و پرستش بايد فقط براي خدا خالص كرده شود

 هبه علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه در روز خيبر وقتي پرچم را ب �همچنين پيامبر - 2

انفذ علي «:دست او داد، دستور داد كه ابتدا يهوديان را به سوي توحيد فرا خواند و فرمود

ب عليهم من حق اهللا جبساحتهم، ثم ادعهم إلي اإلسالم، و أخبرهم بما يرسلك، حتي تنزل 

همين طور «:3»خير لك من حمر النعم اًهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحدتعالي فيه، فوا

روي، آنگاه آنان را به سوي اسالم دعوت كن و  ي آنان ميه آهسته برو تا اينكه به محوط

شان برسان، چون به خدا قسم اگر خدا به  ت، به اطالعنچه از حق خدا بر آنان واجب اسآ

                                           
  .4347ي شماره، »يالمغاز«بخاري، مبحث  - 1
  ).1/267(منهج السلف و المتكلمين،  - 2
  .3701ي شماره، »ةفضائل الصحاب«بخاري، مبحث - 3
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در روايت . »ي تو يك نفر را هدايت كند، از بهترين چهارپايان برايت بهتر است وسيله

پس علي رضي اهللا عنه حركت كرد، سپس ايستاد و به پهلويش نگاه : ديگري آمده است

 �كار كنم؟ پيامبراي رسول خدا، بر سر چه چيزي با مردم پي: كرد، پس فرياد زد

قاتلهم حتي يشهدوا أن ال إله إال اهللا، و أن محمداً رسول اهللا، فإذا فعلوا ذلك فقد «:فرمود

نان پيكار كن تا اينكه آبا «:1»منعوا منك دماءهم و أموالهم إالّ بحقها و حسابهم علي اهللا

هرگاه . خداستي  ه حقي جز اهللا نيست و اينكه محمد، فرستاددهند كه معبود بر گواهي مي

شان و حسابشان با  اين كار را كردند، خون و مالشان بر تو حرام است مگر به خاطر حق

 .»خداست

دهند كه نخستين چيزي كه در دعوت بدان  نشان مي �هاي پيامبر همچنين بيعت - 3

از جمله . شود، خالص كردن پرستش كه همان توحيد است، براي خدا مي باشد شروع مي

از عباده بن صامت رضي اهللا عنه : توان به اين روايت اشاره كرد رد، ميهاي اين مو مثال

تبايعوني علي «:رسول خدا در حالي كه در مجلسي بوديم، به ما گفت: روايت است كه گويد

رار قكنيد بر سر اينكه چيزي را شريك خدا  با من بيعت مي«:2»أن ال تشركوا باهللا شيئاً

با ما بيعت كرد بر �رسول خدا : ها  روايت است كه گويداز ام عطيه رضي اهللا عن. »ندهيد

 12: الممتحنة �m�H�I��J���K�L�l:اين آيه را براي ما خواند: سر اينكه

3 

                                           
  .2405ي مسلم، شماره - 1
  .7213ي بخاري، شماره - 2
  .7215ي همان، شماره - 3
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تنها به خاطر دعوت مردم به سوي خالص كردن  �همچنين جهاد و پيكار  پيامبر - 4

از ابن . ، بودپرستش براي خدا و برائت و بيزاري از شرك و مشركان و دفاع از پرچم توحيد

أمرت أن أقاتل الناس حتي «:فرمود �عمر رضي اهللا عنهما روايت است كه رسول خدا

ذا فعلوا إ، فة، و يؤتوا الزكاةموا الصالاهللا و أن محمداً رسول اهللا و يقييشهدوا أن ال إله إالّ 

من  به«:1»ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إال بحق اإلسالم و حسابهم علي اهللا عزوجل

حقي جز اهللا نيست و دهند كه معبود بر امر شده كه با مردم پيكار كنم تا اينكه گواهي مي

هرگاه اين كار را كردند، . محمد، فرستاده خداست، و نماز را بر پاي دارند و زكات بپردازند

خون و مالشان از جانب من محفوظ است، مگر اينكه به خاطر حق اسالم باشد، و 

 .»عزوجل است حسابشان با خداي

 دعوت براي توحيد الوهيتي قرآني در  طريقه -دوم

به برخي از آنها . اساليب قرآني در بيان دعوت به سوي توحيد الوهيت، متعدد هستند
 .شود اشاره مي

 بيان آيات ربوبيت خداوند سبحان - 1
ي اين  آفرينندهكنند، و اينكه خداوند،  بينند و بدان اقرار مي هايي كه مردم مي آيات و نشانه 

سپس آن را به دعوت به سوي منحصر كردن پرستش براي خداوند پايان . نشانه هاست

                                           
  .25ي همان،شماره - 1
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ي اينهاست، پس به همين صورت واجب  يعني همان طور كه فقط خداوند آفريننده. دهد مي

��m�l�m�n:فرمايد از جمله خدا مي. است كه فقط او پرستش شود و شريكي ندارد

o�p�q��r�s�t�u�v�w�x�y�z���{�|�}�~����
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ت كه پيش از آن كه شما را و كساني را آفريده اس، خداي خود را بپرستيد! اي مردم  « 22 -

خداي شما كسي  . راه پرهيزگاري گيريد) خود را بدين وسيله پاك سازيد و(تا، اند شما بوده

با ( و آسمان را) و آن را در خور اقامت و سكونت كرد( ين را برايتان بگسترداست كه زم

 انواع، كاخي بيافريد و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن) بسان، تمام اجرام و ستارگان

پس شركاء و . ثمرات را به وجود آورد تا روزي شما گردند) گياهان و درختان و(

كه ( دانيد مي) از روي فطرت( در حالي كه شما، ريدهمانندهائي براي خدا به وجود نياو

���m�c�d:فرمايد در جاي ديگري مي»    ). چنين كاري درست نيست � �e�f� � � �g�h�i�
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I�KJ� �L�M�ON�P�Q�R�S�T� � � � � � � � � � � �U�V� �l اي (  « 64 - 59: النمل

گويم كه تباهكاران همچون قوم ثمود و گردنكشان  مي(خداي را سپاس : بگو) !پيغمبر 

) نمايم كه نازل فرمايد و از خدا درخواست مي، سان فرعونيان را به ديار عدم فرستادهم

كه اين همه قدرت و نعمت و ( آيا خدا. رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزيده خويش

و فاقد ( سازيد يا چيزهائي كه انباز خدا مي) براي پرستش و كرنش( بهتر است) موهبت دارد

آيا بتهائي كه معبود شما هستند (  ). ؟  چيزي از آنها ساخته نيستنفع و ضرر هستند و 

و براي شما از آسمان آبي بارانده است ، يا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده است) بهترند

توانستيد درختان آنها را  ؟ باغهائي كه شما نمي  ايم افزا رويانيده كه با آن باغهاي زيبا و فرح

وجه به آفرينش آسمانها و زمين و نزول باران و بركات و ثمرات ناشي از با ت( آيا. برويانيد

! ؟  معبودي با خدا است) مخلوقات و هماهنگي و پيوند لطيف و دقيق هر يك از اين، آن

يا كسي ) بتها بهترند(   . كنند عدول مي) پرستي بتپرستي به  از حق( اصالً ايشان قومي هستند

ها پديد  و در ميان آن رودخانه، ساخته است) لّ اقامت انسانهاو مح( كه زمين را قرارگاه

تا قشر زمين را از لرزش ( و براي زمين كوههاي پابرجا و استوار آفريده است، آورده است

حال با توجه . تا آميزه يكديگر نگردند( و ميان دو دريا مانعي پديدار كرده است) نگاه دارند

و قدر عظمت خدا را ( خبر و نادانند اصالً بيشتر آنان بي! ؟  تآيا معبودي با خدا اس) ينهابه ا

رسد و بال و گرفتاري را برطرف  يا كسي كه به فرياد درمانده مي) آيا بتها بهترند(   ). دانند نمي

برابر قانون حيات دائماً به طور ( را) انسانها( و شما، كند هر گاه او را به كمك طلبد مي

و هر دم اقوامي را بر اين كره خاكي مسلّط و ( سازد زمين مي) ر دريكديگ( جانشين) متناوب
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واقعاً شما بسيار كم ! ؟  آيا معبودي با خدا است) حال با توجه بدين امور. گرداند مستقرّ مي

يا كسي كه شما را در تاريكيهاي خشكي و دريا ) جان بهترند آيا بتهاي بي(  . گيريد اندرز مي

پيشاپيش ، و كسي كه بادها را به عنوان بشارت دهندگان، كند يم) و دستگيري( رهنمود

اندازي  در ساختن و راه. سازد و آنها را پيك قدوم باران مي( سازد نزول رحمتش وزان مي

؟ خدا فراتر و دورتر از اين چيزهائي است كه انباز او   آيا معبودي با خدا است) اينها

سپس آن ، آغازد يا كسي كه آفرينش را مي) ا بهترندآيا معبودهاي دروغين شم(  . گردانند مي

حال با توجه ( كند ؟ سمان و زمين روزي عطاء ميو كسي كه شما را از آ، دهد را برگشت مي

و اقرار عقل سالم به ، هاي جهان و نظم و نظام موجود در پديده، به قدرت آفرينش يزدان

اي پيغمبر ( ؟   بودي با خدا استآيا مع) زنده شدن دوباره مردمان در دنياي جاويدان

كه جز خدا معبودهاي ( گوئيد دليل و برهان خود را بيان داريد اگر راست مي: بگو) بديشان

��m�́:فرمايد مي  خر هر آيهآرتبه در مخداوند بلند . » ). ديگري هم وجود دارند � �µ�¶ �l

اين عبارت، استفهام  يعني آيا همراه اهللا، خدايي هست كه اين كار را بكند؟  62: النمل

كردند كه غير خدا كسي اين  و آنان  اقرار مي. ي نفي آن است انكاري است كه در بردارنده

  1.كار را نكرده است

                                           
  .56و55، صصةفي تهذيب شرح الطحاوي يةلهاإلةالمنح - 1
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 شهادت خداوند سبحان بر توحيد الوهيت - 2

خداوند براي خودش به اين توحيد گواهي داده و فرشتگان و پيامبران و فرستادگانش 

��m�T:فرمايد اند؛ خداي متعال مي گواهي دادهبراي خدا به اين توحيد  �U�V� � � �W� �X� �Y� � ��

Z�[�\�]�^�`_� �a� �b� �c� � �d�e�f�g�h�i�j� �k�

ml�n�o�p�q�r�s� � �t� �u�v�w�x� �y�{z�|�}�

~� �_�̀�a�b�c�d�l با نشان دادن ( خداوند « 19 – 18: آل عمران

گواهي ) عمالً، سستهجهان هستي به گونه يك واحد بهم پيوسته و يك نظام يگانه و ناگ

دادگري ) در كارهاي آفريدگان خود( ، و اين كه اوي جز او نيستدهد اين كه معبود مي

. دهند گواهي مي) اي در اين باره هر يك به گونه( و فرشتگان و صاحبان دانش، كند مي

در ) حق و پسنديده( بيگمان دين .نيست كه هم توانا است و هم حكيم جز او معبودي

آئين همه ، و اين( است) يعني خالصانه تسليم فرمان اهللا شدن( دا اسالمپيشگاه خ

بر ( به اختالف برنخاستند مگر بعد از آگاهي) در آن( و اهل كتاب) پيغمبران بوده است

و ( ستمگري و سركشي ميان خودشان بود به سبب) ؛ اين كار هم  حقيقت و صحت آن

عم از ا( و كسي كه به آيات خدا. )داشتخواهي و انحصارطلبي ن ياستاي جز ر انگيزه

كفر ) ، يا آيات خواندني در كتابهاي آسماني پشت كند وآيات ديدني در آفاق و انفس

 ».كند مان خدا زود حسابرسي ميبيگ) بداند كه( ورزد
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  و ناتواني همه خدايان بجز اهللا بيان عجز -3

و اينكه اين  خواندند، رياد ميآنها را به ف اتواني خداياني كه به جاي خدا،بيان عجز و ن

طور كه هيچ نفع و زياني  آيد همان شان بر نمي خدايان براي خودشان كاري از دست

. اين امر در آيات زيادي از قرآن آمده است. آيد شان بر نمي براي غير خودشان از دست

��m�A�B:فرمايد به عنوان مثال خداوند پاك مي  � � �C�D�E�GF�H�

I� � �J�K�L�M�N�O�P�Q� �R�TS� �U�V�W�X�Y�

Z�\[�]� �^�_�`�l مثلي زده شده است! اي مردم « 73: الحج 

خوانيد و  كمك ميآن كساني را كه بغير از خدا به . بدان گوش فرا دهيد) با دّقت(

براي آفرينش ( اگر هم همگان، توانند مگسي را بيافرينند ، هرگز نمينمائيد پرستش مي

، ي اگر هم مگس چيزي را از آنان بستاند و برگيردحت. دست به دست يكديگر دهند) آن

و هم ) كه مگس ناچيز است( هم طالب. توانند آن را از او بازپس گيرند و برهانند نمي

آيات وارده در اين »  . درمانده و ناتوانند) بتان سنگي و يا معبودان دروغينندكه ( مطلوب

به جاي اهللا براي پرستش قرار  مه عجز و ناتواني اين خداياني كههزمينه زيادند كه 

شان بر  اند، و اينكه آنها براي خودشان و غير خودشان، هيچ نفع و زياني از دست داده

 .كنند آيد، بيان مي نمي
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  حال و وضع عابدان غير از خداوند -4

شان به  و سرزنش و عيب جوئي آنان و توصيف بيان پرستش كنندگان اين خدايان

�½��m:فرمايد خداوند متعال مي ري، و دوري از هدايت؛گمراهي و سرگرداني و كو

¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä� �Å� � �Æ� �Ç�È�É� � �Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï� �A�B� �

C� � �� �D� � � � � �� ��E�F�G�H�I� �� � � � � � � � �J�l تر از كسي است  چه كسي گمراه « 6 - 5: األحقاف

به  هم ايشان را( تا روز قيامت) اگر( كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه

بلكه ، دهند نه تنها پاسخش را نمي( گويند ؟  پاسخش نمي) فرياد بخواند و پرستش كند

و اصالً آنان از پرستشگران و به فريادخواهندگان غافل و ) شنوند سخنانش را هم نمي

شدگان و  چنين پرستش، شوند گرد آورده مي) در قيامت( و زماني كه مردمان   . خبرند بي

و از ( گردند دشمنان پرستشگران و به فرياد خواهندگان مي، دگانيش به فرياد خواسته

در جاي »  . پذيرند كنند و نمي و عبادت ايشان را نفي مي) جويند ايشان بيزاري مي

��m�o�p:فرمايد ديگري مي � �q�r�s�t�u�v� � � � � � �w� ���

x�zy�{�|�}�~�`_� �a�b�c�d�l العنكبوت :

و از ، اند اصنام و اشيائي را به دوستي برگرفتهاشخاص و (، كار كساني كه جز خدا « 41

براي ( ، همچون كار عنكبوت است كهاند سرپرستاني برگزيده) راي خودب، ميان آفريدگان

بدون ديوار و سقف و در و پيكري ( اي برگزيده است خانه) حفظ خود از تارهاي ناچيز

ها  ترين خانه گمان سست بي). ران و حوادث ديگر در امان داردكه وي را از گزند باد و با
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آنان از سستي معبودها و پايگاههائي كه غير از خدا (اگر ، استخانه و كاشانه عنكبوت 

) اند صل بر تار عنكبوت تكيه زدهكه در ا(دانستند  مي) به خوبي، بودند اند باخبر برگزيده

��m�A�B�C�D�E�F�G�H�I:فرمايد همچنين مي»  . �J�K�

L�M�N�O�P�Q�R� �S� �T�U� �V�W�l سواي ) مشركان( « 3: الفرقان

كه ) اند ام و كواكب و اشخاصي پرداختهو به پرستش اصن(اند  دا، معبودهائي را برگرفتهخ

و مالك سود و زياني ، هائي بيش نيستند آفرينند و بلكه خودشان آفريده چيزي را نمي

آيات وارده » .د و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و تواني ندارن، براي خود نبوده

 .در اين زمينه زيادند

 بيان وقايع روز قيامت -5

جويند و خود را از پرستش  شان كه از يكديگر بيزاري مي ميان اين مشركان و خدايان

نمايند؛ آن هم در حالي كه اينان  شان را سرزنش مي كنند و پيروان كنندگان شان جدا مي

ت كند و از آنان دفاع و حمايت نمايد؛ از بيشتر نياز به كسي دارند كه برايشان شفاع

��m�v�w:فرمايد جمله خداوند مي �x�y�z�{�|�}�~�`_�a��

cb�d�e�f�g� � � � � � � � �h� �i�j�k�l� �m�n�o�p�q� � � � � � � � � �r�s�

t�u� �l براي رسيدگي به حساب و كتاب مردم( روزي  « 29 - 28: يونس (

شما و : گوئيم افران ميآوريم و سپس به ك را گرد مي) كافران و مؤمنان( جملگي
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و ايشان را مقابل ( سازيم بعد آنها را از هم جدا مي. معبودهايتان در جاي خود بايستيد

و معبودهايشان ) پردازيم داريم و در ميان طرفين به داوري مي معبودهايشان نگاه مي

بلكه به وسوسه اهريمن و به سخن دل گوش فرا ( ايد شما ما را نپرستيده: گويند مي

معبود حق ذات پاك . ايد ايد و مجسمه ما را به خاطر منافع خود پرستش نموده ادهد

همين بس كه خدا ميان ما و شما گواه است كه ما بدون شك از    ). پروردگار است و بس

 .» . ايم خبر بوده عبادت شما بي

  فراخواني همه پيامبران به سوي توحيد -6

هاي خود را به  ، كه آنان امتآمده خداوند تادگانآنچه در داستان هاي پيامبران و فرس

اين . اند ت براي او دعوت كردهدسوي توحيد و يگانه دانستن خدا و منحصر كردن عبا

و بيان خصومت و نزاعي كه ميان پيامبران . اي است امر كليد دعوت هر پيامبر و فرستاده

هاي عظيمي كه با زبان  گها و جن شان به خاطر اين دعوت روي داده، و درگيري و اقوام

و شمشير به خاطر اين دعوت، ميانشان رخ داده كه در نتيجه دشمنان خدا و دشمنان 

پيامبران خدا، ذليل و خوار و هالك شدند و فرستادگان خدا و پيروانشان، موفق و پيروز 

هايش است، و چيزي است كه خداوند پس از آنكه  اين سنت خدا در ميان آفريده. شدند

��m�R�S�T:فرمايد تعدادي از پيامبران و فرستادگان خدا را بازگو كرده، مي دعوت

U�V�W�l به دور ) ديگر هم( كاراناين چنين سنگهائي از ستم«  83: هود
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. ».) باشد ين سرنوشتي در انتظارش مياي چن پيشه و هر گروه منحرف و مّلت ستم(نيست 

هايشان خيلي زيادند،  ادگان الهي با امتي داستان پيامبران و فرست آيات وارده در زمينه

��m�x�y:ي خداي متعال است كنيم و آن هم، اين فرموده تنها به يك مثال بسنده مي

z�{� �|�}�~�_�`�ba�c�d� �fe�g�h�i�kj�

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

{�|�}�~� ���¡�¢�£� �¤�¥�¦�§�̈� �©�«ª�¬��

®� � �¯�°�±�²�³�´� �¶µ�̧�¹�º�»�¼�½�¾�

¿�À� �Á�Â� � � � �Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È� �A�B�C�D�E�F�

G�H�I�J� �K�L�M�N�O�QP�R�S� � � � � � � � �T�U�V� �W�X�Y�

[Z�\�]�^�_� �`�a�b�c�d�e�f�g�h�ji� �

k�l�m�on�p�q�r�s� �t�u�v�w�x��

y�z� �{�|�}�~�`_�a�b� �c�d� �e�f�

g�h�i�kj� �l�m� � � � � � � �n�o�p�q�r�l 14 - 9: إبراهيم 

قوم نوح و ) از قبيل( اند ؟ كساني كه پيش از شما بوده آيا به شما نرسيده است خبر  «

) تعداد بيشمار( اند و جز خدا كسي عاد و ثمود و كسان ديگري كه پس از ايشان آمده

پيغمبرانشان دالئل روشن و . شناسد نمي) داند و ايشان را چنان كه بايد نمي( آنان را

لي آنان دستهايشان را بر و، )و بديشان نمودند( معجزات آشكاري برايشان آوردند
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و از تبليغ آنان جلوگيري نمودند و سد راه رسالت آسماني و ( دهانهاي پيغمبران گذاشتند

ما ايمان نداريم به چيزي كه به همراه آن فرستاده : گفتند) دشمن دعوت الهي شدند و

و ) ائيمنم كنيم و رسالتتان را تصديق نمي و دالئل و معجزات شما را قبول نمي( ايد شده

ن و به يكتاپرستي و قانو( خوانيد سخت در شك و گمانيم درباره چيزي كه ما را بدان مي

، مگر درباره وجود خدا: پيغمبرانشان بديشان گفتند). آسماني يقين و باور نداريم

 ؟   شك و ترديدي در ميان است، بدون مدل و نمونه پيشين، آفريننده آسمانها و زمين

او شما را فرا ). برد ؟ نگرد و به مؤلف آن راه نمي كتاب باز هستي را نميمگر عقل شما (

و بدين زوديها ، نظر نمايد از گذشته ناپاكتان صرف( خواند تا گناهانتان را ببخشايد و مي

شما را بر جاي ) رسد كه در آن مرگتان فرا مي( تا مدت مشخّصي) هالكتان نسازد و بلكه

شما جز انسانهائي همچون : گفتند) كنان در پاسخ پيغمبران همسخر( آنان. و محفوظ دارد

آوران آسماني  و فضيلتي بر ما نداريد تا از ميان ما شما را برگزينند و پيام( ما نيستيد

خواهيد ما را از چيزهائي منصرف و به دور داريد  و شما مي) براي مردمان زميني كنند

اگر راست . اي ندارد خلقت آسمانها و زمين فائده ذكر(. اند پرستيده يكه پدرانمان آنها را م

). كنيم بنمائيد كه ما پيشنهاد ميهائي  و معجزه( براي ما دليل روشني بياوريد) گوئيد مي

، ما جز انسانهايي همچون شما نيستيم) همان گونه كه گفتيد: (پيغمبرانشان بديشان گفتند  

و او را با لطف خود ( نهد نت ميو ليكن خداوند بر هركس از بندگانش كه بخواهد م

اي به شما  و معجزه( و ما را نسزد كه دليلي برايتان بياوريم) سازد نوازد و پيغمبرش مي مي

و ما ( و مؤمنان بايد به خدا توّكل كنند و بس). و توفيق او( مگر با اجازه خدا) بنمائيم
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همان گونه :  (ن بديشان گفتندپيغمبرانشا   ). كنيم هم در برابر دشمنانگي شما بدو توّكل مي

و ليكن خداوند بر هركس از بندگانش ، ما جز انسانهايي همچون شما نيستيم) كه گفتيد

و ما را نسزد ) سازد نوازد و پيغمبرش مي و او را با لطف خود مي( نهد كه بخواهد منت مي

و ). و توفيق او( مگر با اجازه خدا) اي به شما بنمائيم و معجزه( كه دليلي برايتان بياوريم

و ما هم در برابر دشمنانگي شما بدو توكّل ( مؤمنان بايد به خدا توّكل كنند و بس

، هنگامي كه از راه دليل با انبياء و سردستگان زندقه و ضالل( افرانك   ). كنيم مي

 گرديد يا يا به آئين ما باز مي: به پيغمبران خود گفتند) به زور متوسل شدند و، برنيامدند

كه حامالن ( پس پروردگارشان به آنان. كنيم اين كه شما را از سرزمين خود بيرون مي

كفرپيشه ( اً ستمكارانپيام فرستاد كه حتم) رساالت آسماني و راهنمايان بشري بودند

و ما شما را پس    . كنيم نابود مي) دارند به خاطر ظلم و ستمي كه روا مي( را) چون ايشان

از آن كساني است كه از ) پيروزي( اين. بخشيم سكونت مي) آنان( ناز ايشان در سرزمي

 .» . جاه و جالل من بترسند و از تهديد من بهراسند

ي  هايشان در زمينه ي داستان پيامبران و فرستادگان عليهم السالم با امت سخن درباره
براي  كند كه توحيد و يگانه دانستن خدا و منحصر كردن پرستش دعوت آنان، روشن مي

از آنچه . ي پيامبران عليهم السالم بوده است خداي يكتا و بي شريك، نخستين وظيفه
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ي  ي تمامي انواع توحيد است و از همه گذشت، اهميت توحيد الوهيت كه در بردارنده
 1.گردد مردمان خواسته شده، روشن مي

  معناي عبادت و شروط قبول عبادت - سوم

. باشد ون تذلل و خضوع و فروتني و فرمانبرداري ميمدار عبادت در لغت و شرع، پيرام
» بعير معبد«و ) راه هموار(» طريق معبد«:شود گفته مي. عبادت در لغت، از ذلت آمده است

و در اصطالح شرع، عبارت از چيزي است كه كمال محبت و خضوع و . يعني شتر رام
   2.گرداند فروتني و ترس را جمع مي

نچه كه خدا دوست دارد آاگيرش، اسمي است كه جامع هر عبادت در تعريف جامع و فر
پس نماز، زكات، . باشد و بدان راضي است، از قبيل گفتار و كردار باطني و ظاهري، مي

ي رحم، وفاي  نت، نيكي به پدر و مادر، به جاي آوردن صلهاروزه، حج، راستگويي، اداي ام
ان و منافقان، نيكي كردن به همسايه و به عهد، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد با كافر

ها و چهارپايان، دعا، ذكر، قرائت قرآن، و امثال  يتيم و مستمند و فقير و در راه مانده و برده
خشيت و ترس از خدا، شكر گزاري ، �همچنين محبت خدا و پيامبر. اند تدعباآنها همگي 

اميد به رحمت خدا و ترس از  هاي خدا، راضي شدن به قضا و تقدير او، توكل به خدا، نعمت
ي  و هدف محبوب خدا و پسنديده تاند؛  چون عبادت، غاي تدعذاب خدا و مانند آنها عبا

���m�c:فرمايد طور كه خداي متعال مي اوست كه مخلوقات را براي آن آفريده است؛ همان

                                           
  .249الرسول حمي التوحيد،ص ةحماي - 1
  ).1/160(؛ تفسير طبري،)1/26(تفسير ابن كثير، - 2
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d�e�f�g�h� �i�l من پريها و انسانها را جز براي پرستش  « 56: الذاريات
  1.و تمامي فرستادگان را با آن مبعوث نموده است»  . ام فريدهخود نيا

ي كمال و نهايت محبت و دوستي و كمال و نهايت ذلت و خواري  عبادت در بردارنده
گيرد و ذلت و خواري برايش صورت  براي خداست؛ چون محبوبي كه مورد تعظيم قرار نمي

گيرد ولي مورد محبت قرار  قرار مينگيرد، معبود نيست و كسي كه مورد تعظيم و بزرگداشت 
  2.نگيرد، معبود نيست

  

  شرايط قبول عبادت در قرآن كريم

  اخالص - شرط اول

مقصود از اخالص اين است كه قصد و طاعت . اين شرط به اراده، قصد و نيت تعلق دارد
تشخيص  - اول: مده استآنيت در سخنان علماء به دو معني 3.فقط براي خداي سبحان باشد

به معناي  -دوم ،كردن عبادات از يكديگر، مثل جدا كردن نماز ظهر از نماز عصر و جدا
شريك است، يا براي خدا و غير تشخيص مقصود كه آيا فقط براي خداي يكتا و بي 

                                           
  ).150-10/149(مجموع الفتاوي، - 1
  ).20/6(مجموع الفتاوي، 63،صةالعراقي ةالتحف - 2
  ).2/91(مدارج السالكين، - 3
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ن سخن آهايشان كه از اخالص و توابع  ست؟ اين همان نيتي است كه عارفان در كتابخدا
  1.گويند، مورد نظرشان است مي

ي  اين اصل در قرآن و سنت و دانشمندان امت اسالمي و كساني كه ادامه دهندهي  ادله

��m�k�l�m:فرمايد در قرآن كريم، خداي متعال مي. اند، زيادند راه آنان بوده � � � � �n�

o�p�q�r�s�t�u�v� �w�x�zy�{�|�}�~�_� � ��̀

a�b�c� �d� � � �e�f�g�h�i�j� �k�l�m�n�po�q� � � �r�s� �t�u�v� �

w� � � � � � � � � � � � � � � ��x�y�l ما اين كتاب را كه در برگيرنده حق و ) !اي پيغمبر (  « 3 - 2: الزمر
خدا را پرستش كن و پرستش خود را سره و خاص او . ايم بر تو فرو فرستاده، حقيقت است

كساني كه جز خدا . تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس! هان . گردان
) :گويند  مي، جويند و بدانان تقرّب و توسل مي( گيرند سرپرستان و ياوران ديگري را برمي

خداوند . ه ما را به خداوند نزديك گردانندكنيم مگر بدان خاطر ك ما آنان را پرستش نمي
درباره چيزي كه در آن اختالف دارند داوري خواهد ) و مؤمنان( روز قيامت ميان ايشان

و او را با ( كند دايت و رهنمود نميه) به سوي حق( خداوند دروغگوي كفرپيشه را. كرد
يعني خداوند هيچ عملي را » .) گرداند هم حقيقت نائل نميوجود كذب و كفر به درك و ف

شريك  ي آن، فقط خالصانه براي خداي يكتا و بي كند مگر عملي كه انجام دهنده قبول نمي
  2.انجام داده است

                                           
  .8جامع العلوم و الحكم، اثر ابن رجب،ص - 1
  ).3/158(تفسير ابن كثير، - 2
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�¶��m:در جاي ديگري مي فرمايد �¸�¹�»º�¼�½�¾�¿�À��

Á�Â�Ã�ÅÄ�Æ� � � � � � �Ç�È�É�l همگان را در ( پروردگارم: بگو  «29: األعراف
كه در هر عبادتي رو ) است(اين ) دستور او( و، داده استبه دادگري فرمان ) هر زمان و مكاني

خداوند همان گونه كه . به خدا كنيد و از وي مخلصانه اطاعت نمائيد و او را صادقانه بپرستيد
) كند و به سوي او ميبه همان سادگي پس از مرگ شما را زنده (،  يده استشما را در آغاز آفر

  ».گرديد برمي
 ،ما نوي ءإنما األعمال بالنيات و إّنما لكل امري«:فرمايد مي �در احاديث نبوي، پيامبر

فمن كانت هجرته إلي اهللا و رسوله فهجرته إلي اهللا و رسوله، و من كانت هجرته لدنيا 

ها بستگي  همانا اعمال تنها به نيت«:1»ليهإينكحها فهجرته إلي ما هاجر  ةصيبها أو امرأي
پس كسي كه هجرتش به . دارند و براي هر شخصي، آن چيزي است كه نيت كرده است

باشد، هجرتش به سوي خدا و پيامبرش است و كسي كه هجرتش به  و پيامبرش سوي خدا
به سوي چيزي است كه به خاطر آن  ا زني باشد، هجرتشبي دنيا يا ازدواج  خاطر بهره

  .»هجرت كرده است

يقضي يوم  إن أول الناس«:فرمود شنيدم كه مي �از پيامبر: در روايت ابوهريره وي گويد

قاتلت : فما عملت فيها؟ قال: القيامة عليه، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال

جريء فقد قيل، ثم أمر به  فيك حتي استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال

فسحب علي وجهه حتي ألقي في النار، و رجل تعلم العلم و علمه و قرأ القرآن، فأتي به، 

: تعلمت العلم و علمته، و قرأت فيك القرآن، قال: فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال

أمر به فسحب قاريء فقد قيل، ثم : عالم و قرأت القرآن ليقال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال

                                           
  ).1/2(» بدءالوحي « بخاري،مبحث - 1
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علي وجهه حتي ألقي في النار، و رجل وسع اهللا عليه و أعطاه من أصناف المال، فأتي به 

ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك، : فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال

جواد، و قد قيل، ثم أمر به فسحب علي وجهه، حتي ألقي : كذبت ولكنك فعلت ليقال: قال

شود، مردي است كه  همانا اولين كسي كه در روز قيامت، عليه او حكم مي«:1»لنارفي ا
شود كه نعمتش را بر زبان آورد او  از وي خواسته مي. شود وي آورده مي. شهيد شده است

به : گويد در قبال اين نعمت چه كار كردي؟ او مي: فرمايد خدا مي. كند نعمتش را تعريف مي
تا گويي، بلكه تو جنگيدي  دروغ مي: فرمايد خدا مي. كه شهيد شدمخاطر تو جنگيدم تا اين

سپس دستور داده . شهامتي است، چنين هم گفته شدأت و باجراينكه بگويند، فالني انسان با
شود و مردي كه  اش كشيده شود تا اينكه در آتش جهنم انداخته مي شود كه روي چهره مي

از او . شود ياد داده و قرآن خوانده، آورده ميعلم ديني ياد گرفته و آن را به ديگران 
خدا . آورد هايش را بر زبان مي او نعمت، شود كه نعمت هايش را بر زبان آورد خواسته مي

به خاطر تو علم ديني را ياد گرفتم : گويد چه كار كردي؟ مي] در برابر اين نعمت:[فرمايد مي
گويي، ولي تو علم  دروغ مي: فرمايد ميخدا . رآن خواندمقن را به ديگران ياد دادم و آو 

فالني عالم است، و قرآن خواندي تا : ديني را بدين خاطر ياد گرفتي تا مردم بگويند
اش  شود كه روي چهره سپس دستور داده مي. فالني قاري است، چنين هم گفته شد: بگويند

موال و دارائي را و مردي كه خداوند ا. شود كشيده شود تا اينكه در آتش جهنم انداخته مي
او . هايش سخن گويد شود كه از نعمت از او خواسته مي. شود به او عطا كرده، آورده مي

چه كار كردي؟ ] در قبال اين نعمت ها:[فرمايد آنگاه خدا مي. آورد هايش را بر زبان مي نعمت
راي تو هيچ راهي را كه دوست داري كه در آن انفاق شود، رها نكردم مگر اينكه ب: گويد مي

                                           
  ).2/1513(،»ةاإلمار«مسلم، مبحث - 1
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گويي، بلكه تو اين كار را كردي تا مردم  دروغ مي: فرمايد خدا مي. در آن راه انفاق كردم
سپس دستور داده . چنين هم گفته شد. فالني انسان بخشنده و سخاوتمندي است: بگويند

  .»شود شود تا اينكه در آتش جهنم انداخته مي اش كشيده  مي شود كه روي چهره

  اين است كه عبادت مطابق شريعت باشد ادت،شرط دوم در قبول عب

  :توان به آيات زير اشاره كرد ادله قرآني در اين زمينه زيادند؛ از جمله مي

m�j�k�l�m�on�p�q�r� �s�t�u�wv�x�y�

z�{� �|�}�l راه ) كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم( اين راه  « 153: األنعام

از آن پيروي كنيد و از ) پس. گردد دو جهان مي تهي به سعادت هرو من( مستقيم من است
) منحرف و( پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا) ام طلي كه شما را از آن نهي كردهبا(راههاي 

كند تا پرهيزگار  اينها چيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي. سازد پراكنده مي
  » ). و از مخالفت با آنها بپرهيزيد( شويد

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

O�P�Q� �R�S� � �T�U�V�W�X�Y�Z�[� �]\�^�`_�a�

b�c�d� � � �e�f� �g�h�ji�k�l�m�n�o� �p�q�

r�s�t�vu�w�x�y� �z�{�|�~}�_�`�a�b�c� �l 

، )جاري(خون ، مردار) خوردن گوشت( ستبر شما حرام ا) !اي مؤمنان (  « 3: المائدة
نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديگران سر حيواناتي كه به هنگام ذبح ، گوشت خوك

آنهائي ، اند حيواناتي كه با شكنجه و كتك كشته شده، اند حيواناتي كه خفه شده، بريده شود
، اند زدن حيوانات ديگر مرده آنهائي كه بر اثر شاخ، اند كه از بلندي پرت شده و مرده
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قبل از ( مگر اين كه، اند بدان سبب مرده حيواناتي كه درندگان از بدن آنها چيزي خورده و
حيواناتي كه براي نزديكي به بتان قرباني ، آنها را سر بريده باشيد) مرگ بدانها رسيده و

هاي تير به پيشگوئي پردازيد و از غيب سخن  و بر شما حرام است كه با چوبه، اند شده
از امروز كافران از . ن استزداهمه اينها براي شما گناه بزرگ و خروج از فرمان ي، گوئيد

پس ، )دانند اين دين ماندگار و جاودانه است و مي( اند دين شما مأيوس گشته) نابودن كردن(
با عزّت ( دين شما را برايتان كامل كردم و) احكام(امروز . من بترسيداز آنان نترسيد و از 

ميل نمودم و اسالم را نعمت خود را بر شما تك) بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان
از ( اما كسي كه در حال گرسنگي ناچار شود. به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم
نخواهد چنين  و عمداً( و متمايل به گناه نباشد) محرّمات سابق چيزي بخورد تا هالك نشود

كند و  و از مضطرّ صرف نظر مي( چرا كه خداوند بخشنده مهربان است) مانعي ندارد، كند
  » .) نمايد مقدار نياز را مباح ميبراي او 

m�`� �a�b�c�d�e�f�g�h�i� �j�k� � � � � � � � �ml�n�o�p� �� ��� ���
q�r�l آئين چه كسي بهتر از آئين كسي است كه خالصانه خود را تسليم   « 125: النساء

يروي كند كه مخلص و در حالي كه نيكوكار باشد و از آئين راستين ابراهيم پ، خدا كند
و ) رسد ان و مسيحيان در او به هم ميو وحدت ديني مسلمانان و يهودي(جو بود  حقّ

  » ).يل ناميدن او افتخارش بخشيده استو با خل( خداوند ابراهيم را به دوستي گرفته است
  :شود ي سنت هم، در اين زمينه زيادند كه به برخي از آنها اشاره مي ادله
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 ةين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اهللا و سنتركت فيكم أمر«:فرمايد مي �پيامبر -

زنيد،  در ميان شما دو چيز را به جا گذاشتم كه تا زماني كه به آن دو چنگ مي«:1»رسوله

  .»�كتاب خدا و سنت پيامبر: شويد، آن دو چيز عبارتند از هرگز گمراه نمي

در  هر كس«:2»من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد«:فرمايند آن حضرت مي -

و از او [مردود است و  كار ما چيزي را ابداع كند كه از آن نيست، آن كار درست نيست

 .»]شود پذيرفته نمي

رها ال يزيغ عنها ركتم علي مثل البيضاء ليلها كنهالقد ت«:فرمايد در جاي ديگري مي -

شما را بر راه روشني كه شب آن مثل روزش روشن است، رها كردم و جز «:3»إال هالك

 .»شود ن هالك شده، كسي از آن منحرف نميانسا

از مالك بن انس شنيدم كه موقعي كه : از مطرف بن عبداهللا روايت است كه گويد -

: عمر بن عبدالعزيز رضي اهللا عنه گفت: گفت منحرفان در دين پيش او نام برده شدند، مي

يه گذاري سنتي را پايه گذاري كرد و خلفاي راشدين پس از او سنتي را پا �رسول خدا

و تكميل كردن طاعت خداي عزوجل كتاب خدا عمل به اين سنت اتباع و پيروي از . كردند

كسي حق ندارد، اين سنت را تغيير دهد . باشد ي قوت و نيرو بخشيدن به دين خدا مي و مايه

هر كس . و آن را دگرگون نمايد و نبايد در چيزي كه خالف اين سنت است، اظهار نظر كرد

                                           
  .آن را روايت كرده است) 2/898(، »النهي عن قول الغدر«، باب»القدر«، مبحث»الموطأ«مالك در كتاب- 1
  ).1344و2/1343(،»األقضيه«مسلم، مبحث - 2
  ).1/14(،»اتباع سنة الخلفاء الراشدين«سنن ابن ماجه، باب - 3
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يت جويد، هدايت يافته و هر كس از آن كمك و ياري جويد، مورد ياري قرار به آن هدا

گيرد، و هر كس آن را رها كند و از غير راه مؤمنان پيروي نمايد، خداوند متعال او را به  مي

 1.كشاند كه بد سرانجامي است گرداند و به دوزخش مي همان سو كه رو كرده بر مي

�m�K�L: ي و آيهاز فضيل بن عياض روايت شده كه ا - �M�N�O� �P� �Q� ��

SR�T� � � � � �U� � � � � �V� � �W� �l همان كسي كه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا   «  2: الملك

و آمرزگار و ، او چيره و توانا. شما را بيازمايد كدامتان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود

اي : گفتند. ترين عمل تترين و درس يعني خالص: را تالوت كرد و گفت » . بخشاينده است

اگر عمل، خالص باشد ولي درست : ترين عمل چيست؟ گفت ترين و درست خالص! ابوعلي

شود و اگر درست و مطابق شريعت باشد ولي خالص  و مطابق شريعت نباشد، پذيرفته نمي

حتماً بايد هم خالص براي خدا و هم درست و مطابق شريعت . شود نباشد، باز پذيرفته نمي

عمل خالص در صورتي است كه فقط براي خداي عزوجل باشد . تا اينكه پذيرفته شودباشد 

 2.باشد �و عمل درست در صورتي است كه مطابق سنت پيامبر

گردد كه دين اسالم بر اساس  پس از ذكر دو شرط عبادت مقبول از نظر خدا، روشن مي
 :دو اصل بنا شده است

  .و شريكي نداردتنها خدا را بپرستيم، خدايي كه يكتاست  -١

                                           
  .48، اثر آجري،صةالشريع -  1
  ).2/89(مدارج السالكين، - 2
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او را مطابق آنچه كه در دين تشريع فرموده، بپرستيم، و آن چيزي است كه  -٢

 1.اند فرستادگان خدا بدان امر شده

هدف از آفرينش انسان و مقرر نمودن مرگ و حيات براي انسان، در اين آيه واضح 

��m�K�L:است �M�N�O� �P� �Q� � �SR�T� � � � � �U� � � � � �V� � �W� �l كسي همان   « 2: الملك
كه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد كدامتان كارتان بهتر و نيكوتر 

ي  نيكوترين عمل، در بردارنده»  . و آمرزگار و بخشاينده است، او چيره و توانا. خواهد بود
ترين  خالص: دو چيز است، آن گونه كه فضيل بن عياض رحمه اهللا تفسير كرده كه گفت يعني

2.ترين عمل و درست
 

ترين عمل همان  است و درست» ال إله إال اهللا«:ترين عمل، همان معناي عبارت خالص
) ام القرآن(ي فاتحه و همان چيزي است كه سوره. باشد مي» محمد رسول اهللا«:معناي عبارت

�̀�_�̂��[�\�]��m�W��X�Y�Z:فرمايد بدان اشاره دارد، آنجا كه مي

a� �b�c�d� �l راه كساني كه  . ما را به راه راست راهنمائي فرما  « 7 - 6: الفاتحة
و نه راه گمراهان و ، اي گرفته آنان كه بر ايشان خشم؛ نه راه   اي بدانان نعمت داده

كساني كه خداوند نعمت هدايت خويش را به آنان ارزاني داشته، پيامبران، » .سرگشتگان

پيامبر گرامي و يارانش رضي اهللا باشند كه از جمله آنان  صديقان، شهداء، و صالحان مي
راه مستقيم يعني راهي كه انسان را . اند عنهم و كساني هستند كه بر راه مستقيم حركت كرده

3.راه مستقيم، راه ميانه در بين افراط و تفريط است. رساند به هدف مي
 

                                           
  ).1/189(مجموع الفتاوي، - 1
  ).4/269(عالم التنزيل،تفسير اللغوي، م - 2
  .389في القرآن الكريم،ص ةالوسطي - 3
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  حقيقت عبادت -چهارم

ش و ا ا هدف زندگيانسان را براي آن آفريده و آن ر ي عبادتي كه خداوند دايره
ن و امور واي است كه تمامي شؤ ي پهناور و گسترده اش در زمين قرار داده، دايره وظيفه

گيرد و تمام تالش ها و گفتار و  ي زندگاني اش را در بر مي شود و همه انسان را شامل مي
كه قبالً در تعريف عبادت گفتيم  1.گيرد كردار و حاالت و عواطف و احساساتش را فرا مي

عبادت، اسمي جامع است براي تمامي آنچه كه خدا دوست دارد و بدان راضي است، اعم از 
ها و كردار انسان از عبادت  امكان ندارد كه چيزي از تالش . گفتار و كردار باطني و ظاهري
ها و كردار در عبادات محض باشد و خواه در معامالت  خارج شود، خواه اين تالش

هر چند بايد اشاره كنيم كه . كه انسان بر انجام آنها سرشته شده است مشروع، يا در عاداتي
اصل عبادات محض، منع انجام آنهاست تا اينكه دليلي وارد شود كه بر مشروعيت آن عمل 
داللت كند، و اصل در عادات، عفو و اباحه است تا اينكه دليلي بيايد كه بر منع آن عمل 

است كه تصرفات بندگان اعم از گفتار و كردار، دو نوع اين مطلب بر اين اساس . داللت كند
  :اند

  .شودمي ي آنها اصالح  به وسيله انسان عباداتي كه دين -١

                                           
  .53في اإلسالم، اثر قرضاوي،ص ةالعباد - 1
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پس با استقراء اصول . شان بدانها نياز دارند دنيوي اموردر  اداتي كه انسانهابع -٢

ها فقط از دانيم كه عباداتي كه خدا واجبش كرده يا  آن را دوست داشته، امر به آن شريعت مي

 .شود طريق شرع ثابت مي

شان بدان عادت كرده و بدان نياز  اما عادات، اموري هستند كه مردم در امور دنيوي
شود مگر اينكه خداوند سبحان  ، عدم منع است، چيزي از آن منع نميادارند، و اصل در آنه

بادت هم حتماً آن را منع كرده باشد؛ چون امر و نهي در اينجا، شرع و دستور خداست، و ع
پس تا زماني كه ثابت نشود كه به اين عبادت امر شده، چگونه حكم  1.بايد بدان امر شود

شود كه آن عبادت است؟  و تا زماني كه ثابت نشود كه از عبادتي نهي شده، چگونه  مي
، عفو و عدم منع است و چيزي از عاداتشود كه آن عمل ممنوع است؟ و اصل در  حكم مي

باحه، ار و حظاين تقسيم در  2.شود مگر آنچه كه خدا آن را حرام نموده باشد يآن منع نم
ي  كند،  ولي درجه ي عبادت براي خدا خارج نمي چيزي از افعال عادي انسان را از دايره

ي  عادت به وسيله. ي عادتي كه با عبادت در هم آميخته فرق دارد عبادت محض و درجه
شود؛ چون امور مباح به خاطر نيت و قصد خوب، بدان  دت تبديل ميانيت و قصد به عب

گيرد در صورتي كه وسايلي براي مقاصد و اهداف واجب يا مندوب  اجر و پاداش تعلق مي
 4»ةو في بضع أحدكم صدق«:نووي در شرح حديث 3.ي چيزي از آنها باشند يا تكميل كننده

ي نيت درست، به  ه وسيلهدر اين حديث اين دليل وجود دارد كه امور مباح ب: گويد مي

                                           
  .380في القرآن الكريم،ص ةالوسطي - 1
  ).117و29/116(مجموع الفتاوي، - 2
  ).1/19(و أحكامها، اثر غامدي، ةالبدع ةحقيق - 3
  ).1/697(مسلم، - 4
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شود  اش در عبادت داخل مي گردد كه دين همه از اينجا روشن مي 1.شوند طاعات تبديل مي
آمده تا تمام حيات را گسترش دهد و تمامي امور زندگي از آداب  ،منهج خداست كه و دين

خوردن و نوشيدن و قضاي حاجت گرفته تا حكومت داري و سياست مالي و امور معامالت 
 .و عقوبات، و اصول روابط خارجي حكومت در صلح و جنگ، را تنظيم كند

ي  شعاير تعبدي از قبيل نماز و روزه و زكات، اهميت و جايگاه خود را دارند ولي همه 
  .خواهد ت نيستند، بلكه بخشي از عبادتي هستند كه خدا آن را مياعباد
مسلمان، اقوال و كردار و مقتضاي عبادتي كه از انسان خواسته شده، اين است كه  

هايي باشد كه شريعت اسالمي  ها و روش تصرفات و رفتار و روابطش با مردم، مطابق منهج
آن را به عنوان فرمانبرداري خدا و تسليم شدن به اوامرش  بايد مسلمان. آنها را آورده است

  2.انجام دهد
رآن و سنت و عمل دليل اينكه عبادت، مفهومي شامل و فراگير و همه جانبه است، ق

�§�¦�¥�¤�£��m:فرمايد قرآن كريم، خداوند متعال مي در. باشد مي شصحابه

¨�©� �ª�«�¬�®�¯�±°�²�³�́�µ�¶� � � �¸�l 163 - 162: األنعام »  
و اين ( نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است: بگو

رهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او كنم و كا است كه تنها خدا را پرستش مي
تا حياتم ذخيره ، ميرم كوشم و در اين راه مي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي مي

 و من اولين مسلمان، ام و به همين دستور داده شده، خدا را هيچ شريكي نيست  ) مماتم شود
  .» .هستم) نسانها براي خدان همه اترين فرد در ميا و مخلص، در ميان امت خود(

                                           
  ).7/92(شرح النووي، - 1
  .47و46قاصد المكلفين، اثر دكتر عمر اشقر،صصم - 2



  

229 ايمان به خدا

إن المسلم إذا أنفق «:فرمايد توان به اين فرمايش پيامبر اشاره كرد كه مي سنت، مي در

اش  مسلمان وقتي مخارج زندگي خانواده«:1»ة، و هو يحتسبها كانت له صدقةعلي أهله نفق
 كند، برايش صدقه محسوب كند، و به خاطر رضاي خدا اين كار را مي را تأمين مي

  .»شود مي
، ربطتها فلم تطعمها، و لم رّةالنار في ه ةدخلت امرأ«:فرمايند همچنين آن حضرت مي

او . زني به خاطر يك گربه داخل جهنم شد«:2»تدعها تأكل من حشاش األرض حتي ماتت
خورد تا اينكه  گربه را بست و به آن غذا نداد و آن را آزاد نكرد و گربه از گياهان زمين مي

  .»مرد
جع به استدالل بر عام بودن عبادت و شموليت و فراگير بودن آن براي زندگي انسان را

در داستان فرستادن ابوموسي و معاذ به يمن آمده كه در آخر : صحابه، بايد گفت از نظر
اول : كني؟ معاذ گفت اي معاذ چگونه قرآن را تالوت مي: داستان، ابوموسي به معاذ گفت

. ام خيزم در حالي كه دو جزء از شب را سپري كرده برمي خوابم، پس از خواب شب مي
خوانم، پس خواب و برخاستن به  آنگاه از قرآن آن اندازه كه خدا برايم مقرر نموده، مي

در سخنان معاذ رضي اهللا عنه اين دليل وجود دارد كه  3.دهم خاطر رضاي خدا انجام مي
  .شود ي آنها پاداش داده مي ي قصد و نيت، به انجام دهنده امور مباح به وسيله

                                           
  .55ي بخاري،شماره - 1
  .2318ي همان،شماره - 2
  .4342ي بخاري،شماره - 3
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  انواع عبادت –پنجم 

  :به برخي از آنها اشاره مي كنيم. انواع عبادت زيادند

 دعا - 1

باشد و در نصوص قرآن و سنت به معناي  دا ميخدر لغت به معناي رغبت به سوي 

��m�M�N�O�P�RQ:ت آمده است؛ خداوند متعال مي فرمايددعبا �S� �T�

U�V�W�X�Y� � �Z�[�l گهبانان دوزخ به ن(  « 60 :غافر

هاي روشن و دالئل آشكاري را براي شما  آيا پيغمبران شما آيه: گويند مي) آنان

ولي درخواست ، پس خودتان درخواست كنيد: گويند مي. آري: گويند دند ؟ ميآور نمي

  » . اي ندارد جز سردرگمي نتيجه) رسد و بيفايده است و به جائي نمي( كافران

��m�v:مي فرمايددر جاي ديگري  �w�x�y�z�l كتابي كه( « 54: غافر (

 ».هنما و اندرزگوي خردمندان بودرا

�¼�«��m:فرمايد همچنين مي �½�¾�¿�ÁÀ�Â�Ã�Ä�Å�ÇÆ��

È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î� �l و هنگامي كه بندگانم از تو   « 186: البقرة
را هنگامي  من نزديكم و دعاي دعاكننده) :بگو . كه من نزديكم يا دور( درباره من بپرسند

با ( پس آنان هم دعوت مرا). سازم و نياز او را برآورده مي( گويم پاسخ مي، كه مرا بخواند
بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه ) ايمان و عباداتي همچون نماز و روزه و زكات

  . » ). و با نور ايمان به مقصد برسند( يابند
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��m�x�y�z:فرمايد در جاي ديگري مي �{|�}� � � � � � � �~���¡�¢�£�

¤�¥� �¦�§�̈� � �©�ª�¬«�®�¯� �°�±�²�³�́�l 

و در دعا با ( پروردگارِ خود را فروتنانه و پنهاني به كمك بخواهيد  « 56 -  55: األعراف
او تجاوزكاران را ) بلندگرداندن صدا يا درخواست چيز ناروا از حد اعتدال تجاوز مكنيد كه

الخصوص  توسط خدا يا بر دست انبياء علي( اصالح آن در زمين بعد از  . دارد دوست نمي
بيم ( و خدا را بيمناكانه و اميدوارانه به فرياد خوانيد ؛ . فساد و تباهي مكنيد) محمد مصطفي
پس .  (بيگمان رحمت يزدان به نيكوكاران نزديك است). و اميد به رحمتش، از عدم پذيرش

خداوند بلند . »   ). و رحمت خدا شامل شما شودنيكوكار باشيد تا دعاي شما پذيرفته گردد 

��m�e�f�g�h�i:ي ديگري فرموده اند مرتبه در آيه � � � �j�k� � �l�m�n�l الشعراء :

از زمره ) اگر چنين كني( كه، بجز خدا معبودي را به فرياد مخوان و پرستش مكن  « 213
  :از جمله اسباب قبول دعا اينها هستند»  . عذاب شوندگان خواهي بود

  .عذاي حالل -

 .نبايد اجابت دعا را ُكند شمرد -

 .عا نكنددي خويشاوندي  انسان با حالت گناه و قطع رابطه -

 .امر به معروف و نهي از منكر -

 .جزم در دعا -

 . حضور قلب و سالمت قلب از غفلت -

 .خشوع -

 .دوري از گناهان -
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 1.اخالص در دعا براي خداي عزوجل -

ساخت؛ مانند توسل به نام هاي نيكوي خدا يا وعي همراه رمي توان دعا را با توسل مش
اش كه اميد  ي اعمال صالح توسل به صفتي از صفات واالي پروردگار يا اينكه بنده به وسيله

ه به گمانش كيا اينكه انسان از كسي . ن را نزد خدا دارد، به سوي خدا متوسل شودآقبول 
. شود به شرطي كه زنده باشندفرد صالحي است، درخواست دعا كند، يا به صالحان متوسل 

 :اند كه انواع توسل مشروع عبارتند از دانشمندان اسالمي از انواع توسل مشورع سخن گفته

  هاي نيكوي خدا يا صفتي از صفات واالي او توسل به نام -الف

���m�c�d�e�f�hg�i�j�k�l:دليل اين نوع توسل، اين آيه است

nm�o�p�q� � � � � � � �r�s�l كه بر ( خدا داراي زيباترين نامها است  « 180: األعراف
پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست . نمايند بهترين معاني و كاملترين صفات داللت مي

و به ترك كساني ، او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد) حاجات خويش از خداي سبحان
برند كه از نظر  به كار مي هائي و واژه( يازند بگوئيد كه در نامهاي خدا به تحريف دست مي

انسان »  . آنان كيفر كار خود را خواهند ديد، )منافي ذات يا صفات خدا است، لفظ يا معني
طيف الخبير لأسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، ال اللهم إّني«: گويد مسلمان در دعايش مي

خبر هستي، و با ، آگاهي مهربان خدايا، من از تو به خاطر اينكه بخشاينده«:»أن تعافيني
أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن «:گويد يا مي. »خواهم كه مرا سالمت دهي مي

                                           
 .122، اثر قحطاني،صةالدعاء و العالج بالرقي من الكتاب و السن و الذكر - 1
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خواهم  ات كه هر چيزي را در بر گرفته، از تو مي ي رحمت به وسيله«:1»ترحمني، و تغفرلي
  .»كه به من رحم كني و مرا ببخشايي

� �m�c�d�e�f�g:چون خداوند مي فرمايد lداراي خدا « 180: األعراف
پس به هنگام . نمايند كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت مي( زيباترين نامها است

او را بدان نامها فرياد داريد ) ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان
بدون شك صفات واالي . هاي نيكويش بخوانيد يعني خدا را با توسل به نام» و بخوانيد ،
هاي نيكوي خدا، صفات او هستند كه مخصوص  شود؛  چون نام امر داخل مي خدا در اين

باشد كه  همچنين از ديگر ادله اين نوع توسل، دعاي سليمان عليه السالم مي2.خدا مي باشند

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

§�¨�©�ª�«� �l م كرد و سليمان از سخن آ « 19: النملن مورچه تبس

چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و ! پروردگارا: گفتخنديد و 
كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها ) مرا توفيق عطاء فرما تا( و، اي مادرم ارزاني داشته

از زمره بندگان  و مرا در پرتو مرحمت خود، )و من بدانها رستگار باشم( راضي باشي
  ».ات گردان شايسته

                                           
  .99همان،ص - 1
  .166و165إلي اهللا،صص وةمنهج القرآن في الدع: نگا. همان - 2
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  توسل به اعمال صالح -ب

ي ايمان به خدا و  مثل اينكه به وسيله. اعمالي كه انسان بنده آنها را انجام داده است
از جمله . و محبت او، به سوي خدا توسل جويد �طاعت و عبادت او و پيروي از پيامبرش

�°�̄�®�¬�»�m�©�ª: ي اين نوع، همين آيه است ادله � �±�²�´³�

µ�¶��̧¹�º�»� ��¼�½�¾�¿�À�l پروردگارا   «  193: آل عمران !

به ايمان به ) مردم را( شنيديم كه) يعني محمد پسر عبدالّله، بزرگوار توحيد( ما از منادي
) اكنون كه چنين است. و نداي او را لبيك گفتيم( خواند و ما ايمان آورديم پروردگارشان مي

) در مسير ايشان( ان و ما را با نيكان وگناهانمان را بيامرز و بديهايمان را بپوش! پروردگارا
  .» . بميران

ام براي تو، يا به  خدايا، به خاطر ايمانم به تو، يا به خاطر محبتم: تواند بگويد بنده مي
و  �ام به محمد ي محبت من به وسيله: يا بگويد. ام از پيامبرت، مرا ببخشاي خاطر پيروي

تواند  همچنين دعا كننده مي. يش حاصل نماييخواهم كه برايم گشا ايمانم به تو از تو مي
عمل صالحي را نام ببرد، ترسي كه از خدا داشته، پرهيزكاري خدا، ترجيح رضاي خدا بر هر 

ي اين عمل صالح به  چيزي، و فرمانبرداري خدا را نام ببرد و سپس در دعايش به وسيله
  1.دسوي خدا توسل جويد تا به قبول و اجابت دعايش اميدوارتر باش

                                           
  .100كر و الدعاء و العالج بالرقي،صالذ  1
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  اند هاي صالح كه زنده توسل به دعاي انسان -ج

بدين صورت كه مسلمان از برادر ديني اش كه زنده و حاضر است، بخواهد كه برايش 
ثابت شده  �اين نوع توسل مشروع است؛ چون از برخي از صحابه همراه پيامبر .دعا كند

ه براي آنان و براي خواستند ك آمدند و از او مي برخي از آنان پيش آن حضرت مي. است
از جمله در صحيحين از انس بن مالك رضي اهللا عنه روايت است . عموم مسلمانان دعا كند

خطبه خواند، بلند شد و  �كه يك نفر عرب باديه نشين در روز جمعه در حالي كه پيامبر
اي رسول خدا، مال از بين رفت و زن و فرزندان گرسنه شدند، پس از خدا برايمان : گفت

سوگند به  - ديديم و در آسمان، ابرها را نمي - آن حضرت دستانش را بلند كرد. ا كندع
دستانش را پايين ننهاد تا اينكه ابرها همچون  �كسي كه جانم در دست اوست، پيامبر

ها هجوم آوردند و سپس پيامبر از منبر پايين نيامد تا اينكه باران را ديدم كه از ريش  كوه
  .تا آخر حديث 1..آمد طره پايين ميمبارك آن حضرت قطره ق

اين جريان  .همچنين صحابه رضي اهللا عنهم به دعاي عباس رضي اهللا عنه متوسل شدند
مده كه  عمر بن خطاب رضي اهللا آدر صحيح بخاري از طريق روايت انس رضي اهللا عنه 

اگر  خدايا،: عنه موقع خشكسالي با توسل به عباس بن عبدالمطلب طلب باران كرد و گفت
شديم، برايمان باران نازل مي كردي، و  ان به سوي تو متوسل ميمي پيامبر ما را به وسيله

: راوي گويد. كنيم، پس برايمان باران بفرست عموي پيامبرمان توسل مي] دعاي[اينك ما به 
  2.آمد پس باران برايشان فرود مي

                                           
  ).2/613(و مسلم،) 1/224(بخاري، - 1
  1010ي صحيح بخاري، شماره - 2
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است كه ما به دعاي او ، اين »كنيم ما به عموي پيامبرمان توسل مي«:منظور از عبارت
  .كنيم توسل مي

غير از . اند، چون نصوص شرعي بر آنها داللت دارند شان مشروع اين سه نوع توسل، همه
اش وجود ندارد پس  اين سه نوع توسل، هيچ اصل و اساسي ندارد و دليلي بر مشروعيت

  1.انسان مسلمان بايد از آن اجتناب نمايد

 نذر - 2

به قربتي كه در شريعت بر انسان الزم نيست با لفظي كه اين  نذر به معناي ملتزم شدن

براي خدا بر من الزم باشد كه سه روز : باشد؛ مانند اينكه بگويد التزام را برساند، مي

  2.روزه گيرم

اند، به خاطر اينكه  حكم نذر كراهت است بلكه برخي از علماء آن را حرام دانسته
كه ممكن است از وفاي به آن ناتوان باشد، تحمل مسلمان نمي تواند برخي از چيزهايي 

ولي هرگاه مسلمان نذري كرد، وفاي به آن به خاطر اين نذر، بر او واجب است و آن . نمايد
پس اين نذر، به گردنش مي افتد و . هم در مواردي است كه معصيت و نافرماني خدا نباشد

3.ديني بر گردن اوست تا اينكه آن را وفا نمايد
 

                                           
  .341و األذكار،ص ةفقه األدعي - 1
  .54و الكتاب،ص ةعلي ضوء السن ةالباب في شرح العقيد - 2
  .274،صةالصافي ةالعقيد - 3
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��m�A�B�C�D�E:د متعال مي فرمايدخداون - �F�G�H�I�J� �LK�

M�N� � �O�P�Q�l در راه خير يا شر( اي را كه و هر هزينه  « 270: البقرة (

بيگمان ، گيريد به گردن مي) معصيتدر راه طاعت يا (يا هر نذري را كه ، شويد ل ميمتحم

  » . و ستمگران را ياوري نيست، داند خداوند آن را مي

���~�{�|��m:فرمايد ي ميدر جاي ديگر - �¡�¢�

£�¤�¥�l و زوائد بدن ، و چرك و كثافت( بعد از آن بايد آلودگيها « 29: الحج

ا وف) اند اگر نذر كرده( و به نذرهاي خويش، را از خود برطرف سازند) همچون مو و ناخن

ن نذر أن م«:فرمايد مي �پيامبر»  .را طواف نمايند) كعبه، خدا(و خانه قديمي و گرامي ، كنند

هر كس نذر كند كه خدا را اطاعت «:1»يطيع اهللا فليطعه و من نذر أن يعصي اهللا فال يعصه

نمايد، بايد او را اطاعت كند و هر كسي نذر كند كه نافرماني خدا را بكند، او را نافرماني 

 .»نكند

 شرايط نذر

اهللا، و  ةفي معصيال نذر «:فرمايد مي �چون پيامبر: نذر بايد در طاعت خدا باشد -الف

در معصيت و نافرماني خدا و در قطع پيوند خويشاوندي، هيچ نذري «: 2»رحم ةال في قطيع
  .»نيست

                                           
  ).585و11/581(بخاري، - 1
  .ن حسن استآاسناد . »يماناإل«سنن ابوداود، مبحث - 2
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از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت : از چيزهايي باشد كه در حد توان انسان است -ب
. خواند، ناگهان مردي بلند شد و از او سؤال كرد وقتي پيامبر خطبه مي: است كه گويد
ابواسرائيل، نذر كرده كه بلند شود و ننشيند و در سايه قرار نگيرد و سخن : حاضرين گفتند

به او «: 1»ظل و ليقعد و ليتم صومهتم و ليسلمره فليتك«:فرمود �پيامبر. نگويد و روزه گيرد
  .»اش را ادامه دهد بگو كه سخن بگويد و در سايه قرار گيرد و بنشيند و روزه

ال «:فرمايند مي �پيامبر ؛اموري باشد كه در ملكيت انسان قرار گيردنذر بايد در  -ج

نذري كه در معصيت خداست و در «:2»اهللا و ال فيما ال يملك ابن آدم ةوفاء لنذر في معصي
  .»شود گيرد، بدان وفا نمي مواردي است كه در ملكيت آدمي قرار نمي

رسول ؛ ثير داردأل چيزي تنذر كننده معتقد نباشد كه نذر در حصول يا عدم حصو - د
إن النذر ال يقدم شئياً و ال يؤخره و إّنما يستخرج بالنذر من «:فرمايد خدا مي

ست دي نذر چيزي از  اندازد، بلكه به وسيله همانا نذر چيزي را پس و پيش نمي«:3»البخيل
  .»شود ورده ميآانسان بخيل بيرون 

اع تقرب به خداست، انجام دادن آن وقتي نذر براي خداي متعال، عبادت و نوعي از انو
سازد و آتش جهنم را  براي غير خدا، شرك اكبر است كه انسان را از دايره ي دين خارج مي

شود؛ چون هر چيزي كه عبادت است، در هيچ حالي جايز  ي آن، موجب مي براي نذر كننده
ينيم امثال چنين ب حقيقتاً جاي بسي تأسف است كه مي. نيست براي غير خدا انجام داده شود

                                           
  .»النذر فيما ال يملك«،باب»يمان و النذراإل«بخاري، مبحث - 1
  .»النذر«، در وسط مبحث»النذر«مسلم، مبحث - 2
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و اين جهل عظيمي نسبت به اسالم  1.عبادتهايي براي غير خداي متعال انجام داده مي شوند
  .ها است و هيچ راه درماني ندارد جز نشر علم ديني و احياي ايمان به خداي عزوجل در دل

  ذبح-3

ند متعال خداوهر حيواني كه به عنوان قرباني يا عقيقه و غير آن براي : معناي شرعي ذبح
�:خداوند متعال مي فرمايد2.شود و به قصد تعبد براي خدا و تقرب جستن به او، سربريده مي

m�v� � �w�x�y�z�{�|� � � �}� �l ما به تو خير و خوبي   « 2 -  1: الكوثر
و هر آن چيزي است كه ، كه نبوت و دين حق و هدايت( ايم نهايت فراواني را عطاء كرده بي

حال كه چنين است تنها براي پروردگار خود نماز    ). همراه داردسعادت دو جهان را به 
در جاي ديگري 3.ات را براي خدا خالص گردان يعني نماز و ذبح»  . بخوان و قرباني بكن

�©�̈�§�¦�¥�¤�£��m:فرمايد مي �ª�«�¬�®�¯�±°�²�³�́�µ�

¶� � � �¸�l ا ز آن خدنماز و عبادت و زيستن و مردن من ا: بگو  « 163 - 162: األنعام
كنم و كارهاي اين  و اين است كه تنها خدا را پرستش مي(است كه پروردگار جهانيان است 

كوشم و  اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي جهان خود را در مسير رضايت او مي
و به همين ، خدا را هيچ شريكي نيست   ). تا حياتم ذخيره مماتم شود، ميرم در اين راه مي

ترين فرد در ميان همه  ، و مخلصدر ميان امت خود( اولين مسلمانو من ، ام ور داده شدهدست
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از علي بن ابي طالب 1.در اين آيه به معناي ذبح است» نسك» « . هستم) انسانها براي خدا
لعن اهللا من «:چهار چيز را به من گفت �رسول خدا: رضي اهللا عنه روايت است كه گويد

منار  لعن اهللا من لعن والديه، و لعن اهللا من آوي محدثاً، و لعن اهللا من غيرذبح لغير اهللا، و 

كند، نفرين خدا بر كسي كه پدر و  لعنت خدا بر كسي كه براي غير خدا ذبح مي«:2»األرض
دهد،  و نفرين  نمايد، نفرين خدا بر كسي كه بدعت گذاري را پناه مي مادرش را نفرين مي

  .»دهد ايي كه در زمين برپا مي شود، را تغيير ميخدا بر كسي كه نشانه ه

منظور ذبح براي غير خدا، اين است كه با نام . نفرين پدر و مادر از گناهان كبيره است
غير خدا، ذبح شود؛ مانند كسي كه براي بت يا براي صليب، يا براي موسي يا براي عيسي، 

ام است و اين ذبيحه حالل نيست، خواه همه اينها حر. كند و يا براي كعبه و مانند آن ذبح مي
3.ذبح كننده مسلمان باشد و خواه نصراني يا يهودي

 

ي آن به خداي متعال تقرب جسته مي شود  همانا ذبح، قربت و عبادتي است كه به وسيله
به همين خاطر واجب است كه فقط . ن مورد پرستش قرار مي گيردآي  و خداوند به وسيله

  .شودبراي خداي متعال نذر 
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  توكل-4

به معناي ثقه و اعتماد به آنچه كه نزد خداست و نااميدي از آنچه كه در دستان مردم 

  .است

ي قلب بر خدا و اطمينان به او، و اينكه خدا  توكل به معناي اعتماد و تكيه: اند بعضي گفته
 1.برايش بس است

ده كامل شود و توكل، عبادت است و بايد فقط براي خدا صرف شود تا اينكه توحيد بن
و خداوند سبحان به ما دستور داده كه . هاي جاهليت خالي شود يهاي شرك و پليد از شائبه

  :فرمايد فقط به او توكل كنيم و به غير او توكل نكنيم؛ به عنوان مثال در آيات زير مي

m�V� �W�X� �Y� �Z�[�\�^]�_�̀�a� � � � � �b� �c�d�l الفرقان :

و حمد ، ميرد ندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نميبر خداو) در همه امور( و  « 58
و بدان تو عهده دار ايمان يا كفر مردمان نيستي و خدا همگان را ( و ثناي او را به جاي آور

و هيچ گونه گناهي ( و همين كافي است كه خداوند از گناهان بندگانش آگاه است) پايد مي
  » ). ماند از ديد او مخفي نمي

m�\�]��̂_��̀ba�c� �d�e�f�� ��g�h�ji�k� � �l�m�n�o�� ��p�l هود :

اعم از ( اي هيچ جنبنده. ام كه پروردگار من و پروردگار شما است من بر خدا تكيه كرده  « 56
و زمام اختيارش را در دست ( نيست مگر اين كه خدا بر او تسّلط دارد) انسان و غيرانسان
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كه قدرت خداي من در طريق حق و عدل  بدانيد! پس چرا بايد از شما ترسيد ؟. رددا
قرار ) كه جاده عدل و داد است( بيگمان خداي من بر صراط مستقيم) زيرا، گردد جاري مي

  » ). دهد و كاري برخالف حكمت و صواب انجام نمي( دارد

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

t�l آن خدائي كه تو را   . مهربان توّكل كن داي چيره وو بر خ  « 220 -  217: الشعراء
قيام و ( حركت) بيند همچنين مي( و   . خيزي برمي) براي نماز تهجد( بيند بدان گاه كه مي

چرا كه   . سجده برندگان) جماعتصف ( تو را در ميان) ركوع و سجود و نشست و برخاست
  » . او بس شنوا و آگاه است

m�c�d�e�f� �g�h�i�j�lk�m�n�o�p� �l 

و اعتنائي به اذيت و آزارشان ، و از كافران و منافقان فرمانبرداري مكن  « 48: األحزاب
  » . و همين بس كه خدا حامي و مدافع باشد، و بر خدا تكيه كن، نداشته باش

لو أنكم تتوكلون علي اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير «:فرمايد نيز مي �پيامبر

كرديد، قطعاً به شما روزي  اگر شما حقيقتاً به خدا توكل مي«:1»اًتغدو خماصاً و تروح بطان
  .»شود دهد كه صبح گرسنه است و شب سير مي طور كه به پرنده روزي مي داد همان مي
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  تاستعان -5

استعانه از . باشد از خداي متعال به عنوان تعبد براي خدا مي يت ياربه معناي درخواس

ر واجب است كه فقط از خدا كمك و ياري خواسته انواع عبادت است و به همين خاط

  .شود

م پرستي تنها تو را مي  « 5: الفاتحة �m�R�S�T�U�V�l:فرمايد خداوند متعال مي
جوييم، و از  م و جز از تو ياري نميييعني جز تو را نمي پرست» .طلبيم و تنها از تو ياري مي

جوييم و از هر گونه  مي و بيزارين، برائت آهر معبودي غير از تو و از پرستش كنندگان 
تواند، كسي را از  پس كسي نمي. جوييم ي تو، بيزاري مي تغيير و تحول جز به وسيله

تواند، كسي را بر طاعت تو، قوت و توان دهد جز به  نافرماني تو دور گرداند و كسي نمي

�¶��m:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي 1.ي توفيق و ياري تو وسيله �¸�¹� � � � �º»�¼�½� ���

¾� � � � � �¿�À�Á�Â� �l پيغمبر پس از مشاهده اين همه دوري و(  « 112: األنبياء 
 دادگرانه! پروردگارا: گفت) ، رو به خدا كرد و عاجزانهروگرداني مشركان از پذيرش اسالم

آن گاه روي . حال مؤمن و كافر يكسان نباشد، تا سرانجام( داوري كن) ميان من و اينان(
سرتاپاي ( پروردگار همه ما خداوند مهربان است و) :كرده و اظهار داشت  سخن به مخالفان

درباره اسالم و ( نسبتهاي ناروائي كه) و در برابر. وجودمان را رحمت الهي فرا گرفته است
 ».شود از او كمك و ياري خواسته مي تنها، زنيد مي) در مورد ذات پاك خدا
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 �روزي پشت سر پيامبر: ا آمده كه گويددر روايت عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهم

إنّي أعلمك كلمات احفظ اهللا يحفظك، احفظ اهللا تجده تجاهك،  يا غالم«:بودم، فرمود

إذا سألت فاسأل اهللا، و إذا استعنت فاستعن باهللا، و اعلم أنّ األمة لو اجتمعت علي أن 

علي أن يضروك ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، و إن اجتمعوا 

اي «:1»بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم و جّفت الصحف

خدا را . نها را حفظ كن تا خدا نيز تو را حفظ كندآدهم،  من كلماتي را به تو ياد مي !پسر

هرگاه چيزي خواستي، از خدا بخواه و . به ياد داشته باش، تا ببيني روبروي توست

بدان كه اگر تمام امت . و كمكي خواستي، از خداوند ياري و كمك بخواههرگاه ياري 

كه خدا  نفعي مگر توانند نفعي به تو برسانند جمع شوند تا نفعي را به تو برسانند، نمي

توانند  نمي را به تو برسانند زيانيتمام امت جمع شوند تا  ، و اگربرايت مقرر نموده است

ها برداشته شده و  قلم. ي كه خدا برايت مقرر نموده استزياني به تو برسانند مگر زيان

 .»اند خشك شده] تقديرات[هاي نامه

  استغاثه  -6

صار كه به نمانند است. غوث به معناي از بين بردن سختي است. رسي استبه معناي فرياد

استغاثه نيز به معناي . نمودن استياري معناي طلب نصرت، و استعانه كه به معناي طلب 
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تغاثه و دعا در اين است كه استغاثه فقط در موارد سختي سفرق ميان ا. غوث است طلب

پس استغاثه 1.باشد سختي مي  مي باشد ولي دعا عام است و در موارد سختي و غير

بنابراين، جز به خدا از . نوعي عبادت است كه واجب است فقط براي خدا صرف شود

پس . ب خود از استغاثه نام برده استخداي متعال در كتا. شود كسي فريادرسي نمي

��m:فرمايد استغاثه جز براي خداي سبحان، براي كسي صرف نمي شود؛ خداي متعال مي

A�B�C�D�E�F�G�H� �I�J�K�L�l 9: األنفال 

به ، ورزيد كنيد و بر سر نحوه آن اختالف مي حاال كه غنائم را تقسيم مي! اي مؤمنان(  «

از پروردگار خود ) يدان كارزار بدر از شدت ناراحتيدر م( زماني را كه) ياد آوريد

من شما ) :و گفت ( نموديد و او درخواست شما را پذيرفت درخواست كمك و ياري مي

دهم كه اين گروه هزار نفري گروههاي متعدد  هزار فرشته كمك و ياري مي را با يك

 .» . ديگري را پشت سر دارند

���m�¨�©�ª:فرمايد در جاي ديگري مي � � � �«�¬� � � �®�̄�l آيا (« 62: النمل
كند هر گاه  رسد و بال و گرفتاري را برطرف مي يا كسي كه به فرياد درمانده مي) بتها بهترند

 جانشين) برابر قانون حيات دائماً به طور متناوب( را) انسانها( و شما، او را به كمك طلبد
 .»سازد زمين مي) يكديگر در(
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�´��m�¬�®�̄�°�±�²�³:فرمايد همچنين مي �µ�¶ �lو   « 28: الشورى
و رحمت ، گردند نااميد مي) مردمان از بارش آن(باراند بعد از آن كه  ران را مياو است كه با

  ».) گرداند كشاند و فراگيرش مي و دامنه باران را به اينجا و آنجا مي( گستراند خود را مي
الجالل و اإلكرام برحمتك يوم، يا ذقيا حي يا «:اين بود �از جمله دعاي پيامبر

از رحمت تو طلب برطرف كردن ! اي صاحب جالل و اكرام! اي پاينده! اي زنده«:1»استغيث
  .»خواهم سختي مي

، منافقي بود كه مؤمنان را �در زمان پيامبر: از ثابت بن ضحاك روايت است كه گويد
ن منافق، از رسول خدا بياييد برخيزيم تا از دست اي: كرد، برخي از مؤمنان گفتند اذيت مي

أنّه ال يستغاث بي و إنما يستغاث «:فرمود �پيامبر. بخواهيم كه به فرياد ما برسد �

رسي و كمك شود بلكه فقط از خدا فرياد رسي و كمك خواسته نمياز من فرياد«:2»باهللا
  .»شود خواسته مي

  خشيت -7

اعت و خشوع و به معناي خضوع و خشوع قلب و اعضا براي خداي متعال، از روي ط

  3.مي باشد ترس از تهديد خداوند به عنوان عبادت براي خداي متعال

                                           
  .يت كرده، و اسناد آن را صحيح دانسته است و ذهبي موافق او نبوده استحاكم در مسند خويش آن  را روا - 1
  .اند روايتش كرده و راويان آن، راويان صحيح»المعجم الكبير«طبراني در  - 2
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��m�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي - ����

Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù� �l آن كساني كه مردمان   « 173: آل عمران

ر ضد شما ب) اند و قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده( مردمان: بديشان گفتند

چنين تهديد و بيمي به هراسشان ( پس از ايشان بترسيد ؛ ولي، اند گرد يكديگر فراهم آمده

او بهترين حامي  خدا ما را بس و: بر ايمان ايشان افزود و گفتند) نيانداخت ؛ بلكه برعكس

 .».و سرپرست است

�¨��m:فرمايد در جاي ديگري مي - �©�ª�«�¬�®�¯�°�±� � �

³²�´� �µ�¶�̧�l ها و برنامه(كساني كه ) يعني آن، ان پيشينپيغمبر(  « 39: زاباألح (

، دندترسي ترسيدند و از كسي جز خدا نمي و از او مي، رساندند مي) به مردم( رسالتهاي خدا را

 .».باشد) دهنده اعمال آنانزحمات و پاداش (و همين بس كه خدا حسابگر 

كساني   « 57: نالمؤمنو �m�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�l:فرمايد همچنين مي -

 .» . كه از خوف خدا در هراس هستند

فطر، و أاهللا إني ألخشاكم و أتقاكم له، لكني أصوم و أما و...«:فرمايند مي �پيامبر -

اما به خدا قسم، من ...«:1»أصلي و أرقد، و أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

كنم،  يشتر براي او پرهيزكاري ميي شما بيشتر از خداوند خشيت و ترس را دارم و ب از همه
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خوابم و با زنان  خوانم و مي روزه نيستم، نماز مي] برخي روزها[گيرم و  ولي من روزه مي

 .»پس هر كس از سنت من روي بگرداند، از من نيست. كنم ازدواج مي

خشيت نوعي عبادت است كه واجب است جز براي خدا صرف نشود و صرف كردن آن 
نمايد، و هر چه ايمان  و ويران مي قضشود كه ايمان را ن محسوب مي براي غير خدا شرك

 1.شود تر شود، خشيت او از خداوند بيشتر مي بنده به پروردگارش بيشتر و خالص

  ترس -8

ترس، برترين  2.شود از وي ترسيده ميكه  پريشاني و حركت قلب از به ياد آوردن كسي

عباداتي است كه خالص كردن آن براي ترين انواع  و بزرگترين درجات دين و جامع

  3.خداوند متعال واجب است

��m�R�S�T:فرمايد خداوند متعال مي- � �U�V� � �W�X�Y�Z�[� � � � � � �\�

]��l با پخش شايعات ( اين تنها اهريمن است كه شما را از دوستان خود  « 175: آل عمران
بيباك و دلير ، داريد از آنجا كه شما به خدا ايمان( پس، ترساند مي) اساس و سخنان بي

 .».هستيد) راستين( اگر مؤمنان از آنان مترسيد و از من بترسيد) باشيد و

                                           
  .312،صةالصافي ةالعقيد- 1
  ).1/512(مدارج الساكين، - 2

  .65اللباب،ص -3 
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��m�u�v�w�x:فرمايد در جاي ديگري مي - �y�z� �{�|�

}�~�`_�a�b� �c�d� �e�f�g�h�i�kj� �
l�m� � � � � � � �n�o�p�q�r�l و سردستگان زندقه و ( كافران  « 14 - 13: إبراهيم
به پيغمبران خود ) به زور متوسل شدند و، اه دليل با انبياء برنيامدندهنگامي كه از ر، ضالل
پس . كنيم گرديد يا اين كه شما را از سرزمين خود بيرون مي يا به آئين ما باز مي: گفتند

پيام فرستاد ) كه حامالن رساالت آسماني و راهنمايان بشري بودند( پروردگارشان به آنان
نابود ) دارند به خاطر ظلم و ستمي كه روا مي( را) ه چون ايشانكفرپيش( كه حتماً ستمكاران

از ) پيروزي( اين. بخشيم سكونت مي) آنان( و ما شما را پس از ايشان در سرزمين   . كنيم مي
  .» . آن كساني است كه از جاه و جالل من بترسند و از تهديد من بهراسند

هر كسي كه از مقام   « 46: الرحمن �m�_�̀�a�b�c�d�l:فرمايد همچنين مي -
  .» . دارد) در بهشت( باغهائي، پروردگار خود بترسد

��m�¼�½�¾�¿�À�Á�Â:فرمايد نيز مي - � �Ã�Ä� �Å�Æ�Ç�È�É� � � �Ê�l 

و نفس ، و اما آن كس كه از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد  « 41 - 40: النازعات
  .» . است) او( جايگاهقطعاً بهشت    . را از هوي و هوس بازداشته باشد
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اتقوا النار و لو بشق «:فرمودند �از عدي بن حاتم رضي اهللا عنه روايت شده كه پيامبر

به نفع . »يك نصف خرما هم باشد] بخشيدن[ ي از خدا بترسيد هر چند به وسيله«:1»ةتمر
  .رساننده و زيان رساننده فقط خداست، پس جز از او كسي ديگر نبايد ترسيد

  محبت -9

هر فعلي  أبدملت محبت از بزرگترين خصال و اخالق ايماني است؛ چون اصل و خص
ترك فعل نيز فقط از روي محبت . شود پس فعل فقط از روي محبت و اراده انجام مي. است

به همين خاطر اساس و ريشه ي ايمان، محبت به خاطر خدا و . گيرد و اراده صورت مي
ه خاطر خدا، كسي يا چيزي را دوست بدارد و و هر كس ب. بغض و كينه به خاطر خداست

به خاطر خدا از كسي يا چيزي بدش آيد و به خاطر خدا بدهد و به خاطر خدا منع كند، 
  2.ايمان كاملي دارد

��m�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي �Ï� �Ð�Ñ�Ò�

ÔÓ�Õ�Ö�×� �l اهيد و هرگز نخو -و اگر نتوانستيد كه چنين كنيد   « 24: البقرة
 خود را از آتشي كه) الزم است كه با انجام كارهاي نيكو و دوري از بديها( پس -   توانست

) شكنجه( آتشي كه براي. به دور داريد، است) اصنام( افروزينه آن انسان و سنگ) بخشي از(
  .» . كافران آماده گشته است

                                           
  .»ةاتقوا النار و لو بشق تمر«، باب»ةالزكا«بخاري، مبحث - 1
  ).1/204(، دكتر احمد حدادةاخالق النبي صلي اهللا عليه و سلم في القرآن و السن - 2
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يزي از امور ي تهديد سختي در خصوص مقدم نمودن محبت هر چ اين آيه دربردارنده
دارد كه ترجيح محبت خدا و  دنيا بر محبت خداوند متعال و پيامبرش مي باشد و بيان مي

اين محبت مقتضي ترجيح . بر هر چيز و هر كسي غير از آن دو واجب است �پيامبر
و پيروي از اوامرشان بر طاعت خويشاوندان و اموال و غير  �فرمانبرداري خدا و پيامبر

خواهد آنها را مقدم نمايد،  ي مذكور از آنها نام برده و نفس مي در آيهآنها كه خداوند 
پس هر . آورد نمايد و آن را به وجود مي ايمان است كه اين محبت را اقتضا مي .1باشد مي

طور كه اين  نمايد كه به اين محبت خو گيرد؛ همان كس مؤمن باشد، ايمانش بر او واجب مي

��m�m:دارد ي خداوند بر آن داللت فرموده �n�o�p�q�r�s�t�u�v� �����

xw� �y�z�{�|�~}�_�̀�a�b�c�d� �e�f�g�h�i�j�k�l�

m�n� �l گزينند  ي برمييها گونهخدا، مردم هستند كه غير از خدا برخي از  « 165: البقرة
اند خدا را سخت دوست  ، و كساني كه ايمان آوردهدارند آنان را همچون خدا دوست ميو 
شد عذابي را  كنند اگر مي آنان كه ستم مي. )ورزند از هر چيز بدو عشق مي الترو با(دارند  مي

قدرت و عظمت همه از آن ) فهمند كه مي(،  بينند مي) رستاخيز( مشاهده نمايند كه هنگام
  .» . خدا است و خدا داراي عذاب سختي است

از پيروي . هاي محبت براي خداي متعال را بيان فرموده است قرآن كريم، عالمت
پيامبرش و احساس تواضع و فروتني براي مؤمنان و احساس عزت عليه كافران؛ جهاد در 

ي اين  اي و دشمني با دشمنان خدا از جمله راه خدا، نترسيدن از سرزنش هيچ سرزنش كننده

�̀�_��m�̂:، اين آيه بر آن داللت دارد�پيروي از پيامبر. ها قرار داده است عالمت � � � � � � � � � � �a�

                                           
  ).1/205(همان، - 1
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b��c�d��e�l از من پيروي كنيد ، داريد اگر خدا را دوست مي: بگو  « 31: آل عمران
اين » .و خداوند آمرزنده مهربان است ، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد

كند و  اين آيه كريمه هر كسي را كه ادعاي محبت خدا مي 1.شود ي محبت ناميده مي آيه، آيه
كند؛ چون او در واقعيت امر در ادعايش دروغگوست  ت، محكوم ميي محمدي نيس بر طريقه

طور  تا اينكه از شريعت محمدي و دين نبوي در تمامي گفتار و كردارش پيروي نمايد؛ همان
ليس عليه أمرنا  عمالً من عمل«:فرمايند ثابت شده كه مي �از رسول خدا» الصحيح«كه در

آن نباشد، آن كار مردود و غير قابل قبول  هر كس كاري بكند كه امر ما بر«:2»فهو رد
  .»است

��m�l��m�n�o�p�q:ي خداوند بر آنها داللت دارد هاي ديگر، اين فرموده عالمت

r�s�t�u�v�w�x�� �y�z�{�|�}�~���¡�¢�� �£�¤�¥�¦�

§�©̈�ª�«�¬�®�̄�±°� �²�³�´�µ�l هركس از ! اي مؤمنان  « 54: المائدة
رساند و  كوچكترين زياني به خدا نمي، مان به كفر گرايدو از اي( شما از آئين خود بازگردد

خواهد آورد كه خداوند ) به جاي ايشان بر روي زمين( خداوند جمعيتي را) در آينده
نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و . دارند دارد و آنان هم خدا را دوست مي دوستشان مي

ايستند و از  كنند و به تالش مي اد ميدر راه خدا جه. در برابر كافران سخت و نيرومندند

اين . دهند هراسي به خود راه نمي) در اطاعت از فرمان يزدان( اي كننده سرزنش هيچ سرزنش
؛ خداوند آن را به هركس كه  ) كه كسي داراي چنين اوصافي باشد( هم فضل خدا است

                                           
  ).1/207(همان، - 1
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انعام ( فراوان وو خداوند داراي فضل . كند عطاء مي) ر و خوبي نائل شودبه خي( بخواهد
  .» . آگاه است) و از مستحّقان آن، بيشمار است

. هايي كه بيان شدند تنها به عنوان مثال آورده شدند انواع عبادات زيادند، و اين عبادت
دانشمندان اسالمي انواع عبادتهايي كه جايز نيست براي غير خداوند انجام داده شوند، به 

  : اند اقسام زير تقسيم نموده

عبادات اعتقادي . ي عبادتها هستند عبادات اعتقادي اساس همه :ات اعتقاديعباد -

اين است كه انسان بنده معتقد باشد كه تنها خداوند، پروردگار يگانه و يكتايي است كه 

كسي است كه شريكي ندارد و . فرينش و امر از آن اوست، نفع و زيان به دست اوستآ

  .حقي جز او نيستي او، و معبود بر زهكند جز به اجا كسي نزد او شفاعت نمي

عبادات قلبي كه جايز نيست جز براي خداي متعال باشد و صرف  :عبادات قلبي -

آنها براي غير خدا شرك است، زيادند؛ مانند ترس و اميد، رغبت و رهبت، خشوع و 

 .مانند آنها... خشيت، محبت و زاري به درگاه خدا، توكل، خشوع و خضوع، استغاثه و

ي توحيد؛ چون تنها اعتقاد به معناي آن كافي نيست،  مانند تلفظ كلمه :ات قوليعباد -

پناه بردن به خدا، طلب كمك و ياري از او، دعا، تسبيح . بلكه حتماً بايد بر زبان آورده شود

 .هاي ديگري از عبادات قولي هستند و تمجيد خدا و تالوت قرآن نمونه

 .ذبح، نذر و مانند آنها مانند نماز، روزه، حج، :عبادات بدني -
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1.ها، قرباني و نفقه مانند زكات، انواع صدقات و كفاره :عبادات مالي -
 

 برترين عبادات -ششم

برترين عبادت، عمل بر اساس رضايت و خشنودي پروردگار در هر وقتي، و انجام دادن 

ت در پس برترين عباد. باشد ي او در آن وقت است، مي كاري كه مقتضاي آن وقت و وظيفه
هاي ديگري از جمله  وقت جهاد، خود جهاد است هر چند منجر به ترك اوراد و عبادت

 .نماز شب و روزه شود

ميهمان داري و به جا آوردن حق مهمان  -مثالً -بهترين كار در وقت حضور مهمان -

همچنين است در اداي حقوق همسر و . باشد و صرف نظر كردن از عبادات مستحب مي

  .خانواده

ين و برترين عبادت در اوقات سحر، مشغول شدن به نماز و قرآن و دعا و ذكر بهتر -

  .و استغفار است

وردن آبهترين و برترين كار در وقت راهنمايي دانشجو و آموزش فرد جاهل، روي  -

 .به تعليم و آموزش او و مشغول شدن به اين كار مي باشد

مشغول آن بوده و مشغول برترين عبادت در اوقات اذان، ترك كردن كاري است كه  -

 .باشد شدن به اين كار مي
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برترين عبادت در اوقات نياز شديد فرد نيازمند به مساعدت و كمك با مقام و  -

موقعيت و بدن و مال، مشغول شدن به مساعدتش و رسيدن به فريادش، و ترجيح دادن آن 

 .باشد بر اوراد و خلوت براي عبادتهاي سنت ديگري مي

باشد  وقت قرائت قرآن، حضور قلب و ذهن به تدبر و فهم آن مي بهترين عبادت در -

تا جايي كه انسان چنين احساس نمايد كه خداوند متعال تو را با آن مورد خطاب قرار 

اوامرش  اجرايگرداني و براي  پس قلب خودت را جهت تدبر و فهم آن جمع مي. دهد مي

تر از جمع قلب كسي است كه از  عظيمجمع قلب براي اين كار بايد . عزم راسخ داشته باشي

 .اي براي او آيد طرف پادشاه نامه

برترين عبادت در وقت وقوف در عرفه، تالش در تضرع و گريه و زاري و دعاء و  -

 .گرداند، گرفته شود باشد و نبايد روزه كه انسان را براي اين اعمال ضعيف مي ذكر مي

ژه  عبادت به وي نالحجه، بيشتر كرد برترين و بهترين عبادت در ده روز اول ماه ذي -

 .اين كار از جهاد غير واجب بهتر است. تكبير و تهليل و حمد و ستايش خداست

بهترين عبادت در ده روز آخر ماه رمضان، چسپيدن به مسجد و خلوت و اعتكاف،  -

تا جايي كه اين كار از روي . باشد با مردم و بدون مشغول شدن به آنان مي معاشرتبدون 

ردن به آموزش علم ديني به آنان و خواندن قرآن برايشان از نظر بسياري از دانشمندان آو

1.اسالمي بهتر است
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ات يا هنگام وفاتش، عيادت وي  بهترين و برترين عمل در وقت بيماري برادر ديني -

 .باشد اش مي و تشييع جنازه

ي  اداي وظيفهبهترين عبادت در وقت نزول بالها و وقت اذيت كردن مردم، تو را،  -

باشد؛ چون مؤمني كه با مردم  با آنان بدون گريختن از آنان مي معاشرتصبر همراه با 

زارشان صبر كند، بهتر از مؤمني است كه با مردم معاشرت آكند تا بر اذيت و  معاشرت مي

 .نمايد كند و او را اذيت نمي نمي

گيري از  ن كار از گوشهبهتر آن است كه در كار خير با مردم معاشرت نمود، چون اي -

و گوشه گيري از مردم در كار شر بهتر از قاطي شدن با آنان . مردم در كار خير بهتر است

حاال اگر معلوم باشد كه هرگاه او با مردم قاطي شود، اين شر را از بين . در كار شر مي باشد

گيري از آنان  گوشهگرداند، در اين صورت قاطي شدن با آنان بهتر از  برد يا آن را كم مي مي

 .باشد مي

بنابراين، برترين و بهترين عبادت در هر وقتي، ترجيح خشنودي و رضايت خدا در آن 
  1.وقت و مشغول شدن به وظيفه و تكليف و مقتضاي آن وقت مي باشد
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  ن با توحيدآحاكم گردانيدن شريعت و ارتباط  -هفتم

  ارتباط شريعت با توحيد عبادت - 1

��m�h:فرمايد ستان يوسف و دعوت او به سوي خدا در زندان ميخداوند پاك در دا

i�j�k�l� � � �m�n�o� � � �p�q�r�s�t�u�wv�x� � � �y� � �z�|{��
}�~�_�`� � � � � � �ba�c�d�e�f�g� � �h�i�j�k�l اين   « 40: يوسف

نيست كه شما و ) مسمي بي( چيزي جز اسمهائي، پرستيد معبودهائي كه غير از خدا مي
آنها نازل نكرده ) خدا ناميدن( خداوند حجت و برهاني براي. ايد ناميده پدرانتان آنها را خدا

فرمانروائي از آن خدا ). و وحي و پيامي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است( است
كند و از جمله عقائد و عبادات را  او است كه بر كائنات حكومت مي، اين.  (است و بس

اين است دين راست و ثابتي . يداست كه جز او را نپرستخدا دستور داده ). نمايد وضع مي
كه حق اين ( دانند ولي بيشتر مردم نمي) ين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرندكه ادّله و براه(

 .» ). است و جز اين پوچ و ناروا است

��m�Ñ�Ò:فرمايد در جاي ديگري مي � �Ó�ÕÔ�Ö�×�Ø� � �Ù�ÛÚ�Ü�Ý�Þ�

ß�à�á��â�ã�ä�å�æ�èç�é�ê�ë�ì� �l اجبار و   « 256: البقرة
چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ضالل مشّخص شده ، دين نيست) قبول( اكراهي در

شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه بر ( بنابراين كسي كه از طاغوت، است
ترين  به محكم، نافرماني كند و به خدا ايمان بياورد) عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند

و . اصالً گسستن ندارد) رهاند و و او را از سقوط و هالكت مي( دستاويز درآويخته است
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شنود و از كردار كوچك و  و سخنان پنهان و آشكار مردمان را مي( خداوند شنوا و دانا است
  .» ). بزرگ همگان آگاهي دارد

�©�¨��m:فرمايد همچنين مي �ª�«�¬�®�¯�°�

±� �²�³�´�µ�¶�̧�º¹� �»�¼�½� � � �¿¾�À�Á�
Â�Ã� �l علماء ديني و پارسايان ، يهوديان و ترسايان عالوه از خدا  « 31: التوبة

و حرام ، حالل خدا را حرام، چرا كه علماء و پارسايان( اند خود را هم به خدائي پذيرفته
و ديگران هم از ايشان فرمان ، نمايند و خودسرانه قانونگذاري مي، كنند خدا را حالل مي

ترسايان . گردند دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي و سخنان آنان را دين مي برند مي
در صورتي كه در همه كتابهاي .  (شمارند مسيح پسر مريم را نيز خدا مي) افزون بر آن

تنها : بديشان جز اين دستور داده نشده است كه) آسماني و از سوي همه پيغمبران الهي
ورزي و  جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزّه از شرك. بس خداي يگانه را بپرستند و

  .» . دهند چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي

  ارتباط شريعت با توحيد ربوبيت - 2

��m�u:فرمايد خداي متعال مي � �v�w�x�y�z�{�|�}� �~�_��̀

a�b�c�d� �e� � � �f�g� �h�i�j�k�ml�n�o�p� �rq�
s�t�u�v�w�l پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين   « 54: األعراف

و به اداره جهان ( چيره شد) مركز فرماندهي جهان( سپس بر تخت، را در شش دوره بيافريد
پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان  روز را مي، شب) پرده تاريك( با). هستي پرداخت
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آگاه . ر فرمان او هستندي مسّخخورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده است و جملگ. است
بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات . دهد آفريند و تنها او فرمان مي باشيد كه تنها او مي

 .» . خداوندي است كه پروردگار جهانيان است، فراوان

  ريعت با توحيد اسماء و صفاتارتباط ش -3

��m�`�a:فرمايد خداي سبحان مي �b�c�d�e� � �f�g�h�ji� �

k�l�m�n�o� �p�q�r�ts� �u�v�w�x�y�l 114: األنعام »  
ميان ( آيا جز خدا را) اين داوري خدا درباره حق و حقيقت است: بديشان بگو! اي پيغمبر(

را براي شما نازل ) آسماني قرآن( ؟ و حال آن كه او است كه كتاب  قاضي كنم) خود و شما
تفصيل و توضيح ) در آن، حالل و حرام و حق و باطل و هدايت و ضاللت( كرده است و

 دانند كه اين ايم مي براي آنان فرستاده) هاي آسماني را پيشتر( كساني كه كتاب. شده است
چرا كه كتابهاي آسماني ( حقيقه از سوي خدا آمده است و مشتمل بر حق است) قرآن(

 پس تو از ترديدكنندگان مباش). كننده آن است خودشان بدان بشارت داده است و تصديق
 .»).مترين ترديدي به خود راه ندهندو پيروان تو نيز درباره حّقانيت قرآن ك(

�|�}���m�w�x�y�z:فرمايد همچنين مي � � � � �}��~�¡�¢�¤£�¥�

¦�§� �¨�©�ª� �¬«�®�̄�°�±�²� � � � �³�́�¶µ�̧� �¹��»º�¼� � �½�¾�¿�À�
Á� � � � � � � �Â�ÄÃ� �Å� � �Æ�Ç�È� � � �É�Ê�Ë�Ì�Í�ÏÎ� �Ð� �Ñ�ÓÒ�Ô� � �ÖÕ�×�
Ø�Ù�Ú�l هنگامي كه زنان مؤمن به سوي شما مهاجرت ! اي مؤمنان  « 10: الممتحنة

هرگاه ايشان را  - ) تا شما( تر است خداوند از ايمان آنان آگاه -ايشان را بيازمائيد ، كردند
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براي و آن مردان ، اين زنان براي آن مردان. آنان را به سوي كافران برنگردانيد، مؤمن يافتيد
بدانان ، اند خرج كرده) به عنوان مهريه( ه را كه همسران ايشانآنچ. اين زنان حالل نيستند

گناهي بر شما نخواهد بود اگر چنين زناني را به ازدواج خود درآوريد و . مسترد داريد
را در ازدواج نكنيد و همسران كافر ) غير اهل كتاب( با زنان كافر. مهريه ايشان را بپردازيد

. خورد رابطه زوجيت به هم مي، كفرِ شوهر يا همسر چرا كه با(همسري خود نگاه نداريد 
به عنوان ( چيزي را كه) از كافران، به ديار كفر گريختنداگر هم همسران شما كافر شدند و 

خرج ) به عنوان مهريه(د و مردان كافر نيز چيزي را كه ايد درخواست كني خرج كرده) مهريه
خدا است كه در ميانتان فرمانروائي و و ، اينها حكم خدا است. اند درخواست كنند كرده

  .» . و او آگاه كار بجا است، كند داوري مي

��m�¿�À�Á�Â�Ã�Ä:در جاي ديگري فرموده است �Å�ÇÆ�È�É�Ê�Ë�

ÍÌ�Î�Ï� �Ð�Ñ�l دانند  نمي) اين كافران مغرور و لجوج( مگر  « 41: الرعد

كاهيم و بر  ن اينان مياز سرزمي( ؟   كاهيم از اطراف آن مي) و( آئيم كه ما به زمين مي
كنيم و اقوام و تمدنها و  و اقوام و تمدنها و حكومتهائي را نابود مي، افزائيم سرزمين آنان مي

آيا اين قانون هميشگي و ساري و جاري . سازيم حكومتهاي ديگري را جايگزين آنها مي
خداوند . )؟  براي بيدار شدن مردمان كافي نيست، هاي بشري در همه سرزمينها و جامعه

اصالً چه كسي يا چه چيزي ( . انش هيچ گونه رادع و مانعي نداردراند و فرم فرمان مي
از آنجا كه خدا آگاه از هر چيزي و ( و) !ياراي جلوگيري از اجرا فرمان او را دارد ؟ 

و در روز قيامت نيازي به طول ( الحساب است او سريع) گواهان آماده و دالئل مهيا است
  .» ). رسيدگي به حساب مردمان نيستزمان جهت 
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��m�o�p�q�r�s�t�u�wv�x�y�z:فرمايد نيز مي �{�}|�~�

��¡�£¢�¤�¦¥�§�¨� � � �©�ª�l من بر شريعت واضحي : بگو  « 57: األنعام

كه در ( كنيد هستم كه از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تكذيب مي
آن ) نزول و وقوع( كه در) د عذاب و كيفريبداني. برگيرنده شريعت غرّا و آشكارا است

خدا به دنبال حق . فرمان جز در دست خدا نيست. ورزيد در قدرت من نيست شتاب مي
گردد و اگر  لذا اگر خواست عذاب واقع مي. شود و كارهايش برابر حكمت انجام مي( رود مي

حق از ( ا كنندهجد) قاضي ميان من و شما و( و او بهترين) شود نخواست عذاب واقع نمي
  .» . است) باطل

همانا از جمله اسماء پروردگارمان كه خودش را به بندگانش با آن شناسانده و در 
بار در  94اين اسم . باشد مي» حكيم«ورده، اسمآكتابش و بر زبان فرستادگان و پيامبرانش 

�|�}��m:از جمله در اين آيات آمده است. قرآن كريم آمده است � � � �l 32: البقرة ،m�s���

t�l 129: البقرة ،m�Ú�Û�l 18: األنعام ،m�e�f�l 130: النساء.  

��m�`�a:فرمايد همچنين خداوند متعال مي �b�c�d�e� � �f�g�h�

i � lاين داوري خدا درباره حق و حقيقت : بديشان بگو! اي پيغمبر( « 114: األنعام
 ه او است كه كتاب؟ و حال آن ك  قاضي كنم) ميان خود و شما( آيا جز خدا را) است

حالل و حرام و حق و باطل و هدايت و ( را براي شما نازل كرده است و) آسماني قرآن(
نيز اسم » حكم«اين دليلي است بر اينكه» . تفصيل و توضيح شده است) در آن، ضاللت

  .خداوند است
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 ي حمع آمده است؛ در پنج جاي قرآن، اين اسم با صيغه. باشد مي»حاكم«در معناي آن،

�¼�«��m:از جمله � � �½�¾� �l و او بهترينِ داوران است « 87: األعراف.«،m�Û�Ü�

Ý�Þ� �l و درددل مرا ( و تو داورترين داوران و دادگرترين دادگراني«  45: هود

�m�f�g�hو » .) لطفي و مرحمتي! پروردگارا. داني مي � �i�j� �l مگر   « 8: التين
  .» ؟ باشد نمي) ترين داورانو داور(اوند فرمانرواترين فرمانروايان خد

ن را در جاي خود قرار آگرداند و  حكيم كسي است كه اشياء را محكم و متقن مي

��m�Û�Ü�Ý:فرمايد دهد؛ همان طور كه خداوند سبحان مي مي � � �Þ�ß� � � � � � � � �à �l88: النمل 

 . آفريده است) مرتّب و منظّمو ( ساختار خدائي است كه همه چيز را محكم و استوار«
مسّلماً وي از كارهائي كه شما ) استخداوندي كه حساب و نظام در برنامه آفرينش او (

  .».) گذارد جزا و سزا نمي و كردار نيك و بدتان را بي( دهيد بس آگاه است انجام مي
دهد؛ از  كسي است كه چيزي را بنا به تقدير خود در جاي خودش قرار مي» حكيم«پس

هايش است، و از جمله آن چيزهايي است كه  ر آفريدهجمله معاني حكمت، حكمت خدا د
از جمله حكمت خداوند اين است كه انسان در . بيني در جسم و عقل و روح انسان مي

��m�K�L�M�N�O�P:بهترين شكل آفريده است؛ همچنان كه مي فرمايد � �Q�l التين :

اگر به » .ايم يما آفريدهشكل و زيباترين س در بهترين) از نظر جسم و روح( ما انسان را    « 4
قيافه و شكل انسان بنگري يا به نيروها و توان انسان يا به عقل و روان انسان نگاه كني، 

  1.بيني حكمت بالغ عظيم را مي

                                           
  .184مع اهللا،ص - 1
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از جمله معاني حكمت خداوند متعال، شريعتي است كه در كتاب خود بر زبان پيامبرش 
كند؛  قرآن را به حكيم بودن توصيف ميبه همين خاطر خداوند بلند مرتبه . نازل كرده است

بر تو «  58: آل عمران �m�o�p�q�r�s�t�u�l:فرمايد همچنان كه مي
در جاي » . و از قرآن مشتمل بر علم نافع است) خدا در قرآن است( خوانيم از آيات مي

پس »  ! سوگند به قرآن حكيم  « 2: يس �m�̂�_�`�l:ديگري مي فرمايد
  .شان حكمت است صد و اسرار و سرانجامتشريعات خداوند در مقا

ها از فهم  تشريع اش حكمت، آفرينش و تقديرش حكمت است، هر چند برخي از عقل
ابعاد حكمت خدا ناتوان باشند؛ چون برخي از رويدادها و شريعت ها وجود دارند كه 

ها و عصرها، و علم بشري پيوسته  شوند مگر پس از نسل محدوده و برد آن مشخص نمي
كند و درست نيست كه جهل يا عدم درك در وقتي يا  زي را پس از چيز ديگر كشف ميچي

مكاني يا به نسبت فرد يا جماعت، سبب قاتع نشدن به آنچه كه از جانب خدا آمده، باشد؛ 
ترين عالمان و بهترين  روزي رسانان و بهترين  ترين حاكمان و عالم چون خدا حاكم

اش، خلل و لغزش و  كسي است كه در تدبير و برنامهپس حكيم . باشد آفرينندگان مي
شود و كردار و گفتارش در جاهاي خود بر اساس حكمت و عدل و  انحرافي داخل نمي

دهد و جز راستي سخن  پس جز محكمي كاري انجام نمي. شوند درستي و محكمي واقع مي
  1.گويد نمي

ند كه حيات انسان در قرآن حكيم، سخن هاي راست و متناسب و احكام صحيحي هست
پذيرد؛ خواه در  و حل مشكالتشان كه امروزه با آنها مواجه هستند بر اساس آنها صورت مي

                                           
  .186همان،ص - 1
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هاي عمومي كه مردم به سوي آنها  پايه. ي فكر يا اقتصاد يا سياست يا جامعه باشد حوزه
و بدون شك اصول كلي هدايت در قرآن كريم  1شوند، قرار داده شده است، هدايت مي

ي انها  ي اصول عامي است كه حيات انسان به وسيله باشد؛ چون قرآن دربردارنده مي موجود

��m�N�O�P�Q�R�S:فرمايد به همين خاطر خداوند عزوجل مي. شود درست مي

T�U����V�W�X�Y�Z�[�\�]� � ��� ������ ������̂�_�̀�a�b�c�l 2: الجمعة 

ته است و به سويشان گسيل خدا كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخ  «
 او بديشان كتاب. و آنان را پاك بگرداند، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، داشته است

آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري . آموزد را مي) يزدان( و شريعت) قرآن(
  .» . بودند

حكمت خداوند اين  از جمله. باشد ليلي است بر اينكه حكمت به معناي سنت ميداين 
است كه پيامبراني كه از ميان بشر انتخاب كرده، براي هدايت بشر فرستاده است، همچنان كه 

�¢�¡���~�{�|��m:فرمايد مي �£�¤�¥�¦�§�

¨� � �©�ª�«�l د نام(بيگمان پيغمبري   « 128: التوبةاز خود شما، )محم 
بر او ، مصيبتي كه به شما برسد هرگونه درد و رنج و بال و. به سويتان آمده است) انسانها(

و نسبت به ، ورزد و اصرار به هدايت شما دارد به شما عشق مي. آيد سخت و گران مي
  .» . مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان است

پس خداوند سبحان برترين انسان را از ميان فرستادگان، كساني كه در علوم و عقول و 
نيروهايشان، كمال بشري را دارند، انتخاب كرده تا از اين طريق رساندن ها و  ها و درك فهم

                                           
  .همان- 1
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منزلت عظيمي  �به همين خاطر پيامبر .پيام الهي تحقق يابد و حجت بر مردم اقامه شود
خداوند متعال با برانگيختن اين .  داند دارد كه هر كسي سيرتش را بخواند، آن را مي

�¿�¾�½�¼�«��m�´�µ�¶�¸�¹�º:دفرماي بر مردم منت نهاده مي �پيامبر ����

À�Á�Â�Ã�Ä�Å� � ���Æ�Ç�È��� ��� ���É�Ê�Ë�Ì�Í�
Î� �l مّنت نهاد و تفّضل كرد بدان ) صدر اسالم( يقيناً خداوند بر مؤمنان  « 164: آل عمران

 بر آنان آيات) پيغمبري كه( . بري از جنس خودشان برانگيختگاه كه در ميانشان پيغم
از عقائد نادرست و ( و ايشان را، خواند او را مي) اب ديدني جهانكتاب خواندني قرآن و كت(

و ) قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن( داشت و بديشان كتاب پاكيزه مي) اخالق زشت
و آنان پيش از آن در گمراهي ، آموخت مي) يعني اسرار سّنت و احكام شريعت( فرزانگي
  .» . بودند) ور غوطه( آشكاري

انگيخته و كتاب ها را به عنوان اين است كه پيامبران برداي عزوجل از جمله حكمت خ
  1.ي حجت نازل كرده است هدايت مردم و اقامه

از جمله معاني حكمت خداوند اين است كه حكمت را به برخي از بندگان الهام 

�¾�½�¼�«��m�µ�¶�¸�º¹:فرمايد طور كه مي نمايد؛ همان مي �¿� � �À�

ÂÁ�Ã�Ä�Å� � � � �Æ�Ç�È� �l و ( فرزانگي را به هركس كه بخواهد  « 269: قرةالب
بيگمان خير فراواني بدو داده شده ، و به هركس كه فرزانگي داده شود، دهد مي) شايسته بيند

پس خداوند » . گردند متذّكر نمي) كنند و اين حقائق را درك نمي( و جز خردمندان، است
دانند كه چگونه مشكالت را  مينان آدهد، پس  متعال حكمت را به برخي از بندگانش مي
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ها و ناگواريها بيرون آيند و چگونه با موانع سخت و دشوار  حل نمايند و چگونه از سختي
دنياي اسالم به شدت نيازمند . رفتار كنند و چگونه چيزها را در جاي خود قرار دهند

اسالمي از  هاي آنان را استوار گردانيده است تا اينكه امت مجلس حكيماني است كه تجربه
مسلمانان كار بدون بصيرت را انجام ندهند و  وخبرگي و معرفت و تجاربشان استفاده كنند 

  1.ها نشوند در حالي كه خودشان احساس نكنند قرباني بحران ها و سختي
ي او  پس چيزي بدون اجازه. كسي است كه حكم و تسلط و قدرت دارد»  حكَم«اما

��m�f:و تصرف كننده استروي نمي دهد و او تدبير كننده  ���� ���g�� �� �h�i�j�k�l او «  29: الرحمن
  ». اندركار كاري است پيوسته دست

نيز كسي است كه حق تشريع و قانونگذاري و حالل كردن و حرام كردن را » حكَم«
پس حكم همان چيزي است كه تشريع نموده و دين آن چيزي است كه امر و نهي . دارد

تواند حكمش را به عقب اندازد و كسي يا چيزي نمي تواند  يزي نميكسي يا چ. نموده است

��m�n�o�p:اند در اين آيه جمع شده» شرع«و» قدر«پس. قضايش را رد نمايد �q �l

  .»بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان ،« 54: األعراف
و  ، اين تأكيدي براي عدالت»خير الحاكمين«و» أحكم الحاكمين«:فرمايد وقتي مي

پس در تقدير خدا، هيچ ظلم و بي . باشد رحمت و قرار دادن چيزها در جاي خودشان مي
گونه تبعيضي نيست بلكه شريعت خدا، مايه ي حفظ حقوق  نظمي نيست و در شرع او، هيچ

زن، نيكوكار و بدكار، مسلمان و كافر، قوي و ضعيف  حاكم و محكوم، مرد و. باشد مي
ي احوال چه در زمان جنگ و چه در زمان  و در همه. ندهمگي از حقوق خود برخوردار
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به . ها را حفظ كرده است صلح و بر همه افراد بدون استثنا، حقوق مادي و معنوي انسان
را در تمام امورات  �همين خاطر بر هر مسلماني واجب است كه كتاب خدا و سنت پيامبر

امور خاص و عام و در  ي فردي و اجتماعي و خانوادگي و ريز و درشتش و در حوزه
  1.حوزه ي سياست و اقتصاد و جامعه و تبليغات و در هر چيزي، حاكم گرداند

  ارتباط شريعت با ايمان -4

��m�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î:فرمايد خداوند متعال مي �Ï�ÑÐ�Ò�Ó� �Ô�

Õ�Ö�×� � � � � �Ø�Ù�Ú�Û� � � � � � � � � � � � � �Ü�Ý�Þ�àß�á�â�ã�ä�å� �l 59: النساء »  
محمد مصطفي با خدا (و از پيغمبر ) ا پيروي از قرآنب( از خدا! ايد وردهاي كساني كه ايمان آ
و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري ، اطاعت كنيد) تمسك به سنّت او

و اگر در چيزي ) مادام كه دادگر و حّقگرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند( نمائيد
) با عرضه به قرآن( آن را به خدا) ز امور كشمكش پيدا كرديدو در امري ا( اختالف داشتيد

. حكم آن را بدانيد، تا در پرتو قرآن و سنّت( برگردانيد) با رجوع به سنّت نبوي( و پيغمبر او
) بايد چنين عمل كنيد. و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است، چرا كه خدا قرآن را نازل

براي شما ) يعني رجوع به قرآن و سّنت( اين كار. ن داريداگر به خدا و روز رستاخيز ايما
 .» . تر است بهتر و خوش فرجام

��m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J:فرمايد در جاي ديگري مي � � �� � � �K�L�M�

N�O�P�Q�R� � �S� � � �T�U�V�W�X�Y�Z�[�\� � �]�
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^�_�l ب نمي) !اي پيغمبر (  « 60: النساءآنان گويند كه  كني از كساني كه مي آيا تعج
لي با وجود تصديق و( بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند

و حكم او ( خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند مي) ، به هنگام اختالفكتابهاي آسماني
به خدا ( و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه). !را به جاي حكم خدا بپذيرند ؟ 

 خواهد كه ايشان را بسي گمراه و اهريمن مي. به طاغوت ايمان نداشته باشند) شته وايمان دا
  .» . كند) و از راه حق و حقيقت بدر(

�¸�¶��m:فرمايد همچنين مي � � � � � � �¹�º�»� � �¼�½� � �¾�¿�À� � � �Á� �Â�Ã� � �Ä�ÆÅ�

Ç�È�É�Ê�l مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا   « 51: النور
شنيديم و : گويند سخنشان تنها اين است كه مي، تا ميان آنان داوري كندخوانده شوند 
  .» . و رستگاران واقعي ايشانند! اطاعت كرديم

  ارتباط شريعت با اسالم -5

ي طاعت و خالص شدن و پاك  اساس اسالم، تسليم و فرمانبرداري براي خدا به وسيله
1.باشد شدن از شرك مي

 

��m��̀�a�b�c�d�e�f�g�h�i��j:خداوند بلند مرتبه مي فرمايد

k� � � � � � � � �ml�n�o�p� � � � � � � � �q�r�l آئين چه كسي بهتر از آئين كسي   « 125: النساء
در حالي كه نيكوكار باشد و از آئين راستين ، است كه خالصانه خود را تسليم خدا كند

و وحدت ديني مسلمانان و يهوديان و ( جو بود ابراهيم پيروي كند كه مخلص و حقّ
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يل و با خل( و خداوند ابراهيم را به دوستي گرفته است) رسد مسيحيان در او به هم مي
  .»).ناميدن او افتخارش بخشيده است

��m�_�`�a�b:فرمايد در جاي ديگري مي � �c�d�e�f�g�h�i�j�

k�l� �l آئيني برگزيند، اسالم) آئين و شريعت( و كسي كه غير از  « 85: آل عمران ،
  .».از زمره زيانكاران خواهد بود و او در آخرت، شود از او پذيرفته نمي

��m�_�`�a�b�c�d�e:فرمايد همچنين مي �f�g�h�

i�l و از تو درباره عملكرد مسلمانان به قرآن و دوري گزيدنشان از آن ( « 89: النحل
را بر تو ) آسماني(و ما اين كتاب ) عي در بر داردقرآني كه برنامه كامل و جام. پرسيم مي

و وسيله هدايت و مايه رحمت و ) امور دين مورد نياز مردم( چيز ايم كه بيانگر همه كرده نازل
  ». است) به نعمت جاويدان يزدان( رسان مسلمانان مژده

  ارتباط شريعت با شهادتين -6

ورده شد آي توحيد عبادت، مواردي  شهادت ال إله إالّ اهللا در مبحث ادلهدرباره ي  - 1

اما راجع به شهادت أن محمداً رسول اهللا، آيات زير . گرداند مي كه آن را روشن و توضيح

 :آمده است

-m�¬�®�¯� �°� � � � �±�²�³�´�µ� � �¶�¸�¹� � � � �º�»�¼�

½� �¾�¿�À�Á� �l ا، نه  « 65: النساءبه پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن ! ام
س ماللي در آيند تا تو را در اختالفات و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپ بشمار نمي

 » . باشند) قضاوت تو( دل خود از داوري تو نداشته و كامالً تسليم



  

270 ايمان به خدا

-m�p�q�r�s�t� �u� � �v�w �lچيزهائي را كه پيغمبر براي «  7: الحشر
، و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است، آورده است اجراء كنيد) از احكام الهي( شما

  ».دست بكشيد 

- m�^�_�̀� �a�b� �c�d� �e�f�g� � �ih�j�k�l� �m�n�o�p�

rq�s�t�u�v�w�x� �y�z�l اگر خدا را دوست : بگو  « 32 - 31: آل عمران

و خداوند ، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد، داريد مي
ي و اگر سرپيچ، داري كنيداز خدا و از پيغمبر اطاعت و فرمانبر: بگو   . آمرزنده مهربان است

  » . دارد خداوند كافران را دوست نمي) پيغمبر ايمان ندارند و كافرند و ايشان به خدا و(كنند 

  طاعت غير خدا و روي گرداندن از خدا، كفر و شرك استا -7

��m�Æ�Ç:خداوند متعال مي فرمايد �È�É�Ê�Ë�l و در فرماندهي و « 26: الكهف
  .».گرداند  قضاوت خود كسي را انباز نمي

��m�b�c�d�e�f:فرمايد ديگري ميدر جاي  �l اگر از آنان « 121: األنعام
  .».مشرك خواهيد بود ) مثل ايشان( اطاعت كنيد بيگمان شما

��m�Ð:فرمايد همچنين مي �Ñ�ÓÒ�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û� �l المائدة :

كنند  آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده است سرپيچي مي( آيا « 50
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معتقد هستند ؟ آيا چه كسي براي افراد ) ناشي از هوي و هوس( ي حكم جاهليتجويا) و
  »كند؟ بهتر از خدا حكم مي

ي وارده در اين زمينه خيلي زيادند كه ميزان  هايي هستند و گر نه ادله اين ادله، فقط نمونه
  .كنند ارتباط و حاكم گردانيدن شريعت با ايمان به خداي عزوجل را بيان مي

  ك حكم به آنچه خدا نازل كرده استآثار ني -هشتم

  پايي حكومت اسالميكردن در زمين و قدرت دادن جهت برجانشين  - 1

هرگاه بندگان، دين خداي متعال را برپاي دارند و دادرسي هاي خود را در نهان و 
دهد تا اينكه  آشكار براي خدا خالص گردانند، خداوند سبحان آنان را قدرت و توان مي

زمين جانشين كرده و به  طور كه پيشينيان آنان را در ا در زمين جانشين گرداند هماننان رآ
هاي مختلفي در  اين يك سنت مقرر الهي است كه در داستان. نان قدرت و توان داده استآ

 .كتاب خدا مي بينيم

اين يوسف عليه السالم است كه اهليت آن را يافت كه خداوند او را در زمين  -الف
گرداند و به او قدرت و حكومت بدهد، پس از آنكه خداوند او را مورد ابتال و  جانشين

آزمايش قرار داد و او به خوبي در آزمايش الهي، موفق شد و روشن شد كه او از نيكوكاران 

��m�n:فرمايد است؛ خداي متعال مي �o�p�q�r�s�t�u�wv�x��

y�z�|{�}�~�_� � �`�a�l را پذيرفت و  شاه پيشنهاد يوسف(  « 56: يوسف
مصر باال برديم و جاه و ( و بدين منوال يوسف را در سرزمين) او وزير اقتصاد و دارائي شد
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و هرگونه كه ( گزيد خواست منزل مي در آنجا هركجا كه مي. نعمت و قدرت داديم) جالل و
و ( ما نعمت خود را به هركس كه بخواهيم) !آري . كرد خواست دخل و تصرّف مي مي

  ».گردانيم وكاران را ضائع نميبخشيم و پاداش نيك مي) دانيمشايسته ب
موسي عليه السالم، حريص بود كه اين سنت مقرر را براي قومش آشكار گرداند  -ب

�{~�|�}��m:گويد پس به آنان مي. نان از زور فرعون و قومش ترسيدندآوقتي 

��¡�¢�£�¤��¥�¦�¨§�©�ª�«�l از خدا « 128: األعراف

و بدانيد كه فرعون بنده ناتواني بيش نيست و فرمانرواي ( شكيبائي كنيدياري جوئيد و 
كند كه خود  بيگمان خدا زمين را به كساني از بندگان خود واگذار مي) مطلق خدا است و

آن ( از آن پرهيزگاران است) نيك و پسنديده در گير و دار جهان( و سرانجام، بخواهد
از قبيل اّتحاد و اتّفاق و اعتصام به حق و اقامت . دارند كساني كه مراعات سنن و اسباب مي

ي ارث زمين از آن شما  يعني سرانجام نيك به وسيله. ».) عدل و صبر در برابر شدائد
ي برپاي كردن شريعت و  ن هم به وسيلهآخواهد بود به اين شرط كه از پرهيزكاران باشيد و 

  1.باشد خدا در زمين ميي  برنامه
وقتي قوم موسي، سرانجام را كند شمردند و پيروزي را دور دانستند، موسي عليه السالم 

�«��m�º:سنت استخالف را به آنان گوشزد كرد �¼�½�¾�¿�

À�Á� �Â� �Ã�Ä�Å�l اميد است كه پروردگارتان دشمنتان « 129: األعراف
آيا .  (كنيد رداند تا ببيند چگونه عمل ميگ) او( را هالك سازد و شما را در زمين جايگزين
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شكر نعمت به جاي . ورزيد دادگري يا ستم مي. گيريد راه صالح يا فساد در پيش مي
  ».) كنيد آوريد يا كفران نعمت مي مي

اي را كه به آنان داده بود، برايشان وفا كرد؛ همچنان كه  عدهسپس خداي عزوجل و

��©̈��§�¦��m:فرمايد مي �� �� �ª�«��¬�®�¯�°�²±�

³�́� � � � � �µ� �¶�̧�¹�º� �»�½¼�¾�¿�À� � � � � � � � �Á�Â�Ã�Ä�
Å�Æ�Ç��l و ما همه جهات و نواحي پرنعمت و بركت سرزمين  « 137: األعراف

واگذار ) اسرائيل يعني بني، و دربند زنجير ظلم و ستم( را به قوم مستضعف) و شاممصر (
، ر صبر و استقامتي كه نشان دادندبه خاط، اسرائيل و وعده نيك پروردگارت بر بني، كرديم

و آنچه از باغهاي داربست ، ساخته بودند) از كاخهاي مجّلل( و آنچه فرعونيان، تحّقق يافت
  » . درهم كوبيديم، فراهم آورده بودند

ي قدرت و توان  پس از به ارث بردن زمين و جانشين شدن در آن، خداوند به وسيله

�«��m�µ�¶�¸�¹�º:فرمود دادن به آنان، بر آنان منت نهاد و � � � �¼�½�

¾�¿�À�Á�Â� �A�B�C�D�E�F�G�H� ��I�J�

K�L�M�l خواستيم كه به ضعيفان و ناتوانان تفّضل  ما مي  « 6 - 5: القصص
 و ايشان را در سرزمين   . سازيم) حكومت و قدرت( نمائيم و ايشان را پيشوايان و وارثان

به فرعون و ، و بر دست مستضعفان، مستقرّ گردانيم و سلطه و حكومتشان دهيم) مصر(
  » . هامان و لشكريانشان چيزي را بنمايانيم كه از آن در هراس بودند

اي را داد كه به مؤمنان قبل از آنان  خداوند متعال به مؤمنان اين امت همان وعده -ج

�̂�[�\��m:فرمايد داده بود، مي � �_�̀� �a� �b�c�d�e� �f�

g� � �h�i�j�k�l�m�n� � � �o�p� �q�r�s�t�vu�w� �
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x� � � �y�z� � � � �|{�}�~�_� �`�a�b�c�d� �l خداوند به   « 55: النور
دهد كه آنان را  ، وعده مياند و كارهاي شايسته انجام داده اند كساني از شما كه ايمان آورده

تا آن ( در زمين خواهد كرد) و وارث فرماندهي و حكومت ايشان، پيشينيان( قطعاً جايگزين
همان گونه كه پيشينيان ) تو عدل و داد خود آبادان گرداننددر پر ،را پس از ظلم ظالمان

در ( قبل از خود) طاغيان و ياغيان ستمگر( را جايگزين) دادگر و مؤمن مّلتهاي گذشته(
). و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است( كرده است) ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ

پابرجا و برقرار ) در زمين( حتماً، پسندد براي آنان ميايشان را كه ) اسالم نام( همچنين آئين
آن چنان (،  سازد و نيز خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي، خواهد ساخت

بعد . انندگرد پرستند و چيزي را انبازم نمي مرا مي) تنها، كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران
از دائره ايمان و ( آنان كامالً بيرون شوندگان، ندكساني كه كافر شو) وعده راستين(از اين 

  » ). باشند و متمرّدان و مرتدان حقيقي مي( بشمارند) اسالم
پس هرگاه مردم، ايمان را محقق نمايند و به شريعت خداي رحمان گردن نهند و داوري 

آنان ي اين كار و اثر ماندگار آن، سراغ  خويش را پيش شريعت خدا ببرند، ثمره و نتيجه

��m�k�l�m�n:خواهد آمد � � �o�p� �l دادگر ( همان گونه كه پيشينيان«  55: النور
در ادوار و ( قبل از خود) طاغيان و ياغيان ستمگر( را جايگزين) و مؤمن مّلتهاي گذشته

پس . »). و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است( كرده است) اعصار دور و دراز تاريخ
پس محقق نمودن داوري بردن به پيش . باشد اعمال و آثار چيزي مياين مقدمات و نتايج و 
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شود و محقق نمودن حكم به  خدا، موجب تحقق استخالف و جانشين شدن در زمين مي
  1.رساند شريعت خدا، انسان را به قدرت و حكومت مي

 همانا وقايع تاريخ اسالم، اين وعده الهي به امت مبني بر پيروزي و قدرت و توان دادن
اي  پس در هيچ برهه. نمايد ي خدا، را تصديق مي در صورت بر پاي داشتن شريعت و برنامه

از زمان نيست كه مسلمانان در آن برهه بر دشمنانشان پيروز شده باشند و در امور 
شان پيشرفت كرده باشند مگر اينكه واقعيت آنان گواه بر قدرت و توان دادن قرآن  دنيوي

  2.باشد اعتقاد و عمل مينان از نظر آكريم به 

  امنيت و استقرار - 2

خداوند متعال براي اهل ايمان و عمل به شريعت و حكم خدا تضمين كرده كه امنيتي كه 
شان بوده، در صورت استقامت و پايداري بر توحيد و دور انداختن انواع  آرزوي هميشگي

��m�A�B�C�D�E:فرمايد شرك، را برايشان محقق نمايد؛ مي � �F�G�H�

I� � � �J�K�L�l كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك « 82: األنعام 
 يافتگان و آنان راه، امن و امان ايشان را سزا است، نياميخته باشند) پرستش چيزي با خدا(
 » . هستند) راه حق و حقيقت(

ه محقق نمودن هيچ امتي براي اخالص در عبوديت و خالص شدن از شرك  و در نتيج
ي برپاي داشتن شريعت خداوند به  شود مگر به وسيله احساس امنيت و استقرار، تصور نمي

                                           
  ).1/673(، دكتر عبدالعزيز مصطفي،الحكم و التحاكم في خطاب الوحي - 1
  .627هجر القرآن الكريم أنواعه و أحكامه، دكتر محمود الدوسري،ص - 2
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ي خدا، ترس و  هاي منحرف از شريعت و برنامه و گرنه امت. طور كامل و بي هيچ نقصي
نگراني از تمامي جوانب آنان را احاطه كرده است؛ چون امنيت و امان از آنان سلب شده 

��m�T�U�V�W�X�Y:رمايدف خداي متعال مي. است � �Z� �[�\�]�̂�_�

`�a�b�c� � � � � �d�e�f� �g�h�i� �kj�l�m� � �n� � �o�p� � �q�

r�s�t�u�v� � � ��w�x�y�z�{� � �|�}�� ��~�_��a`�b�c�

d�e� �f� � �g�h� �l كه ( آيا مردمان اين شهرها و آباديها  « 100 - 97: األعراف
ايمن شدند ) از اين، ي افزودنددعوت پيغمبران را نپذيرفتند و به جاي ايمان بر كفر و معاص

گفتا ش(كه ايشان غرق در خواب باشند ؟  ، در حالي عذاب ما شبانه به سراغ آنان رود كه

يا اين كه مردمان اين شهرها و آباديها ايمن شدند از اين    . )كه از مكافات عمل غافل شدند
ارزشي  هاي بيبه انجام كار( ، در حالي كهذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آيدكه ع

آيا آنان از چاره نهاني و مجازات ناگهاني خدا    سرگرم بازي هستند ؟ ) مشغولند كه انگار
و از ( اند ؟ در حالي از چاره نهاني و مجازات ناگهاني خدا جز زيانكاران ايمن و غافل شده

ن را از آيا براي كساني كه زمي   . گردند ايمن و غافل نمي) دهندگان عقل و انسانيت دست
روشن نشده است كه اگر ) گردند و جانشين ديگران مي( برند صاحبان قبلي آن به ارث مي

 گردانيم و بر به سبب گناهانشان نشانه تير بال مي) همچون پيشينيان( بخواهيم آنان را
و آهسته آهسته رهسپار دوزخ ( نشنوند) صداي حق را(نهيم تا ديگر  دلهايشان مهر مي

  » ؟ ) شوند
در جايي كه احتمال ترس  -رامشآي امنيت و  زماني خداوند بر مؤمنان به وسيلهدر 

�:فرمايد طور كه مي بودند؛ همان �منت نهاد، كه فرمانبردار حكم خدا و پيامبر -وجود داشت

m�\�]� � �^�_�̀�a� �b�c�d� �e�gf�h�i�j� �lk�m�n�
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o�p�q�l نان خاطر داده است خدا است كه به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمي  « 4: الفتح
لشكرهاي آسمان . )قين و باور خويش را تقويت نمايندو ي(ايماني بر ايمان خود بيفزايند  تا

  » . و خداوند بس آگاه و فرزانه است، و زمين از آن خدا است
سكينه همان آرامش است و كساني كه خداوند بر آنان آرامش نازل كرد، صحابه رضي 

ودند؛ كساني كه دعوت خدا و پيامبرش را اجابت نمودند و به در روز حديبيه ب ماهللا عنه
هرگاه مردم به شريعت خدا عمل كنند و احكام او  1.گردن نهادند �حكم خدا و رسول خدا

اند؛ چون هيچ حدي از  شان را تضمين كرده را پياده كنند، امنيت كامل در مال و آبرو و خون
اينكه به خاطر آن ضرورتي از ضرورات  حدود و هيچ دستوري از شريعت خدا نيست مگر

  2.شود پنجگانه يعني دين و جان و عقل و آبرو و مال حفظ مي
كنند هرگاه با تشريعات و قوانين  قوانين وضعي بشر، امنيت و استقراري را ايجاد نمي

هاي گذشته و حال، جهت امنيت داخلي اموال هنگفتي را  دولت. اسالمي مطابق نداشته باشند
د و با وجود آن، يك دهم امنيت را كه ننماي كنند و مقررات زيادي  را وضع مي خرج مي

مانند حد سرقت، به  - مثالً -ممكن است در صورت اجراي حدي از حدود خداي متعال
  3.كنند دست آورند، براي مردم فراهم نمي

                                           
  .628همان،ص - 1
  .همان - 2

  .629همان،ص - 3
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 يپيروزنصر و  -3

��m�j�k�l�nm�o�p�q:فرمايد خداي متعال مي �r�s�t�u� �� ��� �

v�w�x�y�z� � �{�|�}�~�_�`�ba� �c�d�
e� �f�l از دفاع با( كه را كساني دهد مي ياري خدا مسلم طور به و « 41 - 40: الحج 

 كه نامحدودي قدرت با و( است چيره و نيرومند خداوند. دهند ياري را او) معابد و آئين
 تحّقق از و كند درمانده را او تواند نمي چيزي و، گرداند مي پيروز را خود ياران دارد

 داده پيروزي و ياري وعده بديشان خدا كه مؤمناني آن(   .)نمايد جلوگيري هايش وعده
 و دارند مي برپا را نماز، بخشيم قدرت را ايشان زمين در هرگاه كه هستند كساني) است

 به كارها همه سرانجام و، نمايند مي منكر از نهي و، معروف به امر و، پردازند مي را زكات
 همه آغاز كه گونه همان، كرد خواهد داوري آنها درباره و رسيدگي بدانها و( گردد ميبر خدا

  » ). است خدا ناحيه از كارها
معنايش اين است كه كسي كه دين خدا و دوستان خدا را ياري كند و از شريعت او دفاع 

سران عرب و  طور كه مهاجران و انصار را بر كند، همان نمايد، قطعاًَ خداوند او را ياري مي
ي آنان را به ارث مهاجران  كسراهاي فارس و قيصرهاي روم ياري كرد و سرزمين و كاشانه

  1.و انصار در آورد
نمايد، مقرر گرديده  سنت خداي متعال راجع به ياري كسي كه دين اش را ياري مي

 را شما خدا « 7: محمد �m�¨�©�ª�«�¬�®�¯�l:فرمايد است؛ همچنان كه مي
 و كار و( دارد مي استوار را گامهايتان و) گرداند مي پيروز دشمنانتان بر و( دكن مي ياري

                                           
  ).17/164(روح المعاني، اثر آلوسي، - 1
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�~�{�|�}��m:فرمايد در جاي ديگري مي» ). بخشد مي استقرار را بارتان ����

¡�l همواره و) ايم كرده ياري را مؤمنان و( ايم گرفته انتقام بزهكاران از ما پس « 47: الروم 

  .». است هبود واجب ما بر مؤمنان ياري
به همين خاطر وضعيت امت اسالم در خصوص ياري و عزت يا عدم آن، مقياس و 

از شريعت  - دستانسرپرستان و زيراعم از  - دقيق حكم بر ميزان تبعيت امت اسالم عياريم
نمايد و ياري  پس اجابت كردن شريعت، پيروزي را جلب مي. باشد خدا در ظاهر و باطن مي

  1.نمايد و زمين را فتح ميرا به همراه خود دارد 

 عزت و شرف -4

��m�±�²:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي � �³� � � � �´�µ�¸¶�¹�º�»� �l 

 و آوازه و بيداري وسيله كه ايم كرده نازل) قرآن نام به( كتابي برايتان ما  « 10: األنبياء

شرف و  يعني»  ). ! ؟  چيست در عظمتتان و سود كه( فهميد نمي آيا. است شما بزرگواري

�«��m�¹�º:فرمايد خداوند در آخر آيه مي. عزت شما در آن است �l 10: األنبياء .

فهميد كه به  مگر نمي: معنايش اين است. باشد استفهام در اينجا استفهام توبيخ و سرزنش مي

آورد  اين امت، شرف و عزت را به دست نمي 2ي چه چيزي بر ديگران برتري يافتيد؟ وسيله

هاي  اش و عملي كردن احكام شريعت در تمامي جنبه مسك جستن به دينمگر از طريق ت

                                           
  .630هجر القرآن العظيم، - 1
  ).5/3419(زاد المسير، اثر ابن جوزي، - 2
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ما خوارترين قوم بوديم كه خدا جز به : گويد طور كه عمر رضي اهللا عنه مي زندگي؛ همان

ي غير آنچه كه خدا ما را به  پس هر چه عزت را به وسيله. ي اسالم ما را عزت نداد وسيله

پس ميان وضعيت  1.كند باشيم، خدا ما را خوار ميي آن عزت داد، به دنبال عزت  وسيله

گيري آن در قبال تطبيق و عملي كردن  امت اسالمي از نظر عزت و ذلت، و ميان موضع

پس امت . شريعت از نظر رو كردن به آن و پشت كردن از آن، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد

ي انحراف  گاه جز به وسيله يابد و هيچ ي غير دين خدا عزت نمي گاه به وسيله اسالمي هيچ

2.شود از دين خدا، خوار و ذليل نمي
 

ي طاعت و فرمانبرداري خداي متعال عزت را  هر كس خواستار عزت است، به وسيله
اش درخواست  منبع از آورد؛ چون منبع عزت از جانب خداست و بايد آن رامي به دست 

�°��m�̄:فرمايد طور كه خداي متعال مي كرد؛ همان � � � � � �� � � � �±�²� � �³�´� � � � � � � � �µ �lهر « 10: فاطر 

��m�d�e:فرمايد در جاي ديگري مي» ، خواهد مي قدرت و عزّت كس � �f�

g�h� �i� � �j� � �k�l�l و خدا آن از قدرت و عزّت « 8: المنافقون 

اين عزت . ».دانند نمي) و كنند نمي درك را اين( منافقان وليكن، است مؤمنان و او فرستاده
باشد با اين   براي مؤمنان گذشته بود، همين طور نيز براي مؤمنان آينده نيز ميطور كه  همان

                                           
  .2893ي ،شماره)3/100(و الترهيب،صحيح الترغيب  - 1
  .631هجرالقرآن العظيم،ص - 2



  

281 ايمان به خدا

شرط كه در تعظيم و بزرگداشت محارم خدا و تطبيق و عملي كردن شريعت خدا و احساس 
  1.رو آنان باشند و، دنبالهاعزت به دين 

 ت و گوارا بودن زندگيبرك -5

��m�A:فرمايد خداوند سبحان مي �B�C�D� � �E�F�G�H�I� �J�K�

L�M�N� � � � � � � � � � �O�P�Q� �R�S�l شهرها اين مردمان اگر  « 96: األعراف 

 درگاه(،  كردند مي پرهيز) معاصي و كفر از( و آوردند مي ايمان) انبياء و خدا به( آباديها و
 دورشان به آفات و باليا از و( گشوديم مي آنان روي بر را زمين و آسمان بركات) و خيرات

 به را ايشان هم ما و پرداختند) حقائق انكار و پيغمبران( تكذيب به آنان يول) داشتيم مي
اين آيه به مؤمناني »  ). كرديم جهانيانشان عبرت و( نموديم مجازات و گرفتار اعمالشان كيفر

ي  اند، هر وقت معناي ايمان و تقوا را محقق نمايند، وعده كه شريعت خدا را اجابت نموده
و �سمان و زمين، استجابت خدا و پيامبرش آراه به سوي بركات  .بركات را داده است

  2.باشد تا اينكه به اين خواست روحي دست يابند پاي داشتن شريعتش ميبر

 هدايت و ثابت قدم نمودن -6

�¯�®�¬��m:فرمايد خداي متعال مي �°� � � � �±�²�³�́�µ� � �¶��̧

¹� � � � �º�»�¼�½� �¾�¿�À�Á� �A�B�C� � � � � � � � � � �D�E�F�G�
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H�I�J��K�L�M�N�O�QP�R�S�T�U�V� �W�X�Y�Z�[�\�

]�l ا  « 66 - 65: النساءتو تا آيند نمي بشمار مؤمن آنان كه سوگند پروردگارت به! نه، ام 
 تو داوري از خود دل در ماللي سپس و نطلبند داوري به خود درگيريهاي و اختالفات در را

 فرسائي طاقت تكليفات تعيين با( ما اگر و   . باشند) تو قضاوت( تسليم كامالً و نداشته
 قرار تلف معرض در را خود، خدا راه در( كه كرديم مي واجب آنان بر) مستمر جهاد همچون

 سرزمين از) و كنيد ديارتان و يار ترك جهاد براي( كه اين يا و، بكشيد را خويشتن) و داده
 فرمان اطاعت و( ندداد نمي انجام آنان از اندكي گروه جز را كار اين، رويد بيرون خود
 كار به را دستور و( دادند مي انجام شد مي داده آنان به كه را اندرزهائي اگر و). كردند نمي
»  .كرد مي پابرجاتر را ايشان) ايمان( و بود بهتر آنان براي) آخرت و دنيا در، بستند مي

انيدن ن وعده داده شده، حاكم گردآشود و خير به خاطر  موضوعي كه بدان توصيه مي
چون اگر مسلمانان اوامر خدا را دقيقاً انجام . باشد مي �شريعت و فرمانبرداري كامل پيامبر

شان دچار  نمود، در نتيجه در امور دين دادند، خداوند متعال آنان را بر حق ثابت قدم مي مي
  1.شدند سختي و اضطرار نمي

  رستگاري و كاميابي-7

�¸�¶��m:فرمايد خداي متعال مي � � � � � � �¹�º�»� � �¼�½� � �¾�¿�À� � � �Á� �Â�Ã� � �Ä�

ÆÅ�Ç�È�É�Ê�Ë� �Ì�Í�Î� � � � � � � �Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô� � � �Õ�l 

 آنان ميان تا شوند خوانده فرا پيغمبرش و خدا سوي به كه هنگامي مؤمنان  « 52 -  51: النور

                                           
  ).1/732(فتح القدير، اثر شوكاني، - 1



  

283 ايمان به خدا

 رستگاران و! كرديم اطاعت و شنيديم: گويند مي كه است اين تنها سخنشان، كند داوري
 مخالفت( از و بترسد خدا از و كند پيروي پيغمبرش و خدا از هركس و    .ايشانند واقعي
 مطلق خير و بهشت نعيم و خدا محبت و رضايت به( كساني چنين اين، بپرهيزد او) فرمان
خرت آاين آيه اسباب رستگاري در دنيا و . » . رسيدگانند خود مقصود به) و يافتگان دست

  1طاعت خدا و پيامبر، خشيت و ترس از خدا،: ند ازرا با هم جمع نموده است كه عبارت

  ها مغفرت و پوشاندن بدي-8

��m�A�B�C�D�E�F:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي � �G�H�I� �J� � �K�L�

M� �N�O�P�Q�R�S�T�U� � �V�W�X�Y�Z�[� � � �\� � � �]�
_^�̀�a�b�dc�e� �f�g� �h� � � �i�l كه هنگامي! پيغمبر اي  « 12: الممتحنة 

 را چيزي: كه اين بر بندند پيمان و كنند بيعت تو با بخواهند و بيايند وت پيش، مؤمن زنان
 به و، نكشند را فرزندانشان و، نشوند زنا مرتكب و نكنند، دزدي و، نسازند خدا شريك
 نيكي كار در و، نيست ايشان زاده كه ندهند نسبت خود شوهر و خود به را فرزندي دروغ

 و ببند پيمان و كن بيعت ايشان با، نكنند نافرماني تو از) خواني فرامي بدان را آنان كه(
 مرحمت و مغفرت و( است مهربان و آمرزگار خدا مسلّماً. بخواه آمرزش خدا از برايشان

در اين آيه خداوند پيامبرش را امر كرده كه براي  ».) گرداند مي بانواني چنين شامل را خود
سر گوش به فرمان آن حضرت و راضي  نان برآزنان مؤمن طلب مغفرت نمايد وقتي كه 

در حديث آمده كه خداوند نسبت . با آن حضرت بيعت كنند �شدن به حكم خدا  و پيامبر

                                           
  ).18/221(التحرير و التنوير، اثر طاهر بن عاشور، - 1
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شان وفا نمايند، آمرزنده و مهربان  اند در صورتي كه با بيعت به زناني كه با پيامبر بيعت كرده
   1.است

كه اطرافش جماعتي از  �از عباده بن صامت رضي اهللا عنه روايت است كه رسول خدا
أال تشركوا باهللا و ال تسرقوا و ال تزنوا، و ال تقتلوا  بايعوني علي«:صحابه بودند، فرمود

فمن وّفي  ،أوالدكم، و ال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم و أرجلكم وال تعصوا في معروف

رة له و من منكم فأجره علي اهللا و من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفا

با من بيعت «:»إن شاء عفا عنه و إن شاء عاقبه ،أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره فهو إلي اهللا
كنيد بر سر اينكه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد و دزدي نكنيد و زنا نكنيد و فرزندان تان 

هر كس  .را به قتل نرسانيد و به همديگر تهمت زنا نزنيد و در كار پسنديده نافرماني مكنيد
اش وفا نمايد، اجرش با خداست و هر كس به يكي از  از شما به اين موارد عمل و به بيعت

شود و هر  اينها عمل نكند و در دنيا معاقب و مجازات شود، آن برايش كفاره محسوب مي
اگر خواست از : ن را بپوشاند، حسابش با خداستآا عمل نكند و سپس هكس به يكي از اين

بر سر اموري با مردان و  �پيامبر .»كند و اگر خواست او را مجازات مي گذرد او در مي
گيري داوري بردن پيش شريعت خدا و  زنان مؤمن بيعت كرد كه مضمونش، اثبات موضع

اين بيعت بر سر انجام دادن و عملي كردن ساير دستورات . باشد فرمانبرداري آن مي و تسليم
كه در اين بيعت ذكر نشده همچون نماز و زكات و ساير هاي اسالم بود، و تكاليفي  و برنامه

  .باشد اركان دين و شعاير اسالم، به خاطر وضوح و مشهور بودن آنها مي
كاران در دنيا و قبول اين توبه در  ي توبه همانا حاكم گردانيدن شريعت اسالم، سبب توبه

  .باشد ها مي آخرت به وسيله ي بخشش و پاك كردن گناهان و بدي
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  ت و همراهي با پيامبران و صديقانفاقر-9

��m�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r:فرمايد خداي متعال مي �s�t�

u�v�xw�y� �z�{�|�}�~�_�a`�b� �c�

d�e�l و آنان فرمان برابر در تسليم با( پيغمبر و خدا از كه كسي و  « 70 - 69: النساء 
 همنشين) و همراه و رود بهشت به رستاخيز روز در( او، كند اطاعت) ايشان حكم به رضا

 و( است داده) هدايت( نعمت بديشان خداوند) و درگاهند مقرّبان( كه بود خواهد كساني
 مقرّباني آن. است كرده تمام آنان بر را خويش بزرگواري و است نموده خود الطاف مشمول

 را انپيغمبر كه راستگوياني و( راستروان و پيغمبران از) عبارتند، بود خواهد همدمشان او كه
 و) كردند فدا خدا راه در را خود كه آنان يعني( شهيدان و) رفتند آنان راه بر و كردند تصديق

، )شد آراسته عبادت و طاعت زيور به بيرونشان و درون كه بندگاني ساير يعني( شايستگان
 و خدا فرمان مطيعان به كه بزرگي منزلت( اين   ! هستند خوبي دوستان اندازه چه آنان و
 اعمال از باخبر خداوند( و است) ايشان براي( خدا سوي از موهبتي) شود مي داده غمبرپي

 او طاعت راه كه بندگاني براي و، دهد مي وجه بهترين به را ايشان پاداش و است بندگان
  .» . باشد آگاه خدا كه است كافي) جويند مي وي رضاي و پويند مي

نام نهاده و سرانجام آن را » طاعت«را  �خداي عزوجل، داوري بردن پيش پيامبر
همراهي مبارك و جايگاه گرامي در همراهي مبارك و گرامي در جوار خداي كريم قرار 

دارد، حق است كه همراه اين  كسي كه حاكم گردانيدن شريعت را بر پاي مي. داده است
لحان، رفاقت مبارك در فردوس اعلي صعود نمايد؛ چون پيامبران و صديقان و شهداء و صا

پاي طن اطاعت نموده و شريعت او را بربهترين كساني اند كه خداي متعال را در ظاهر و با
پس هر كس دنباله روشان باشد، با آنان محشور . اند داشته و او را يگانه و يكتا دانسته
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و اين راه بازي است . شود و در فردوس اعلي از بهشت همراه اين بزرگواران خواهد بود مي
  1.كس كه در ظاهر و باطن به آنان اقتدا نمايد براي هر

  

  ه غير آنچه كه خدا نازل كرده استآثار بد حكم ب - نهم

حكم به غير آنچه كه خدا نازل كرده است، آثار بد دنيوي و اخروي را دارد كه در 
هاي  شود و بدي ي ديني و اجتماعي و سياسي و اقتصادي ظاهر مي زندگي انسان در حوزه

نمايد و بدين صورت،  هاي آن را مخدوش مي كند و نشانه هايش سرايت مي آن به خوبي
از اين رو خداي عزوجل ما را از . زندگي به فتنه و بال در دنيا و آخرت تبديل مي شود

�~�{��m:دارد مي فرمايد حذر ميشرعي بر مخالفت با اوامر � �_�̀�a� �b�c�

d�e�f� � � � �g�h�i�l عصياني برابر در( بالئي كه دبترسن اين از بايد « 63: النور 

 قحطي از اعم( شود دچارشان دردناكي عذاب كه اين يا، گردد گريبانگيرشان) ورزند مي كه
يعني كسي كه با » .)اخروي هاي شكنجه ديگر و دوزخ و، دنيوي مصائب ديگر و زلزله و

نكه بال و نمايد، بايد حذر كند و بترسد از اي در ظاهر و باطن مخالفت مي �شريعت پيامبر
هايشان همچون كفر و يا نفاق يا بدعت،  يعني بال و مصيبتي در دل. رش شوديمصيبتي دامنگ

يا زندان يا مانند  ي قتل يا حد يعني در دنيا به وسيله. يا عذابي دردناك دامنگيرش شود
  2.آن
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هايي كه رهبري خود را به دست حاكماني كه به غير شريعت خدا  همانا جامعه و ملت
كنند، تاوان دست كشيدن از حكم به آنچه خدا نازل كرده، در  كنند، تسليم مي مت ميحكو

. دهند شان پس مي مال و ناموس و عقل و خرد افرادشان و ديگر ثروتهاي ادبي و مادي
عالوه بر گرسنگي و ترس و تنگدستي و خشم خدا در دنيا و آخرت كه به سبب دست 

  1.ه، دامنگيرشان شده استكشيدن از حكم به آنچه خدا نازل كرد
اينك برخي از آثار مترتب بر حكم به غير آنچه كه خدا نازل كرده، در زندگي دنيا و 

  :شود آخرت، در زير آورده مي

  سنگدلي - 1

��m�u:خداوند متعال مي فرمايد �v�w�x�y�z�|{� �

}�~� � ���¢¡�£�¤�¥� � �¦�§ �lا  « 13: المائدةسبب به ام 

 را دلهايشان و داشتيم محروم خود رحمت از و كرديم نفرين را آنان، ايشان شكني پيمان

 و تحريف را سخنان آنان). يافت نمي راه بدان اندرز و دليل كه اي گونه به( نموديم سخت

پس ».كردند ترك، بود شده داده تذّكر بديشان) و بود تورات در( آنچه از فراواني بخش

ه فرمان بودن و اطاعت بي چون و چرا آنان وقتي كه پيمان محكم خدا مبني بر گوش ب

نمودند و آيات خدا را تحريف نموده و كتاب خدا را بر غير آنچه كه  ضاز اوامرش را نق

اش حمل نمودند و سخناني  تأويل نمودند و آن را بر غير معناي حقيقي ،نازلش فرموده

                                           
  ).710و2/705(لوحي،الحكم و التحاكم في خطاب ا - 1
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آن، عمل به به قرآن نسبت دادند كه خدا نفرموده است، سپس از روي روي گرداني از قر

از هيچ  ،آن را رها كردند، خداوند دلهايشان را سخت نمود، در نتيجه به خاطر سنگدلي

اين از بزرگترين عقوباتي است كه دل را ضعيف و . گرفتند موعظه و اندرزي، پند نمي

كند و جز شر به هدايت و خير  نمايد و دل را از الطاف رباني محروم مي خوار مي

گيري نموده و عقل و  ضعيت براي هر كسي كه از شريعت خدا، كنارهاين و 1.افزايد نمي

پس سزايش اين است كه بر دلش مهر . هواي نفس خويش را حاكم نموده، صادق است

��m�A�B�C:فرمايد غفلت زده شود؛ خداوند متعال مي �D� � � � �E�F�G�H�I�J�K�

L� �M�N�O�P�Q�R�S�T�U�WV�X� �Y�Z�l هيچ  « 23: الجاثية٢ 

 آگاهي وجود با و، است گرفته خود خدائي به را خود هوس و هوا كه را كسي اي ديده

 و گوش بر و، است ساخته گمراه را او خدا) و است كرده آرزوپرستي، باطل و حق از(

 و( خدا جز كسي چه پس! ؟  است انداخته اي پرده چشمش بر و است گذاشته مهر او دل

 بيدار و گيريد نمي پند آيا كند؟ راهنمائي را او تواند مي) است رويگردان وي از هم خدا

 .» شويد؟ نمي

                                           
  .643هجرالقرآن العظيم،ص - 1
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  گمراهي از حق - 2

���m�É�Ê:فرمايد خداي مهربان مي � �Ë�Ì�Í�Î���Ï�Ð�Ñ��� �Ò�Ó�Ô�Õ�

Ö�×�Ø�ÚÙ�Û�Ü�Ý� � �Þ�ß�à�á�â�ã�ä�å�æ�ç�è� �l ص :

 نپيشي پيغمبران جاي بر و( ايم ساخته) خود( نماينده زمين در را تو ما! داود اي  « 26

 از را تو كه مكن پيروي نفس هواي از و كن داوري حق به مردم ميان در پس) ايم نشانده

 سختي عذاب گردند مي منحرف خدا راه از كه كساني گمان بي. سازد مي منحرف خدا راه

علوم است كه پيامبر م. » . دارند) قيامت( كتاب و حساب روز كردن فراموش خاطر به

كند تا او  ه غير حق حكم نمي كند و از هواي نفس پيروي نميداود عليه السالم ب ،�خدا

كند تا  را از راه خدا گمراه گرداند، ولي خداوند، پيامبرانش عليهم السالم را امر و نهي مي

1.هايشان تشريع كنند اين امر و نهي را براي امت
 

 ن بر احكام خداوندآدن موتحذير صريح در خطرات پيروي از هواي نفس و مقدم ن

همچنين صراحتاً بيان شده كه هيچ مرد و زن مؤمني حق ندارد كه در كنار . مده استآمتعال 

چون هر آنچه كه خدا دستور داده، بايد . اختياري از خود داشته باشد �حكم خدا و پيامبر

ه همان حق است، و هر كس در داشت در نظر �از همان پيروي شود و هر آنچه كه پيامبر

مخالفت نمايد، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است؛ چون  �امبري با خدا و پيچيز

پس . هدايت كننده است و انسان را به حق مي رساند �خداوند مقصد اصلي است و پيامبر

                                           
  ).7/28(أضواء البيان، - 1
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خداوند بلند  1.كسي كه مقصد را رها كند و سخن هدايت كننده را نشنود، قطعاً گمراه است

��m�A�B:فرمايد مرتبه مي � � � � � � �C�D�� �E�F�G�H�I�J�K�L� �M�N�O�QP�R�

S�T�U�V� � �W�X� � � �Y�Z�l كه كاري در، مؤمني زن و مرد هيچ  « 36: األحزاب 

 آن در خود از اختياري) باشند نموده مقرّر را آن و( باشند كرده داوري پيغمبرش و خدا

 و خدا دستور از هم كس هر). باشد رسول و خدا اراده تابع بايد ايشان اراده و( ندارند

 »  . گردد مي آشكاري كامالً گمراهي گرفتار، كند سرپيچي پيغمبرش

  دچار شدن به نفاق-3

��m�`�a:فرمايد خداوند مي � � �b�c�d�e�f� �g�h�i�j�k�

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

y�z�{�|� �}� � � � � � � �~�_�̀�l گفته بديشان كه زماني و  « 62 - 61: النساء 
 پيغمبر سوي به و، است كرده نازل) محمد بر( را آن خداوند كه بيائيد چيزي سوي به: شود
 كه ديد خواهي را منافقان، )دارد رهنمودتان و بخواند شما براي را قرآن تا( آوريد روي

 اما  ). دارند مي باز تو از نيز را ديگران و گريزند مي تو از و( كنند مي پشت تو به سخت
 پناهي و( رسد بدانان بالئي اعمالشان) سوء و نفوس خبث(سبب به چون كه است چگونه

 اعمال و اقوال از( ما كه خورند مي سوگند خدا به و آيند مي تو پيش به) باشند نداشته تو جز
  . ».ايم نداشته) ملّت( اتّحاد و) مردم( خيرخواهي جز مقصودي) و منظوري خود
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شوند تا  دچار نفاق ميآيد،  ي خداوند بدشان مي كساني كه در باطن از شريعت و برنامه
پس تمام تالش خود را به كار  ؛شود هايشان به خاطر اين نفاق بيمار مي جايي كه دل

گيرند كه نفاق خود را پنهان دارند با اين گمان كه اين كار، ممكن است، اما خداوند متعال  مي

��m�Â�Ã:فرمايد نمايد؛ مي هايشان رسوا مي ي لغزش منافقان را به وسيله �Ä� � �Å�Æ�

Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í� �A� �B�C� �D�FE�G�H� �I�KJ�

L�M� � � � �N�O�l و نفاق( بيماري دلهايشان در كه كساني آيا  « 30 -  29: محمد 
 و اسالم از كه( را ايشان دشمنانگيهاي و ها كينه خدا برند مي گمان، است) اسالم توزي كينه

 نشان تو به را آنان خواستيم مي ما اگر    ؟ گرداند نمي برمال و ظاهر) دارند دل در مسلمين
 طرز روي از را آنان قطعاً تو. شناختي مي را ايشان عالمتشان و قيافه روي از تو و داديم مي

 گفتار و پندار حقيقت و( باشد مي كارهايتان از آگاه خداوند. شناسي مي گفتار نحوه و سخن
 كسي هر به را الزم فرهپادا و پاداش و شناسد مي خوب را همگان و داند مي را رفتارتان و

  .» ). داد خواهد
ضغن به معناي حسد و كينه و بدخواهي و دشمني با . است» ضغن«جمع» غانض  أ«

  1.باشد كه در درون آدمي است اسالم و اهل اسالم و ياريگران اسالم مي
  . به معناي زهر كالم و كنايه سخن گفتن است» لحن القول«

به شريعت اسالم و هجوم به آن و روي گرداندن از كار هميشگي منافقان، مسخره كردن 
ترسيدند كه  منافقان مي. باشد آنچه كه خداوند متعال نازل فرموده، و بازداشتن از راه خدا مي

شان برمال شود تا جايي  به خاطر اين استهزا به شريعت اسالم و روي گرداندن از آن، نفاق
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شتم كه صد ضربه تازيانه به من زده شود به خدا قسم، دوست دا: گفت كه يكي از آنان مي
�:شان نازل فرمود يات را دربارهآپس خداوند اين . اي نازل نشود تا ما را رسوا كند ولي آيه

m�`�a� �b�c�d�e�f�g�h�ji�k�l� �m�n�o�p�
q�r�s�t� �u�v�w�x�zy�{�|�}� �~�

_� � � � � � � � � � � � �`�a�b�c�d�e� � � � � � � � � � �f�hg�i�j�k�l�m�n�o��
p�q�r�s�l در را او پيغمبر و آيات و خدا( منافقان «66 – 64: توبةال 
 از عالوه و( شود نازل ايشان برضد اي سوره كه ترسند مي) و گيرند مي مسخره به خود ميان
 هر: بگو. سازد آشكارش و بياورد رويشان به دارند دل در) كه هم( را آنچه) گويند مي آنچه
 پنهان در و( داريد بيم آن از كه را آنچه داوندخ بيگمان، كنيد مسخره خواهيد مي اندازه

 كردارهاي و ناروا سخنان درباره( آنان از اگر   . سازد مي هويدا و آشكار) كوشيد مي داشتنش

) همديگر با بلكه و نبوده مسخره و طعن ما مراد( : گويند مي، كني بازخواست) ناهنجارشان
 شوخي و بازي توان مي پيغمبرش و او تآيا و خدا به آيا: بگو. كرديم مي شوخي و بازي
 كافر، آوردن ايمان از پس شما. نكنيد عذرخواهي) بيهوده معذرتهاي چنين با: بگو(   ! ؟ كرد
، ببخشيم) شايسته كارهاي انجام و مجدد توبه سبب به( را شما از برخي هم اگر. ايد شده

 و پيغمبر حق در و ندگارندما خود نفاق و كفر بر( آنان زيرا. بخشيم نمي را ديگر برخي
  ».دهند مي ادامه خود بزهكاري به) مؤمنان
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  محروم بودن از توبه-4

��m�c�d�e:فرمايد خداي متعال مي �f�g�h�i�j�k�l�

m� �n�o�p�q�r�ts�u�v� �xw�y�z�
{�|� � �}�~�¡��¢�£�¤�¥�§¦� �¨�©� �ª�«�
¬�®�¯� �°�²±� �³�́�µ�¶�̧�¹�º�»�¼�¾½� �¿�À�Á�
Â�Ã�Ä�Å� �ÇÆ�È�É� �Ê� �ÌË�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò� �l المائدة :

. گيرند مي سبقت يكديگر بر كفر در) كه كافراني كار( نشود تو اندوه مايه! پيغمبر اي  «41
 مؤمن دل از ولي، هستيم مؤمن گويند مي زبان به كه) اي خورده گول منافقان از( كساني

 كه كساني و، )ندارد همخواني درونشان با بيرونشان و كردارشان با گفتارشان و( باشند نمي
 اَحبار اباطيل و اكاذيب و( دارند مي فرا دروغ به گوش پيوسته و دانند مي يهودي را خويشتن

 و كبر سبب به  كه پذيرند مي را) خود از( ديگري گروه) ياوه سخنان و نمايند مي باور را
 به خود جاهاي از را) تورات آسماني( سخنان و آيند نمي تو پيش به) حسد و بغض و غرور
، گوئيم مي ما كه را چيزهائي( اين اگر: گويند مي) خود پيروان به و( كنند مي تحريف و دور

 پذيرش از( نشد گفته شما به چنين اگر و، بپذيريد را آن، شد گفته شما به) محمد توسط
) پي در پي گناهان اثر بر( خداوند اگر. داريد برحذر را خويشتن) ديگري سخن هرگونه

 و ضالل در( كه كسانيند آنان. بكني كاري او براي اصالً تواني نمي تو، بخواهد ار كسي بالي
. گرداند پاك) شرك و كفر كثافت از( را دلهايشان خواهد نمي خداوند) و اند كرده اسراف عناد
اين آيه شريفه »  . است بزرگي عذاب آخرت در و، رسوائي و خواري دنيا در ايشان بهره

، كساني كه آراء �گان در كفر و خارج شدگان از طاعت خدا و پيامبري شتاب كنند درباره
اند؛ آناني  نمايند، نازل شده و نظرات و هواهاي خود را بر دستورات خداي عزوجل مقدم مي
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شان  هايشان ايمان نياورده است، يعني با زبان ورديم ولي دلآگويند، ايمان  كه با زبان مي
شان خالي از ايمان است اين منافقان و برخي از يهوديان،  لدارند ولي د ايمان را اظهار مي

شان از شريعت  جرمي كه اينان مرتكب شدند، انحراف 1.دشمنان اسالم و مسلمانان هستند
اسالم است؛ گاهي تنها برخي از احكام آن را قبول دارند و برخي ديگر را قبول ندارند و 

شان  هاي پست الت نفساني و مصلحتگاهي شريعت اسالم را به تناسب آرزوها و تماي
كه همان محروم  - شان پس عقوبت و مجازات شان، سازگار با زشتي جرم. كنند تحريف مي

��m�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å:وارد شده است - باشد بودن از توبه مي �Æ �l

 خواهد نمي خداوند) و اند كرده اسراف عناد و ضالل در( كه كسانيند آنان « 41: المائدة
يعني خداي متعال بر آنان مقرر نموده » . گرداند پاك) شرك و كفر كثافت از( را دلهايشان

هايشان را از  كنند، پس خدا نخواسته كه دل كه حتماً اينان از گمراهي و كفرشان توبه نمي
ي پاكي و طهارت اسالم و نظافت ايمان پاك گرداند تا  پليدي كفر و كثافت شرك، به وسيله

   2.در نتيجه توبه كنند
دهد هر كس كه هدفش از قبول كردن حكم شرعي تبعيت از  ي كريمه نشان مي اين آيه

اش باشد و اينكه اگر به نفعش حكم شود، راضي باشد و اگر به نفعش حكم  هواي نفس 
طور كه هر كس حكم و  همان. نشود، ناراحت باشد، اين كار از روي پاك نبودن قلبش است

و بدان راضي باشد چه موافق هوا و آرزويش باشد و چه  داوري را پيش شريعت اسالم ببرد
دهد كه پاكي  ي فوق نشان مي همچنين آيه. مخالف آن، اين امر از روي پاكي قلبش است
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 1.باشد قلب سبب هر خيري است و بزرگترين عامل براي سخن سنجيده و عمل محكم مي
الوه بر عدم پاكي دلهايشان، پس ع. طور كه بر رسوايي يهوديان و منافقان داللت دارد همان

��m�È:فرمايد خداوند متعال مي. آورد اي هست كه از تمامي جهات به آنان روي مي رسوايي

É� �Ê� �Ë �lرسوايي يهوديان، » ...رسوائي، و خواري دنيا در ايشان بهره « 41: المائدة
تن جزيه شان در كتمان آيات صريح خدا در گرف ي آشكار شدن دروغ شان به وسيله رسوايي

ي اطالع  مال شدن آنچه كه پنهان داشتند به وسيلهباشد و رسوايي منافقان، بر از آنان مي
  2.باشد شان از قتل مي از دروغ و ترس �يافتن پيامبر

  بازداشتن از راه خدا -5

��m�m�n�o�p�q�r:فرمايد خدا مي �s�ut�v� � �w�x�y�z�

{�l و كاال( اندك بهاي به را خدا) جهان نيِديد و قرآن خواندنيِ( آيات آنان  « 9: التوبة 
 كار آنان. اند بازداشته آن از نيز را ديگران و اند بازمانده خدا راه از و اند فروخته) دنيوي متاع

اين سخن قرآن از مشركان عرب است؛ كساني كه پيروي از شريعت » .اند كرده بدي بسيار
. كردند، و مردم را از اسالم بازداشتند اند، عوض خدا را به تعلقات دنيوي كه بدان دل بسته

ي متفاوت و عكس هم از اهل كتاب وجود دارند كه قرآن كريم در اين آيات از  دو دسته

�¤�£�¢�¡��m:آنان سخن به ميان آورده است �¥�¦�§�̈�©�ª�

«�¬�®� �¯� � �°�±�²�³�´�µ�¶�¸�¹� � �»º�¼�½�¾�¿�
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À�Á�Â� �Ã�Ä�Å� �Æ�Ç�È�É� � � �Ê�Ë� �Ì� �Í�Î�ÐÏ�Ñ�ÓÒ�
Ô�Õ���Ö�×�Ø��Ù�� �Ú�Û�Ü���Ý�Þ��l 162 - 160: النساء »  

 راه از بسي كه اين سبب به) خصوص به( و زد سر يهوديان از كه ستمي و جور خاطر به
 آنان بر كه را پاكيزه چيزهاي) از قسمتي، ايشان تنبيه براي(،  بازداشتند) را مردمان( خدا

 حرام را حالل و پاكيزه چيزهاي از خيبر آنان بر همچنين( و   . كرديم حرام، بود حالل
 شده نهي آن از) پيغمبران زبان بر( كه حالي در، )رباخواري و( ربا دريافت خاطر به) كرديم
 را دردناكي عذاب ايشان كافران براي ما و، ناحق به مردم مال خوردن سبب به و، بودند
 ايمان كه) محمدي امت( ؤمنانم و، ايشان ميان از علم در راسخان اما و   . ايم كرده آماده
 نماز كه آنان ويژه به و، است شده نازل تو از پيش) پيغمبران بر( بدانچه و تو بر بدانچه دارند

 و خدا به كه افرادي و كنند، مي در به مال زكات كه كساني و، خوانند مي بايد كه چنان را
اي وجود  پس دسته»  . داد يمخواه را بزرگي پاداش اينان همه به دارند، ايمان قيامت روز

دارند كه خداوند آنان را به عذاب دردناك تهديد نموده، چون اموال مردم به ناحق، جهت از 
  .داشتند گرفتند و مردم را از دين خدا باز مي بين بردن حق رشوه مي

شان  باشند، به خاطر ايمان اي هستند كه مستحق اجر عظيم مي در مقابل اين گروه، دسته
پس اينان نمونه . هاي قبل شان به شريعت حق و ناسخ شريعت ريعت خدا و سپس ايمانبه ش

   1.شود مشقي هستند كه به آنان اقتدا ميو سر
به خاطر همين ارتباط محكم ميان انحراف از شريعت خدا و بازداشتن از دينش، كساني 

ت خدا هستند؛ دارند، مستحق نفرين و دور شدن از رحم كه مردم را از راه خدا باز مي
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��m�Z:فرمايد خداوند متعال مي �[�\�]�^�_�`�a�b�c� � � � �d�e� � �f�g�

h�i�� � � � �j�l خدا نفرين كه دهد درمي ندا ميانشان در اي ندادهنده« 45 - 44: األعراف 

 راستاي بر( و، داشتند مي باز خدا راه از) را مردمان( كه ستمگراني آن  ! باد ستمگران بر
 انداختند مي گمانها و شكّها مردمان دلهاي در و، كردند مي ايجاد نعهاما و سدها خداشناسي

 به كه آناني و، دهند نشان نادرست و كج را خدا راه) بديشان و سازند منحرف را آنان تا
  ».) نداشتند ايمان ديگر جهان به و( ورزيدند مي كفر آخرت

  ناپديد شدن امنيت و آرامش و گسترش هرج و مرج-6

��m�d�e:فرمايد د مرتبه ميخداوند بلن � �f�g�h�i�j� � �k� �l�l 7 - 6: العلق »  
طغيان، . » . ببينند نياز بي و دارا را خود اگر . آغازند مي تمرّد و سركشي انسانها) اغلب( قطعاً

. كند گيري مي صفت برجسته در انسان است موقعي كه انسان از شريعت خداي رحمان كناره
كه قرآن كريم، انسان را موقع دور شدن از ايمان چگونه اگر خوب دقت و تأمل كنيم 

بينيم؛ چون در مقابل چيزهاي فريبنده، ضعيف  كند، انسان را شگفت انگيز مي توصيف مي
نعمت را ناسپاسي و با حق . كند كند و به حقوق ديگران ظلم مي است و نيكي را فراموش مي

برد و نسبت به  و فضل را از ياد مي عجول و شتابزده است و لطف. كند مجادله و ستيز مي
براي جلب خير . پيمايد آنچه كه نزدش است، بخيل و در خصومت و نزاع راه افراط را مي

براي خودش، حريص و آزمند است و هرگاه در خصوص جلب اين خير ناتوان باشد، نااميد 
كند، و  اري ميشود و هرگاه ضرري به او برسد يا شري متوجه او شود، آه و ناله و بيقر مي
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امكان ندارد كه سرشت اين مخلوق، . كند هرگاه به خير دست يابد، از آن خودداري مي
  :اش ي شريعتي از جانب آفريننده درمان و اصالح شود مگر به وسيله

m�L� �M�N�O�P� �Q�R� � � �S�l آفريند مي) را مردمان( كه كسي مگر  « 14: الملك 
 » !؟ است آگاهي بس بين باريك و دقيق او كه اين الح و، داند نمي) را ايشان وضع و حال(

چگونه جامعه ما كه انسان همچون وحشي زيان آور يا درندگان در آن رها شده، بدون 
  1.شريعتي كه قلب و اعضايش را پاك گرداند، قابل تصور است

. همانا محقق ساختن امنيت در جوامع با تطبيق و عملي كردن شريعت خدا ارتباط دارد
ي شريعت اسالم،  كنند و به وسيله اش را عملي مي وند عزوجل كساني را كه شريعتخدا

��m�A�B�C�D:فرمايد نمايند، به طور خصوص نام برده و مي امنيت را برقرار مي

E� � �F�G�H�I� � � �J�K�L�l و باشند آورده ايمان كه كساني  « 82: األنعام 

 سزا را ايشان امان و امن، باشند ختهنيامي) خدا با چيزي پرستش( شرك با را خود ايمان
وضعيت جوامعي كه حكم  بهكسي كه »  . هستند) حقيقت و حق راه( يافتگان راه آنان و، است

بيند كه  ميبنگرد،  كند، شريعت در آنها حاكم نيست و شريعت امور آن جوامع را كنترل نمي
كلي، گسترش زنا و در اين جوامع، قتل و غضب و مباح دانستن اموال به هر طريق و ش

، خونريزي، سرقت و اختالس، جاسوسي، كينه توزي ركارهاي زشت و ناپسند، فسق و فجو
ي اينها از آثار  همه. و حسادت به همديگر، بخل، آزمندي، جهل و ظلم به وفور وجود دارند

  .نبودن امنيتي است كه با شريعت خدا ارتباط مستقيم دارد

                                           
  .650همان،ص - 1
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  گسترش دشمني و كينه توزي-7

��m�È�É:فرمايد وند متعال ميخدا � � � � � � � � � � � � � � � �Ê�Ë� � � �Ì�Í�Î�Ï�Ð�ÒÑ�Ó�Ô�

Õ� � � �Ö�×� � � � �Ø�Ù �lكه( شود مي نازل تو بر پروردگارت سوي از آنچه« 64: المائدة 
 ميان در ما. افزايد مي آنان از بسياري كفرورزي و سركشي بر) است مجيد قرآن آيات

 آئين به خدا نام به كه غلطي معيارهاي و دتيعقي انحراف سبب به( آنان) مختلف طوائف(
 جنگي آتش كه زمان هر آنان. ايم افكنده توزي كينه و دشمني قيامت روز تا) اند داده راه خود

مخالفت  �پس يهوديان وقتي با رسول خدا. »، باشند افروخته) مؤمنان و پيغمبر عليه(
ند، خداوند عزوجل خبر داد كه نمودند و او را تكذيب كردند و به شريعت او گردن ننهاد

توزي هميشه ميانشان وجود دارد؛ چون آنان با  آنان همدل نيستند بلكه دشمني و كينه
  1.شريعت حق مخالفت نمودند

شان  شان و سپس روي گرداندن نصاري به خاطر رها كردن برخي از دستورات شريعت
خداي متعال . شان بود هوديشان همچون سرانجام برادران ي سرانجام �از پيروي از پيامبر

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

M�N�O� � �P�Q�R�TS�U�V�W� �X�Y�

Z�[�l عا و( هستيم مسيحي ما: گويند مي كه كساني از و  « 14: المائدةدارند اد 
 يگانگي به را خداي و كنند عمل انجيل به كه( گرفتيم پيمان) نيز باشند مي مسيح ياران كه
 بدانان آنچه از اي مالحظه قابل قسمت آنان اما) بدانند واپسين پيغمبر را محمد و تايندبس

 ميان، قيامت دامنه تا آن پاداش به لذا ؛ سپردند فراموشي دست به بود شده داده تذّكر

                                           
  .653همان،ص- 1
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 هاي فرقه پيوسته رستاخيز روز تا و( افكنديم دشمني و كينه ايشان) مختلف گروههاي(
 آن در( خداوند و) دارند مي دشمن را يكديگر و نامند مي ملعون و كافر را همديگر مسيحي

  .» ). داد خواهد را اعمالشان پاداش و( ساخت خواهد آگاه اند كرده آنچه از را ايشان) روز
هاي يهودي و نصارا بوده، به امت اسالمي خاطر نشان  اي كه ميان گروه خداوند، دشمني

ها از  هرگاه انسان. اينكه دشمني ميان آنان نيز ايجاد نشودنموده و آنان را پند داده تا 
پس هرگاه . آيد شان به وجود مي عت خدا روي گردان شوند، دشمني و كينه توزي ميانشري

آيد و هرگاه  توزي ميانشان به وجود مي مردم برخي از اوامر خدا را رها كنند دشمني و كينه
شوند و هرگاه متحد و يكپارچه شوند،  الك ميجماعتي، متفرق و پراكنده شوند، تباه و ه

  1.شوند درست مي
سنت در ميان مردم دست بكشند، به غير از  هر موقع حاكمان از حكم كردن به قرآن و

اين امر . آيد توزي ميانشان به وجود مي اند و خشم و كينه آنچه كه خدا نازل كرده، حكم كرده
از سرانجام شوم ترك  �پيامبر 2.هاست لتترين اسباب فروپاشي و دگرگوني دو از عظيم

حكم به آنچه كه خدا نازل كرده، پناه بردند و اين كار را از بزرگترين اسباب وقوع و دشمني 
از عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه روايت است  3.و كينه توزي ميان مسلمانان به شمار آوردند

ر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم يا معش«:آورد و فرمود  به ما روي �رسول خدا: كه گويد

روا بما أنزل اهللا، إال تحكم أئمتهم بكتاب اهللا و يتخيلم  و أعوذ باهللا أن تدركوهن و ما بهنّ

پنج چيز هست كه ممكن است به آنها دچار ! اي جماعت مهاجرين«:4»جعل اهللا بأسهم بينهم

                                           
  ).3/421(مجموع الفتاوي، - 1
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به كتاب  آنهاوايان و حاكمان و هرگاه پيش. شويد و پناه به خدا اگر اين پنج چيز را دريابيد
خدا حكم نكنند و آنچه را كه خدا نازل كرده، اختيار نكنند، خداوند خشم و دشمني 

  .»كند ميانشان ايجاد مي

  محروم شدن از ياري و قدرت -8

��m�l�m:فرمايد خداوند متعال مي � � �n� �o�p�rq�s�t�u�v�w�x�y� �

{z�|�}�~�_�`�l همان( كند ياري را اشم خداوند اگر « 160: آل عمران 
 گرداند خوارتان اگر و، شد نخواهد چيره شما بر كس هيچ) كرد ياري بدر جنگ در كه گونه

 او از پس كه كيست) شد چنين احد جنگ در كه گونه همان، بردارد ياريتان از دست و(
رك چيزي به اندازه ت»  . بس و كنند توكّل خدا بر تنها بايد مؤمنان و ؟ دهد ياري را شما

كردن حكم مطابق شريعت خدا و دفاع نكردن از آن در زمين، باعث خواري و محروميت از 
ترك كردن حكم مطابق شريعت خدا و دفاع نكردن از آن در زمين، . شود ياري و قدرت نمي

كند؛  خلل ايجاد مي، يات زيادي از قرآن به صراحت آمدهآدر شرط پيروزي كه در 

�¦�¥��m:يدفرما طور كه خداوند مي همان �§�¨�©�ª�«�¬�®�̄�l 

 بر و( كند مي ياري را شما خدا، كنيد ياري را خدا) دين( اگر! مؤمنان اي  « 7: محمد
 استقرار را ارتانب و كار و( دارد مي استوار را گامهايتان و) گرداند مي پيروز دشمنانتان

و بزرگداشت آن  نآي عمل كردن به  يعني اگر دين و شريعت خدا را به وسيله»  ). بخشد مي
تان از شياطين جنيان و آدميان ياري  ياري كنيد، خداوند شما را بر خودتان و دشمنان
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قرآن كريم، كيفيت ياري دين و شريعت را   1.كند، چون جزا و پاداش از جنس عمل است مي

��m�t�u:در اين آيه صراحتاً بيان كرده است � � � � � �v�w�x�y�z� � �{�

|�}�~�_�̀�ba� �c�d�e� �f�l مؤمناني آن(  « 41: الحج 
 را ايشان زمين در هرگاه كه هستند كساني) است داده پيروزي و ياري وعده بديشان خدا كه

 منكر از نهي و، معروف به امر و، پردازند مي را زكات و دارند مي برپا را نماز، بخشيم قدرت
 داوري آنها درباره و گيرسيد بدانها و( گردد برمي خدا به كارها همه سرانجام و، نمايند مي

دهد كه  اين آيه نشان مي»  ). است خدا ناحيه از كارها همه آغاز كه گونه همان، كرد خواهد
دهند و امر به معروف و نهي از منكر  دارند و زكات نمي كه نماز را بر پاي نمي كساني

مرتكب  ني كهپس كسا. اي از جانب خدا مبني بر نصرت و ياري ندارند كنند، قطعاً وعده نمي
خدا ما را ياري : گويند شوند و نام مسلمانان بر آنها نهاده و سپس مي انواع گناهان مي

اند،  اند؛ چون اينان از حزب خدا كه به ياري او وعده داده شده خواهد كرد، فريب خورده
معناي ياري مؤمنان به . طور كه خيلي واضح است و بر كسي پوشيده نيست نيستند همان

شان براي اينكه سخن خدا باالتر باشد  اري كردن دين و كتاب خدا و تالش و كوششخدا، ي
اش اجتناب شود و انسان  شوند و به اوامرش عمل و از نواهي و حدود الهي در زمين اجرا 
  2.نازل كرده، در ميان بندگان خدا حكم نمايد �مطابق آنچه كه خدا بر پيامبر

                                           
  .656؛ هجر القرآن العظيم،ص)4/175(ر،تفسير ابن كثي -  1
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  ف كنندگان شريعت خدا استترس از عقابي كه در انتظار تحري-9

��m�l�m�n�o�p�q�r�s:فرمايد خداي متعال مي �t�u�v�w�x�

y�z�|{�}� � �~��� �¡�¢�£�¤�¥�¦�§�̈�©� �ª�¬«�®�̄�

°� � �±�²�³�´�µ� �¶�̧�¹�l آيا: بگوئيد من به: بگو « 60 -  59: يونس 
 آنها از بخشي) خودسرانه( و است كرده شما روزي و آفريده شما براي خدا كه را چيزهائي

 از كه( است داده اجازه شما به خدا آيا: بگو، ايد نموده حالل را آنها از بخشي و حرام را
 و گوئيد مي چيزهائي خدا زبان از و( بنديد مي دروغ خدا بر كه اين يا) كنيد چنين خود پيش

، بندند مي دروغ خدا بر كه كساني گمان آيا  ). ؟  است نداده دستور بدانها خدا كه كنيد مي
 بازخواستي كه برند مي گمان آيا(  ؟  چيست دهد مي رخ قيامت روز در) كه چيزهائي( درباره

. )؟ بينند مي عذاب اندكي كه اين يا و ؟ شوند نمي داده كيفر كه اين يا ؟  نيست ميان در
 آنان بيشتر وليكن است مردمان به نسبت) فراوان( مرحمت و لطف داراي خداوند

در اين آيات »  ). بندند مي دروغ خدا بر و كنند مي ناسپاسي بلكه و( كنند نمي سپاسگزاري
شان كه هيچ دليل و مستند و  كريمه، خداي متعال كساني را كه به صرف هواهاي نفساني

نمايند، به شدت مورد سرزنش و  برهاني ندارد، حالل خدا را حرام و حرام خدا را حرام مي
روز قيامت به خاطر اين كار تهديد نموده و نكوهش قرار داده و سپس آنان را در 

�©�̈�§�¦�¥�¤�£��m:فرمايد مي �ª�« �lكه كساني گمان آيا « 60: يونس 
 آيا(  ؟  چيست دهد مي رخ قيامت روز در) كه چيزهائي( درباره، بندند مي دروغ خدا بر

 كه اين يا و ؟ شوند نمي داده كيفر كه اين يا ؟  نيست ميان در بازخواستي كه برند مي گمان
شان چيست كه در روز بازگشت شان به سوي ما،  يعني گمان» .) ؟ بينند مي عذاب اندكي
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اين استفهامي است كه ترساندن از عقاب و عذاب  1روز قيامت با آنان چگونه رفتار شود؟
زنندگان به خدا و تحريف كنندگان عذابي كه در انتظار افترا. شود دردناك از آن اراده مي

پس . به همين خاطر اين عذاب به صورت نكره و مبهم آمده است. وستشريعت ا
ي غايب شامل  صيغه 2.باشد ترين عقاب مي شان، وخيم شان بدترين سرانجام و عقاب سرانجام

پس اينان . گيرد ي آنان را در بر مي بندند و همه شود كه به خدا دروغ مي جنس كساني مي
حال و وضعي داشته باشند؟ اين سؤالي است كه  چه تصوري دارند كه در روز قيامت، چه

  3.شوند جان ذوب مي هاي خشك و بي در برابر آن، حتي كوه

  مورد اهانت قرار گرفتن هنگام جان كندن-10

��m�i�j�k�l�m:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي �n�o�p�q�r�ts�

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

¦�¨§�©�ª�«� � � � � � �¬�®�¯� � � � �°�±�²�³� �´�µ�

¶�̧� � �¹�º�»�¼� �½�¾�¿�À�Á�l 25: محمد - 

 خود پيشين ضالل و كفر به، هدايت) و حقيقت راه( شدن روشن از بعد كه كساني  « 28
 با را ايشان و آرايد مي نظرشان در را كارهايشان اهريمن كه است خاطر بدان، گردند برمي

 كه است خاطر بدان) برگشتن دين از و زدن چرخ( اين   . دارد مي فريفته طوالني آرزوهاي
 كارها از برخي در: بودند گفته، است فرستاده فرو خدا كه هستند چيزي دشمن كه كساني به

                                           
  .658؛ هجر القرآن العظيم،ص)4/290(تفسير ابن كثير، - 1
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 چگونه آنان حال   . باشد مي ايشان كاري پنهان از آگاه خدا! كنيم مي پيروي و اطاعت شما از
 و ها چهره و آيند مي سراغشان به ارواح قبض مأمور فرشتگان كه هنگام بدان بود خواهد
 برگرفتن جان( گونه اين  ! ؟ گيرند مي خود ضربات زير به را ايشان) اندامهاي ساير و( پشتها
 و، آورد مي خشم سر بر را خداي كه روند مي چيزي بدنبال آنان كه است خاطر بدان) ايشان

 ايشان) نيك( رهايكا خداوند لذا و، آيد مي بدشان است او خوشنودي موجب كه چيزي از
ي  اين آيات كريمه گروهي از منحرفان از شريعت و برنامه»  . گرداند مي بيسود و باطل را

در  -همچون يهوديان و نصارا -اند كه از دشمنان خدا آنان كساني. نمايد خدا را تهديد مي
داد اين آيات، ايشان را به سبب اين كار، به ارت. كنند برخي از دستوراتشان اطاعت مي

كند كه از  نمايد و ايشان را به سرانجامي تاريك و عذابي دردناك تهديد مي توصيف مي

�̄�®�1�m.شود همان لحظات نخست جدا شدن از دنيا نسبت به آنان شروع مي � � � �°�

±�²�³� �´�µ�l بدان بود خواهد چگونه آنان حال  « 27: محمد 

 ساير و( پشتها و ها چهره و آيند مي سراغشان به ارواح قبض مأمور فرشتگان كه هنگام
يعني حالشان چگونه است فرشتگان »  ! ؟ گيرند مي خود ضربات زير به را ايشان) اندامهاي

آيند و روح در جسدشان سخت و محكم شود و  شان مي شان به سراغ جهت قبض روح
  2.كشند روح را از جسدشان بيرون مي ،فرشتگان به زور و خشم و زدن

��m�l:فرمايد ي ديگري از منحرفان از شريعت خدا مي ي دسته ربارهخداوند سبحان د

m�n�o� �p� �q�r� � � � � � � �s� � � �t�u�v� � �w�x�y�z�{�|�}� �~���¡�£¢�¤�¥�¦� ����

§�¨�©�ª� � � � �«�¬�®�¯�±°�²� � � � � �³�´�µ�
                                           

  ).26/60(؛ تفسير الطبري،)6/259(تفسير القاسمي، - 1
  ).7/323(بن كثير،تفسير ا - 2
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¶�¹¸�º�»�¼�½� � � � �¾�¿�À�Á�Â�l كسي چه  « 93: األنعام 
 نشده نازل كسي بر كتابي كه بگويد و( ببندد خدا بر دروغي كه كسي از است ستمكارتر

، است شده وحي من به: بگويد كه اين يا) است انباز و فرزند را خدا: بگويد كه اين يا. است
 يا و) . أَسدي ُطَليحه و عنسي أَسود و كذّاب مسيلمه: قبيل از( باشد نشده وحي اصالً بدو و

 كه چرا!  (آورد خواهم است كرده نازل) مدمح بر( خدا آنچه همانند هم من: بگويد كه كسي
 و گويم مي را آن مثل بخواهم اگر نيست، بيش شعري و است گذشتگان هاي افسانه قرآن

 چه كه بداني و( ببيني را ستمكاران) اين جمله از، ستمگران همه حال( اگر). ! سرايم مي
 و اند رفته فرو مرگ ائدشد در كه هنگام آن در) دارند گفتاري از دور و نا به هنجار وضع

 بر و تپانچه بناگوششان بر و( اند كرده دراز) آنان سوي به( را خود دستهاي فرشتگان
 را خويشتن) الهي عذاب اين از توانيد مي اگر: گويند مي بديشان و زنند مي تازيانه پشتشان
 سرپيچي او آيات) پذيرش( از و بستيد مي خدا بر كه دروغهائي سبب به زمان اين. برهانيد

اين آيه، احوال و اوضاع اينان را هنگام »  . بينيد مي اي خواركننده عذاب، كرديد مي

��¦�¥�¤�m. نمايد ي مرگ و بيرون رفتن از دنيا نقل مي مشاهده � � �§�¨�©�ª� � � � �l 

دستانشان را با عذاب و   m�«�¬�®�lهاي مرگ، يعني در شدايد و سختي

تان را  يعني روحm�¯�° �lكنند، راز ميشان، د هاي آهني جهت قبض روح چكش
امر در اينجا براي اهانت و دشوار كردن . تان را بياوريد يعني روح. وريدآاز جسدتان بيرون 

گذارند و با  شان به سختي بيرون كشند و آسايشي را براي آنان به جا نمي باشد، تا روح مي
ن مطلب وجود دارد كه آنان درمانده يه اشاره به ايآدر اين . كنند آرامي با آنان رفتار نمي
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به همين صورت موقع جان كندن به دردها و . آورند شان را بيرون نمي شوند و روح مي

�1�m�².باشد شان مي اين سزاي آنان در دنيا به خاطر شرك .شوند هاي آن، تهديد مي ناخوشي �� ���

³�´�µ�l »به معناي سبك و آسان است،» هونm�¶�¸� � � � � � � � � � �¹�º�»�¼�½� ����

¾�¿�À�Á�l پنداريد و از قبول آنچه كه خدا در آياتش  يعني خود را بزرگ مي
   2.زنيد نازل فرموده، سرباز مي

  خوردن از آتش جهنم و خشم خداوند جبار-11

�~�{�|�}��m�x�y�z:فرمايد خداي دانا و آگاه مي ���¡�¢�

£�¥¤�¦�§�¨� �©�ª�«�¬�®�̄�°�±�²� �³�´�µ�
¶�̧�¹�º�»� �¼�½�¾�¿�ÁÀ�Â� �Ã�Ä�
Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë� � �ÍÌ�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ� � �Ö��l البقرة :
 يا( دارند مي پنهان، است كرده نازل) آسماني( كتاب از خدا را آنچه كه كساني  « 176 -  174
 آنان، فروشند مي) دنيا ناچيز و( كم بهاي به را آن و) يازند مي تحريف و ناروا تأويل به دست

 تأويل و تحريف و آسماني آيات كتمان رهگذر از كه اموالي يراز.  (خورند نمي چيزي آتش جز
 روز و) شد خواهد دوزخ آتش به آنان نزول سبب، آيد مي دست به رحماني حقائق نارواي

 با گناهان كثافت از( را آنان و گويد نمي سخن ايشان با) و بوده روگردان آنان از( خدا رستاخيز
 كه اند كساني آنان   . است دردناكي عذاب را ايشان و .دارد نمي پاكيزه) خويش گذشت و عفو

                                           
  ).6/223(التحرير و التنوير، - 1
  ).44-7/43(تفسير القرطبي، - 2
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 آتش برابر در چقدر. اند كرده خريداري) و مبادله( آمرزش با را عذاب و، هدايت با را گمراهي
 بوده خوشحال عذاب موجبات از عاقل شخص كه است شگفت بسي جاي!  (بردبارند) دوزخ(
 كه عذابي( آن   ). باشد تكاپو در، كشانند مي دوزخ به را انسان كه زشتيها انجام در پيوسته و

 كتمان در و دارند مي روا كتاب به نسبت كه است كفري خاطر به، است گشته مشخّص برايشان
 فرو حق با توأم را) تورات يا قرآن آسماني( كتاب خدا كه اين سبب به) كوشند مي تحريفش و

 يا كوشند مي آن تكذيب در دروغ به شاناي و ندارد راه بدان بطالن شائبه اصالً و( فرستاده
 دشمنانگي به ورزند مي اختالف) آسماني( كتاب درباره كه كساني راستي به و) دارند مي پنهانش

آنكه آيات قرآني از برخي از از پس »  . دچارند) حقيقتي و صداقت از( دور دستگي دو و
چه براي غير خدا ذبح احكام شرعي همچون خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوك و آن

كنند،  شود، سخن گفت و كساني را كه احكام شريعت را در مقابل بهاي ناچيزي كتمان مي مي
خورند؛ زيرا كتمان شريعت مستلزم انواعي از انحراف از  تهديد نموده به اينكه آتش جهنم را مي

اي ارزاني كتمان نازل شده از جانب خدا را در مقابل به پس ايناني كه حقِ 1.باشد شريعت مي
اند كه خداوند به خاطر آن كار، ايشان را به آتش جهنم عذاب  كنند، كار حرامي را انجام داده مي
پس آن، آتشي حقيقي است . خورند شان مي هاي حريص دهد و آنان آتش جهنم را در شكم مي

را به دنيا  اند و دين خورند به سزاي رشوه خواري بر دين كه مرتكب شده كه در روز قيامت مي
تر از عذاب جهنم است، خشم خدا بر آنان و  تر و عظيم چيزي كه بر آنان سخت 2.اند فروخته

��m�®�̄�°�±�²:باشد روي گرداني او از ايشان مي �³�́�µ�¶�

¸�¹�l سخن ايشان با) و بوده روگردان آنان از( خدا رستاخيز روز و « 174: البقرة 

                                           
  ).2/764(الحكم و التحاكم في خطاب الوحي، - 1
  ).1/134(تفسير السعدي) 2/239(تفسير القرطبي، - 2
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 را ايشان و. دارد نمي پاكيزه) خويش گذشت و عفو با انگناه كثافت از( را آنان و گويد نمي
گرداند؛ چون اعمال  يعني آنان را از اخالق رذيلت و زشت پاك نمي» .است دردناكي عذاب

ي ستايش و خوشنودي و پاداش به خاطر آنها باشد، بلكه خداوند  صالحي ندارند كه شايسته
را رها كرده و از آن و داوري بردن به  دهد؛ چون آنان كتاب خدا آنان را عذاب دردناكي مي

  1.اند و گمراهي را بر هدايت و عذاب را بر مغفرت ترجيح دادند پيش آن در دنيا روي گردانده

  عذاب خواركننده-12

ي نساء در قالب بيان اموال  هايي از احكام شريعت در آغاز سوره خداي حكيم، گوشه
را بيان كرده، سپس بعد از آن وعده و وعيد را يتيمان و احكام ازدواج و احكام ارث و وصيت 

��m:فرمايد آورد تا به طاعت، ترغيب و تشويق نمايد و از معصيت و نافرماني بترساند، مي

¦�§�¨ �lيعني اينها احكام خداوند است كه براي شما بيان كرده تا آنها   13: النساء

�®�¬�»�m�ª. را بشناسيد و به آنها عمل كنيد �l در پيروي از حدود و   13: النساء

�m�¯�°�±�²گونه كه خدا امر كرده است، احكام خدا و عمل به آنها آن

³�´� � � �µ�¸¶�¹�º�»�l به را او خدا« 13: النساء 
 آن در جاودانه) كساني چنين( و است روان رودبارها آنها در كه كند مي وارد) بهشت( باغهاي

  .استاين وعده » . است بزرگي پيروزي اين و مانند مي

��m�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã:شود اما وعيد، از اينجا شروع مي � �Ä�

Å�Æ�Ç�È�É�Ê� �l پيغمبرش و خدا از كه كس آن و  « 14: النساء 

                                           
  .662هجر القرآن العظيم،ص - 1
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 وارد) دوزخ عظيم( آتش به را او خداوند درگذرد، خدا) قوانين( مرزهاي از و كند نافرماني
پس هر »  . است اي خواركننده ابعذ را او) آن از عالوه( و ماند مي آن در جاودانه كه گرداند مي

كس از حدود خداي متعال از روي تكذيب يا انكار، يا تخريج يا از روي بغض و كينه تجاوز 
كند، به اين عذاب خوار كننده تهديد شده است؛ چون آنچه را كه خدا به آن حكم كرده، تغيير 

يت به آنچه كه خدا مقرر اين كار تنها از روي عدم رضا. كند داده و خالف حكم خدا رفتار مي
ي خوار كردن در  به همين خاطر خداوند، او را به وسيله. باشد نموده و بدان حكم كرده، مي

   1.نمايد عذاب دردناك، مجازات مي
  :شاعر گويد. باشد اينها مهمترين آثار بد حكم به غير آنچه كه خدا نازل كرده، مي

  لعلي طريق العفو و الغفران                فإنها و اهللا ما خوفي الذنوب

  .»ترسم،  چون امكان عفو و گذشت از گناهان وجود دارد به خدا قسم، از گناهان نمي« 
  تحكيم هذا الوحي و القرآن                  لكنّما أخشي انسالخ القلب عن

  .»ترسم كه قلب از حاكم كردن اين وحي و قرآن، خارج شود ولي مي«  

  از توحيد الوهيت ����ز رسول خداحمايت و دفاع ا -دهم

، توحيد الوهيت را به تمامي بيان و روشن نمود و به بهترين شكل به سوي �رسول خدا
نازل شده تا اين نوع از توحيد را بيان دارد و به سوي آن  ،اغلب آيات قرآن. آن دعوت كرد

و دفاع در اين زمينه تالش و كوشش زيادي نمود و به حمايت  �رسول خدا. دعوت نمايد
آخر حياتش در بلكه آن حضرت . صيانت از حدود آن تا زمان وفاتش اقدام نمود از آن و

يارانش را نيز بر همين روش . كرد كه در حال جان كندن بود، اهميت اين توحيد را بيان مي

                                           
  .664همان،ص - 1
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نت را به طور پاك و خالص به اتربيت كرد تا سربازان و حاميان اين توحيد باشند و اين ام
ها  در زير برخي از نمونه .صحابه رضي اهللا عنهم چنين بودند. بعدي تحويل دهندهاي  نسل

راجع به حمايت رسول خدا از توحيد الوهيت و بيان آن، و نهي از هر آنچه كه ضد اين 
اي براي شرك است هر چند ذاتاً شرك  توحيد است، از قبيل شرك يا بدعت، يا وسيله

  1.شود نباشد، آورده مي

  افراط و غلونهي از  - 1

. ذر داشته و آنان را از اين كار نهي نموده استامتش را از غلو و افراط برح �پيامبر

ذر داشته، تا از حد در مدح و ستايش آن حضرت برحروي يا تجاوز  آنان را از زياده

 ،إياكم و الغلو«:فرمايد مي �رسول خدا. ي توحيد الوهيت مورد حمايت قرار گيرد جنبه

از غلو و افراط حذر كنيد؛ چون غلو و افراط «:2»كان قبلكم الغلو فإنه أهلك من

ها و وسايلي كه به غلو و  همچنين آن حضرت تمامي راه. »پيشينيان شما را هالك كرد

روي در مدح خودش نهي كرد و  از اين رو از زياده. شود، بست افراط منجر مي

نا عبد فقولوا عبداهللا و ال تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم، إنما أ«:فرمود

ي عيسي  طور كه مسيحيان درباره روي نكنيد همان ي من غلو و زياده درباره«:3»رسوله

                                           
  .287حماية الرسول حمي التوحيد،ص - 1
  .اين حديث صحيح است). 1/215(مام أحمد،مسند اإل - 2
  .3445ي بخاري،شماره - 3
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بنده : بگوييد] به من[ي خدا هستم، پس همانا فقط بنده. روي كردند ابن مريم غلو و زياده

 .»ي خدا و فرستاده

  تبديل قبور به مسجدزيارت قبرها و نهي از  - 2

ف زيارت قبرها و حكمتي كه زيارت قبرها به خاطر آن تشريع شده، هد �رسول خدا

قبرها را «:1»فزوروا القبور فإّنها تذكركم الموت«:آن حضرت فرمودند. را تبيين نمود

 .»آورد زيارت كنيد؛ چون اين كار مرگ را به ياد شما مي

راي هاي زيارت قبرها، دعا و طلب مغفرت ب همچنين روشن نمود كه از جمله حكمت
  2.باشد مردگان و ترحم به احوال آنان مي

كيفيت زيارت شرعي قبرها را با قول و فعلش تبيين نمود و آن را به  �رسول خدا
جبرئيل نزد : از مادر مؤمنان، عايشه رضي اهللا عنها روايت است كه گويد. يارانش ياد داد

مردگان اهل بقيع  كند كه پيش همانا پروردگارت به تو امر مي: آمد و گفت �رسول خدا
اي رسول خدا، به مردگان چه : گفتم: عايشه گويد. بيايي و برايشان طلب آمرزش بكني

السالم علي أهل الديار من المؤمنين و المسلمين، و يرحم اهللا «:بگو: بگويم؟ فرمود

سالم بر اهل اين سرزمين «:3»حقونأخرين، و إنا إن شاء اهللا بكم الالمستقدمين منا و المست

                                           
  ).7/46(صحيح مسلم بشرح النووي، - 1
  .295حماية الرسول حمي التوحيد،ص - 2
  ).7/44(صحيح مسلم بشرح النووي، - 3
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و ما اگر خدا بخواهد به ! خدا گذشتگان و آيندگان ما را رحم كند! مؤمنان و مسلمانان از
  .»پيونديم شما مي

از زيارت ) شود بستن راهي كه به حرام منجر مي(ابتدا از جهت سد ذريعه �رسول خدا
ها جاي گرفت، به زيارت قبرها اجازه داد و  سپس وقتي كه توحيد در قلب. قبرها نهي كرد

ت مشروع را بيان و روشن نمود و به آن امر كرد و از هر چيزي كه مخالف اين  كيفيت زيار
از جمله  1.زيارت مشروع است، نهي فرمود و به شدت مسلمانان را از آن برحذر نمود

خدايا، قبر مرا بتي قرار «:2»عبدثناً ياللهم ال تجعل قبري و«: اين بود �دعاي آن حضرت
كرد از اينكه قبرش يا  امتش را نهي و برحذر مي �نين پيامبرهمچ. »مده كه پرستش شود

قبر ديگران، مسجد قرار داده شود؛ از ام سلمه رضي اهللا عنها نقل شده كه آنان از يك كيسه 
بازگو  �هاي موجود در آن كه در سرزمين حبشه ديدند، براي رسول خدا و عكس

علي  اصالح، أو العبد الصالح بنوأولئك إذا مات فيهم الرجل ال«:؛آن حضرت فرمودكردند

آنان هر موقع مرد «: 3»قبره مسجداً، و صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عنداهللا
كردند و آن  يافت، بر سر قبرش مسجدي بنا مي ي صالح در ميانشان وفات مي صالح يا بنده

رسول . »هستندها  آنان پيش خداوند بدترين آفريده. كردند ها را در آن رسم مي عكس
اهللا علي اليهود و النصاري اتخذوا قبور أنبيائهم  ةلعن«:فرمود در بيماري وفاتش مي �خدا

آن .»نفرين خدا بر يهوديان و مسيحيان كه قبر پيامبرانشان را مسجد قرار دادند«:»مساجد
بر حذر نمود، و اگر چنين نبود، قكاري كه يهود و نصارا كردند، بر مسلمانان را از، حضرت
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از بنا نمودن و نشستن و نماز خواندن روي قبرها  �همچنين پيامبر 1.شد وي بلند كرده مي
  2.نهي كرد

  ها ها و تعويض افسون -3

ها و  همانا افسون«:3»شرك ةإن الرقي و التمائم و التول«:فرمودند �رسول خدا

غير از چيزي است كه مشروع » رقي«مقصود از. »ها و سحر، شرك هستند تعويض

شود؛ چيزي كه مردم اعتقاد  در اينجا چيزي است كه افسون ناميده مي» رقي«.باشد يم

ناخوشايند حفظ  هاينمايد و انسان را از گزند و چيز دارند كه آفات و بالها را دفع مي

آمده، داخل اين نهي قرار  �كه در شريعت و سنت پيامبر» رقيه«اما چيزهايي از . كند مي

ما، در : از عوف بن مالك رضي اهللا عنه روايت است كه گويدگيرد؛ چون در سنت  نمي

اي رسول خدا، نظرت در اين باره چيست؟ : گفتيم. كرديم زمان جاهليت افسون مي

هايتان را بر من  افسون«:4»تكن شركاعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقي ما لم «:فرمود

 .»ردد، اشكالي ندانها مادام كه شرك نباش ه داريد، افسونضعر

  :هاي مشروع، آن است كه سه شرط زير را دارا باشد افسون
 .به كالم خدا، يا اسماء و صفات خدا باشد -
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 .ن عربي و به معاني مشخص باشدابه زب -

ثيري ندارد بلكه بنا به تقدير و اذن أاين اعتقاد وجود داشته باشد كه ذات افسون ت -

 .كند خداي متعال اثر مي

باشد، چيزي از قبيل مهره يا استخوان يا پوست يا چيزهايي  مي» تميمه«كه جمع» تمائم«
؛ به خاطر اعتقاد به اينكه چشم زخم كنند است كه معموالً بر كودكان آويزان مي از اين قبيل

از اين كار نهي كرد با توجه به اينكه اين عمل شرك يا  �رسول خدا. از آنان دفع شود
  1.اي براي شرك است وسيله
، چيزي است كه به اين گمان كه زن، شوهر خود »واو«ي و فتحه» تاء«ي با كسره» توله«

گونه كه ابن مسعود رضي اهللا عنه آن را  همان. شود را شيفته و محبوب گرداند، گذاشته مي
ها را  اين افسون ها و تعويض! الرحمناي ابوعبد: مسلمانان گفتند. رده استتفسير ك

گذارند تا پيش شوهرانشان  ي است كه زنان ميچيز: چيست؟ گفت» توله«شناختيم، اما
كرد، و اين نوعي از جادو  ي آن، محبت شوهرش را جلب مي زن به وسيله 2.محبوب شوند

كنند؛ كارهايي كه در آنها، به غير  اين احاديث و ديگر احاديث، از اين كارها نهي مي 3.است
خدا وجود دارد، و خداي  شود و اعتقاد به جلب نفع يا دفع ضرري از غير خدا توكل مي

��m�A�B�C�D:فرمايد متعال مي � � � �E�F�G�H� � � � � �JI�K� �L�M� � �N�O�QP�

R�S�T�U�V�XW� �Y�Z�[�\�l تو به زياني خداوند اگر  « 107: يونس 
، برساند تو به خيري بخواهد اگر و، گرداند برطرف را آن تواند نمي او جز كس هيچ، برساند
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 شامل را خود لطف و فضل خداوند. برگرداند تو از را او لطف و فضل تواند نمي كس هيچ
 مغفرت داراي او و) گردد آن مانع تواند نمي كسي و( كند مي بخواهد كه بندگانش از هركس

  .»  . است فراوان مهر و
بر حمايت و صيانت توحيد از چنين كارهايي، خيلي حريص بود؛ كارهايي  �رسول خدا

پس هر كس به خدا وابسته . نمايد انگاري مي ر آنها سهلكه انسان با وجود خطرات آن، د
ش را به او واگذار نمايد، خدا امرگردد و نيازهايش را پيش او مطرح كند و به او پناه ببرد و 

آسان  شگرداند و هر كار سختي را براي او را بس است و هر امر بعيدي را به او نزديك مي
كند و  گردد، خداوند او را به آن چيزها واگذار ميگرداند، و هر كس به غير خدا وابسته  مي

اين مطلب طي نصوص ديني و تجارب، معلوم و شناخته شده است؛ . گرداند او را خوار مي

 توّكل خداوند هب كس هر« 3: الطالق�m�w�x�y�z�{�| �l:فرمايد خداي متعال مي
  .1». است بسنده را او خدا) واگذارد بدو را خود بار و كار و( كند

  ي منازل ماه طلب باران به وسيله -4

است كه به معناي » نوء«جمع» انواء«. يعني نسبت دادن باران و بارش باران به منازل ماه

اي كه اهل  زياد حريص بود كه شرك و گمراهي �رسول خدا 2.باشد منازل ماه مي

از آن، امر حذر كردن و دوري  هجاهليت بر آن بودند براي امتش تبيين نمايد و آنان را ب

از . ترين اين امور، چيزهايي بود كه مربوط به امور اعتقادي است مهمترين و عظيم. كرد
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جمله چيزهايي كه در ميان مردم جاهليت رايج بود، نسبت دادن بارش باران به ستارگان 

روشن نمود كه اين كار، شرك است و با توحيد منافات دارد؛  �پيامبر. و منازل ماه بود

 �كه در روايت ابومالك اشعري رضي اهللا عنه آمده كه رسول خدا طور همان

الفخر باألحساب، و الطعن في : ال يتركونهنّ ةأربع من أمتي من أمر الجاهلي«:فرمود

چهار چيز از كارهاي اهل جاهليت در «:1»ةاحنيستسقاء بالنجوم، و الاألنساب، و اإل

افتخار به حسب، : كنند را رها نميميان امت من وجود دارند كه امت من آن چهار چيز 

 .»گري و شيون و زاري ي ستارگان و نوحه عيب در نسب، طلب باران به وسيله

در حديبيه، نماز  �رسول خدا: از زيد بن خالد رضي اهللا عنه روايت است كه گويد  -1

وقتي از نماز فارغ شد، رو به مردم كرد و . صبح را در هواي تاريك براي ما امامت كرد

أصبح من عبادي مؤمن : قال. اهللا و رسوله أعلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا«:ودفرم

مطرنا بفضل اهللا و رحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكواكب، و أما : بي و كافر، فأما من قال

دانيد كه  آيا مي«:2»مطرنا بنوء كذا و كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب: من قال

از ميان بندگانم، بعضي : فرمود. دانند خدا و پيامبرش بهتر مي: گفتند پروردگارتان چي گفت؟

به لطف و رحمت خدا، : گويند اما آناني كه مي. به من ايمان دارند و بعضي كافر هستند

گويند به  برايمان باران باريد، آنان به من ايمان دارند و به ستارگان كافرند و آناني كه مي
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ه، باران برايمان باريد، آنان به من كافرند و به ستارگان، ايمان ي فالن و فالن ستار وسيله

 .»دارند

دهد كه برخي از  از پروردگارش خبر مي �در اين حديث قدسي و عظيم رسول خدا
دهند و در حالي كه خداوند، تنها  هاي خدا و افعال او را به غير خدا نسبت مي ، نعمتمردم

چون تنها او روزي . ها تنها به او نسبت داده شود متاي است كه بايد تمامي نع نعمت دهنده
تنها او به خاطر ها به او نسبت داده شود و  دهد و تنها او استحقاق اين را دارد كه نعمت مي

  1.گزاري شود و در اين زمينه شريكي برايش قرار داده نشوداين نعمت ها شكر
ودن براي دوري امتش حمايت جانب توحيد و حريص ب �اين بيان از جانب رسول خدا

نازل شده و بيان داشته كه تنها خداوند  �قرآن كريم بر رسول خدا. باشد از شرك مي
اين امر در آيات محكم و صريحي آمده است؛ خداي متعال  .باراند سبحان باران را مي

�¦�¥�¤�£�¢��m:فرمايد مي �§�̈��©�ª�«� � � �¬�®�¯� � � �� �°�±�

²�³� �µ´�¶�̧�¹� �º�»�¼�½�¾�¿�À� �Á�Â�Ã� � � � � � �Ä�Å�Æ�Ç�È�
É�Ê�Ë� �Ì�Í�Î�Ï� �Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ� � �×Ö�Ø�Ù�Ú�ÜÛ�
Ý�Þ�ß� � � � � � � �à�á�â� �l و سازد مي وزان را بادها كه است كسي خدا  « 50 - 48: الروم 
 آسمان) پهنه( در را ابرها بخواهد كه گونه آن خدا سپس. انگيزند برمي را ابرها بادها

 از پس( و دارد مي متراكم و انباشته يكديگر باالي ائيه توده صورت به را آنها و گستراند مي

 باران( آن كه هنگامي و، بارد مي فرو بارانها آنها البالي از كه بيني مي تو) انسان اي، تلقيح
 آنان   . گردند مي مسرور و خوشحال آنان، باراند مي بندگانش از كساني بر را) بخش حيات
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 رحمت) يعني باران( آثار به   . اند بوده سرگردان و نااميد، باران نزول از پيش) لحظاتي( قطعاً
 اين را مرده زمين كه( كس آن. كند مي زنده مردنش از پس را زمين چگونه كه بنگر الهي

 چيز همه بر او و است) رستاخيز در( مردگان كننده زنده) كند مي زنده باران نزول با چنين
) االيمان ضعيف افراد( آن اثر بر و سازيم وزان را) سوزان و داغ( بادي ما اگر   . است توانا

  »  . گيرند مي پيش كفران و ناشكري راه، ببينند پژمرده و زرد را خود باغ و زراعت

�|�}���m�z:فرمايد در جاي ديگري مي � �}� ��~�¡�¢�£�¤�¥�¦� �§�

¨�©�ª�«� � � �®¬�¯�°�±�²�³�´� � � � �µ�¶�̧�¹� � � � � � � � �º�»�¼�½�¾�
¿� �À�Á�Â�ÄÃ�Å�Æ�Ç�È�É�Ê� �l را آسمانها خداوند « 11 - 10: لقمان 

 را استواري كوههاي زمين در و، است آفريده باشد) شما براي( رؤيت قابل كه ستوني بدون
 را جنبندگان انواع زمين در و، نگرداند سراسيمه و نلرزاند را شما زمين تا، است پراكنده
 از گوناگوني اقسام آن با و ايم فرستاده فرو آب آسمان از و. است كرده پراكنده و پخش

 من به شما، خدايند هاي آفريده) بينيد مي و نگريد مي كه( اينها   .ايم رويانده را پرارزش گياهان
 در شراكت و پرستش شايسته تا(  ؟ اند آفريده را چيز چه خدايند جز كه آناني دهيد نشان

  » .هستند آشكاري مراهيگ در) كفرپيشه( ستمگران بلكه). باشند داشته را الوهيت
فرينش ستارگان را بيان نمايد؛ خداي آنازل شده تا حكمت  �قرآن كريم بر رسول خدا

��m�x�y�z:فرمايد متعال مي � �{�|� �}�~�`_�a�b�c� �d� � � �e�

l آنها و، ايم آراسته) ستارگان نام به( چراغهائي با را) شما به( نزديك آسمان ما  « 5: الملك 
. » . ايم كرده آماده را سوزاني آتش عذاب ايشان براي و، ايم ساخته ريمناناه راندن وسيله را

اينها سه حكمتي هستند كه خداوند سبحان در آفرينش ستارگان، اين سه حكمت را قرار 
به  شياطين. مي باشند ي زينت آسمان و راندن شياطين پس ستارگان مايه. داده است
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ي هدايت  همچنين ستارگان، وسيله. شوند ده ميي ستارگان هنگام استراق سمع ران وسيله
  1.هاي خشكي و دريا هستند يافتن در تاريكي

  جادوسحر و  -5

دهند تا به  ها، كارهايي هستند كه جادوگران انجام مي افسون و تعويذ و گره زدن نخ
ها  ي بيماري يا قتل يا جدا كردن بين زن و شوهر و امثال آنها در قلب ها و جسم وسيله

��m:فرمايد طور كه خداوند در كتابش از اين امر خبر داده مي ير ايجاد كنند؛ همانتأث

f�g�h�i�j�k�l�m �lآموختند چيزهائي ايشان از« 102: البقرة 
ضرر » . افكندند مي جدائي همسرش و مرد ميان آن با كه) كردند استفاده آن از راهي در و(

 �m�o�p�q�r�s�t�u�v�w:گيرد جادو به مشيت خداي عزوجل صورت مي

�lگوئيها ياوه گونه اين چون، ورزيدند كفر، پيشه گناه صفتان شيطان اين آري( « 102: البقرة 
 و) كردند يهوديان به جادو آموزش وسيله را آن و بافتند بهم را گذشتگان سرائيهاي افسانه و

 اجازه با كه اين مگر برسانند زيان كسي به توانند نمي) خويش( جادوي چنين با كه آن حال
  .» . باشد خدا خواست و

جادو يك حقيقت است و خداوند ما را امر كرده كه از جادوگران به خدا پناه ببريم؛ 

��m�T�U�V�W�X�Y�Z:فرمايد چون مي �[�\�]�^� �_�̀�a�b�c�

d�e�f�g� �h�i�j�k� � � �l�m�n�o� �l پناه: بگو  « 5 – 1: الفلق 
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 گاه بدان شب شرّ از و   . است آفريده خداوند آنچه هر شر از  . دم سپيده خداوندگار به برم مي
 در كه كساني شرّ از و   ). گيرد مي خود تاريكي زير به را جهان و( رسد مي فرا كامالً كه

 و، محبتها، ها عقيده، ايمانها، ها اراده، خود بازيِ حقه و سازي نيرنگ با و( دمند مي ها گره
 حسد كه گاه بدان حسود شرّ از و   ). كنند مي تباهي و فساد و نمايند مي سست را پيوندها

خداوند سبحان بيان داشته كه جادو  كفر به . همان جادوگران هستند» نفاثات» « . ورزد مي

��m�I�J:خداي متعال است �K�L�M� � � � �N�O�P� �Q�R�

S�T�U�V�W�YX� �Z�[�\�]�^�_�`�a�b�c�d �l

 پيغمبر سليمان كه بردند مي گمان چه( .نمودند پيروي آن از و داشتند باور « 102: البقرة
 فرمان زير به را بادها و پرندگان و پريها، سحر نيروي با و است بوده جادوگر بلكه و نبوده

 سليمان كه آن حال و). است نبوده بيش كافري جادوگر شاه لذا و است آورده در خويش
، پيشه گناه صفتان شياطين) اين( بلكه و، است نورزيده كفر) و نيالوده سحر به دست( هرگز

 به و بسته افتراء سليمان خدا پيغمبر به و بافته هم به را سخناني چنين زيرا( . اند ورزيده كفر
 دو بر بابل در آنچه) مانده بجا آثار از و خرافات( و جادو) مردم به، آسماني دستورات جاي

 را سحركردن طريق كه اي رشتهف دو( .آموزند مي بود گرديده نازل ماروت و هاروت فرشته
، آموختند نمي چيزي كس هيچ به و) دادند مي ياد مردم به آن ابطال طرز به آشنائي براي
 تو به آنچه و( نشو كافر هستيم آزمايش وسيله ما: گفتند مي بدو پيشاپيش كه اين مگر
. دار دور هب آن از را خويشتن و بشناس را آن. گردد مي منتهي كفر و آشوب به، آموزيم مي

 چيزهائي ايشان از). كردند استفاده سوء هايشان آموخته از و نپذيرفتند نصيحت مردم ليكن
.  افكندند مي جدائي همسرش و مرد ميان آن با كه) كردند استفاده آن از راهي در و( آموختند

 و گوئيها ياوه گونه اين چون، ورزيدند كفر، پيشه گناه صفتان شيطان اين آري(
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 و) كردند يهوديان به جادو آموزش وسيله را آن و بافتند بهم را گذشتگان سرائيهاي افسانه
 اجازه با كه اين مگر برسانند زيان كسي به توانند نمي) خويش( جادوي چنين با كه آن حال

) آخرت و دنيا لحاظ از( برايشان كه گرفتند مي فرا را قسمتهائي آنان و. باشد خدا خواست و
  »   . رساند نمي سودي ديشانب و داشت زيان

سليمان هرگز كفر نورزيده و جادو نكرده است، ولي شياطين به : ابوبكر ابن عربي گويد
كسي كه به جادو اعتقاد . دهند ي جادويشان كفر ورزيدند و جادو را به مردم ياد مي وسيله

را ياد كسي كه قائل به جادو باشد، كافر است كسي كه جادو . داشته باشد، كافر است
شياطين آنچه كه بر دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود، . دهد، كافر است مي

دادند مگر  دادند، در حالي كه اين دو فرشته به احدي، ابطال سحر را ياد نمي به مردم ياد مي

��m�̀�a�b�c�ed:گفتند اينكه به او مي �f�g�h�i�j�k�l�

nm� �o�p�q�r�s�t�u�v�xw�y� �z�{�|�} �lالبقرة :

 نخواهد آخرت در اي بهره، باشد متاع گونه اين خريدار كسي هر دانستند مي مسّلماً و« 102
 خويشتن پيشه را آن و( فروخته بدان را خود آنچه است ناپسند و زشت چه و. داشت
خداي عزوجل، جادو و جادوگران » ). داشتند مي دانشي و علم و( دانستند مي اگر) اند ساخته

اي ندارند،  ر كتابش مذمت و نكوهش كرده و بطالن كارشان و اينكه آنان در آخرت بهرهرا د
  :مده است؛ از جملهآاين مطلب در آيات زيادي از قرآن . را بيان فرموده است

��m�_�`�a�b:فرمايد مي - �c�d�e�f�g�ih�j�k�l�

m� �on�p�q�r�s�l خريدار كسي هر دانستند مي مسّلماً و« 102: البقرة 

 آنچه است ناپسند و زشت چه و. داشت نخواهد آخرت در اي بهره، باشد متاع گونه اين
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 دانشي و علم و( دانستند مي اگر) اند ساخته خويشتن پيشه را آن و( فروخته بدان را خود

 ».)داشتند مي

��m�S�T�U:فرمايد در جاي ديگري مي - � �V�W�X�Y�[Z�\�]�_^��̀

a�b� � �c� � � � �d�e�f�l را خود عصاهاي و ريسمانها( كه اميهنگ  « 81: يونس (

 نابود و پوچ را آن خداوند قطعاً. است جادو واقعاً داديد ارائه آنچه: گفت موسي، انداختند

 بخشد نمي دوام و بقاء( را تبهكاران كار خداوند) كه چرا، نيست شگفت جاي( و كرد خواهد

 .» . گرداند نمي سودمند و شايسته) و

��m�p:فرمايد همچنين مي - �q��r� � � � � � � � � �ts�u� �v�w� �� � � � � � � �x�y� �z�l كه چرا « 69: طه 

 .».شود نمي پيروز برود كجا هر جادوگر و، است جادوگر نيرنگ، اند كرده كه را كارهائي

؟ يا رسول اهللا و ما هنّ: ات، قالوابقاجتنبوا السبع المو«:فرمودند �رسول خدا - -

هللا إال بالحق و أكل مال اليتيم و أكل اي حرم الشرك باهللا و السحر و قتل النفس الت: قال

از هفت كار هالك كننده اجتناب «:1»الربا و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات

شرك ورزيدن به خدا، كشتن نفسي كه خدا : اند؟ فرمود آنها كدام: صحابه عرض كردند. كنيد

، پشت كردن از مبارزه موقع حرام كرده مگر به حق باشد، خوردن مال يتيم، رباخواري

 .»درگيري و شروع جنگ، تهمت زنا به زنان پاكدامن مؤمن

                                           
  .2766ي ، شماره»الوصايا«بخاري، مبحث  1
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  پيشگويي و غيب گويي -6

آيات و احاديث صحيح زيادي راجع به نهي از رفتن پيش پيشگويان و غيب گويان و 

شان به آنان داده  اي كه در مقابل پيشگويي هايشان، و تحريم شيريني  تصديق گفته

  1.اند رد شدهشود، وا مي

�{�|�}��m�u�v�w�x�y�z:فرمايد خداوند پاك مي - �~� � � ���¡�¢�

£�¤� � �¥�¦� � � � � � �§� �l شياطين بدهم خبر شما به آيا  « 223 -  221: الشعراء 

 و كذّاب كه گردند مي نازل كساني بر   ). كنند؟ مي وسوسه القاء و( شوند مي نازل كسي چه بر

) شياطين به(   .) باشند مي پلشت و دروغزن غيبگويان و كاهنان كه چرا. (باشند گناهكار بس

 » ). بافند مي هم به چيزهائي خود پيش از و( دروغگويند بيشترشان و، دهند مي فرا گوش

أربعين  ةمن أتي عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صال«:فرمايند مي �پيامبر -

ؤال كند، نماز چهل شبانه گويي برود و راجع به چيزي از او س هر كس پيش غيب«:2»ةليل

 .»شود روزش پذيرفته نمي

اي كه به ظلم  از بهاي سگ، مهريه �رسول خدا: از ابن مسعود روايت شده كه گويد -

 3.، نهي فرمودشود اش به او داه مي گرفته شود و شيريني پيشگو كه در مقابل پيشگويي

                                           
  .اش به او داده مي شود يريني پيشگو آن است كه در مقابل پيشگوييش). 1/237(موقف اإلسالم من السحر، حياة سعيد، - 1
  ).7/37(مسلم، - 2
  ).7/176(،»الطب«بخاري، مبحث  - 3
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  شفاعت -7

اعت كنندگان به پروردگارشان ها و شف راه راستي كه بندگان را بدون واسطه �پيامبر

رساند،  بيان نموده است، و آن راه توحيد خالص براي خداوند عزوجل و منحصر  مي

مده و آاما شفاعتي كه در قرآن كريم . باشد كردن عبادت فقط براي او، بدون ديگران مي

 :آن را بيان نموده دو شرط دارد �رسول خدا

��°�¯�®�¬�»��m�ª:فرمايد متعال مي خدايي خدا به شفاعت كننده؛  اجازه -الف

± �l؟ او اجازه با مگر كند ميانجيگري او پيشگاه در كه آن كيست « 255: البقرة  «  

��m:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي ؛شود راضي شدن از كسي كه برايش شفاعت مي -ب

i�j�k�l�m�l مگر كنند نمي شفاعت كسي براي هرگز آنان و « 28: األنبياء 
 به. است داده را او شفاعت اجازه( و است خوشنود او از خدا) بدانند( كه كسي نآ براي

  .») آگاهي و معرفت همين خاطر
خداي متعال اين شفاعت را مخصوص موحدان از روي لطف و فضل خويش قرار داده 

پس اين شفاعت، مخصوص آنان است؛ چون آنان غير خدا را به عنوان دوست و . است
شان راضي و خوشنود است،  اذ نكردند، و خداوند از قول و عملشفاعت كننده اتخ

من «:گفتم �به رسول خدا: مده كه گويدآطور كه در روايت ابوهريره رضي اهللا عنه  همان

من قال ال إله إالّ اهللا خالصاً من : أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه السالم

كسي كه : فرمود �مبرترين كس به شفاعت تو چه كسي است؟ پيا خوشبخت«:»قلبه
  .»خالصانه از ته دلش ال إله إال اهللا بگويد
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، پيشواي موحدين و يكتاپرستان و خاتم پيامبران �اولين شفاعت كنندگان، رسول خدا
از روي لطف و فضل و  ،هاي عظيمي را در آن روز كسي كه خداوند متعال، شفاعت. باشد مي

  .ت اختصاص داده استبخشش به پيامبرش و رحمت به امتش، به آن حضر
ألمتي  ة، و أني اختبأت دعوتي شفاعةمستجاب ةي دعونبلكل «:فرمودند �رسول خدا

هر پيامبري، دعاي «:1»إن شاءاهللا من مات ال يشرك باهللا شئياً ة، فهي نائلةيوم القيام
إن . ام تا در روز قيامت، براي امتم شفاعت كنم مستجابي دارد و من دعايم را نگه داشته

ميرد كه چيزي را شريك خدا قرار نداده، مشمول شفاعت من  اهللا كسي كه در حالي ميشاء
  .»شود مي

روز قيامت، حق شفاعت كبري را دارد؛ شفاعتي كه پيامبران اولوالعزم از آن  در �پيامبر
شفاعت  � همچنين پيامبر. باشد مي�امت پيامبرشفاعت براي اهل توحيد از اين . اند بهره بي
در خصوص بيرون آوردن موحدان گناهكار  �پيامبر. مؤمنان داخل بهشت شوند كند كه مي

رساند، اما غير اهل  شفاعت تنها به اهل توحيد نفع مي. كند از آتش دوزخ نيز شفاعت مي

 �m�A�B�C�D�E�l:فرمايد شان مي اند كه خداي عزوجل درباره توحيد، كساني

 و فرشتگان از اعم( ميانجيگران و كنندگان شفاعت ميانجيگري و شفاعت ديگر  « 48: المدثر
   2».بخشد نمي سودي بديشان) صالحان و پيغمبران

��m�t�u�v�w�x�zy:فرمايد در جاي ديگري مي �{�|� � � �}�~�_�̀�

a� � �b�c� �l را ميانجيهائي خداوند اجازه و رضايت بدون آنان بلكه  « 43: الزمر 
                                           

  ).3/74(مسلم بشرح النووي، - 1
  .348حماية الرسول حمي التوحيد،ص - 2
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 اين نيازمنديهاي برآوردن در، سبحان داوندخ و آنان ميان ايشان گمان به تا( اند برگزيده
 و ميانجي را چيزهائي چنين( آيا: بگو) . گردند واسطه، جهان آن عذاب دفع و جهان

 و فهم و نبوده ساخته ايشان دست از اصالً كاري كه چند هر) دانيد مي امور در متصرّف
  .»  ؟ باشند نداشته شعوري

��m�r�s�t�u:فرمايد همچنين مي �v�w�x�y�z�{�

|�}� �~�¡��¢�£�¤�¥�¦�§�̈�©�ª� � � �«�®¬�¯�°�

±�²�³�l بديشان نه كه پرستند مي را چيزهائي، خدا از غير اينان  « 18: يونس 

 نزد در ما ميانجيهاي اينها: گويند مي و، سازند مي عائدشان سودي نه و رسانند مي زيان
 نام به( چيزهائي وجود از را خدا آيا: بگو) ! نمايند مي رستگارمان آخرت در و( خدايند

 ندارد آنها از سراغي زمين و آسمانها در خداوند كه سازيد مي باخبر) يزدان انبازهاي و بتان
 از داشت مي اي نماينده اگر خدا است ممكن آيا ؟ دانيد نمي خدا نماينده را بتها شما مگر(  ؟

 هرگونه از( منزّه ندخداو). ! ؟ شديد مي آن از باخبر شما ولي، گشت مي خبر بي آن بودن
 » . دانند مي انبازشان مشركان كه است چيزهائي آن از فراتر و) انبازي
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  ايمان :مبحث ششم

  

  ر كم و زياديغوي و شرعي و از نظلبررسي ايمان از نظر  -اول

خداي متعال به نقل از برادران يوسف همراه . ايمان در لغت به معناي تصديق است

��m�Y�Z:فرمايد پدرشان مي � � �[�\�]� �^�_�`�a� � �b�dc�e�

f�� ��g�h�i�j�k� �l�l ما رفتيم و سرگرم مسابقه ! پدراي : گفتند  « 17: يوسف
. او را خورد) آمد و( گشتيم و يوسف را نزد اثاثيه خود گذارديم و گرگ) دو و تيراندازي(

ا بسيار چرا كه يوسف ر( هرچند هم راستگو باشيم، داري ما را باور نمي) سخنان( تو هرگز
به » و ما أنت بمؤمن لنا«:عبارت. » ). انگاري داري و ما را بدخواه او مي دوست مي

  .باشد مي) كني و تو ما را تصديق نمي(» و ما أنت بمصدق لنا«:معناي

ايمان به . باشد و در شرع به معناي نطق با زبان و اعتقاد با قلب و عمل با جوارح مي
  1.شود ي معصيت، كم مي ي طاعت، زياد و به وسيله وسيله

ي كتاب و سنت مبني بر كم و زياد بودن ايمان مي توان به موارد زير اشاره  از جمله ادله
  :كرد

                                           
 ).1/151(؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة،)48-1/45(فتح الباري، - 1
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 31: المدثر�m�h�i�j�k�l�m�n�o �l:فرمايد خداوند متعال مي -

كه آنچه قرآن درباره خازنان ( هدف اين است كه اهل كتاب يقين و اطمينان حاصل كنند«
 .»و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد ،) از طرف خدا است، گويد دوزخ مي

�[�\�]��m�W�X�Y�Z:فرمايد در جاي ديگري مي - �^�_�`�

a�b� �c�d� �e�f� �g�h�l تنها كساني هستند كه ، مؤمنان  « 2: األنفال
و در انجام نيكيها و خوبيها بيشتر ( گردد دلهايشان هراسان مي، هر وقت نام خدا برده شود

و بر ، افزايد بر ايمانشان مي، شود نگامي كه آيات او بر آنان خوانده ميو ه) كوشند مي
ند و هستي خويش را بدو دار و خويشتن را در پناه او مي( كنند پروردگار خود توّكل مي

 .»).سپارند مي

��m�Í�Î�Ï�Ð�ÒÑ:فرمايد همچنين مي - �Ó�Ô�Õ�Ö�×�

Ø�Ù� � �Ú�Û� �l و ، و فريفتگان دنيا بودان اين عاقبت و سرنوشت ستمگر(  « 76: مريم
و در راه ( افزايد خداوند بر هدايت ايشان مي، اند كساني كه در راه هدايت گام برداشته) اما

آثار و اعمال ) معلوم است كه( و) گرداند انجام كارهاي خوب و شايسته توفيق نصيبشان مي
از لحاظ اجر و  ،گردد در پيشگاه پروردگارت ذخيره مي) ماند و از انسان مي( نيكوئي كه

 .» . پاداش و از نظر عاقبت خوبتر و مفيدتر است

�×��m�Ó�Ô�Õ�Ö:فرمايد ي ديگري مي در آيه - � �Ø�Ù�Ú�Û�Ü� �

Ý�Þ�àß�á�â�ã� � �ä� � � � �å�æ� �l هنگامي كه مؤمنان   « 22: األحزاب
.  اين همان چيزي است كه خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودند: گفتند، احزاب را ديدند

و به دنبال آن خوشيها و ، خدا و رسول او به ما وعده داده بودند كه نخست سختيها و رنجها(
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 و تسليم) به خدا( اين سختيها جز بر ايمان. اند و خدا و پيغمبرش راست فرموده) گنجها است
 .» . افزايد ايشان نمي) قضا و قدر شدن(

بوديم در حالي كه جوان  �همراه پيامبر: از جندب بن عبداهللا روايت است كه گويد  -
سپس قرآن را ياد گرفتيم و به . پيش از آنكه قرآن را ياد بگيريم، ايمان را ياد گرفتيم. بوديم

1.ايمان ما افزوده شد
 

ال إله إالّ اهللا،  :، فأفضلها قولةع و سبعون شعبضاإليمان ب«:مي فرمايد �رسول خدا -

و چند شعبه ايمان هفتاد «:2»من اإليمان ةاألذي عن الطريق، و الحياء شعب ةطو أدناها إما
. باشد شان برداشتن اذيت از سر راه مي ترين ي ال إله إال اهللا و پايين شان، گفته برترين دارد،

 .»هاي ايمان است حياء يكي از شعبه

ال يزني الزاني «:فرمود �پيامبر: از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه گويد -

ال يشرب حين يشرب و هو مؤمن، و ال يسرق و هو مؤمن، و ال  حين يزني و هو مؤمن، و

زناكار موقع زنا، «:4»يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها و هو مؤمن ةنهب 3ينتهب
خوار موقع شراب خواري و دزد موقع دزدي ايمان كامل ندارند، و  ايمان كامل ندارد، شراب

د در حالي كه مردم موقع اختالس به او چشم كن انسان چيز گرانبهايي را اختالس نمي
اند،  قول صحيحي كه محققان در شرح اين حديث گفته. »دوزند، در حالي كه مؤمن است مي

                                           
 .اسناد آن صحيح است). 1/23(سنن ابن ماجه، - 1
 ).1/63(مسلم، - 2
 .كند يعني چيز گرانبهايي را اختالس مي - 3
 ).1/76(؛ مسلم،)5/119(بخاري، - 4
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اين است كه معناي حديث اين است كه انسان در حالي كه ايمان كامل دارد، اين گناهان را 
1.دهد انجام نمي

 

  :ي آن، به شرح زير است لهاد. طاعت و اعمال صالح در ايمان داخل هستند

��m�a�b�c:ي آيه - �d�fe�g�h�i�j�k� ���

l�m�n�o�p�q� �sr�t�u�wv�x�y�z�
{�|� �l برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند، مردان و زنان مؤمن « 71: التوبة .

و نماز را چنان كه بايد ، دارند خوانند و از كار بد باز مي همديگر را به كار نيك مي
ايشان كسانيند . كنند و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري مي، پردازند ات را ميو زك، گزارند مي

اين وعده خدا است و .  (گرداند كه خداوند به زودي ايشان را مشمول رحمت خود مي
خداوند توانا و ) چرا كه. دهد و از وفاي بدان هم ناتوان نيست خداوند به گزاف وعده نمي

 .» . حكيم است

 :ايمان را بر عمل در برخي از آيات اطالق كرده است؛ از جملهقرآن كريم لفظ 

�^�[�\�]��m�Z:ي آيه - � �_�̀�a�b�c�d�

fe�g� �h�i�j�k� � � � � �l�m�n�o�p�q� � � �r�s�t�vu�w�x� ��

y�z�{�|� � �}�_~�`�a� � � � �b�c�ed�f�g�h��i�j�k�l البقرة :

و نه ، ورزيد و غلوي مي نه در دين افراط( ايم روي كرده گمان شما را ملّت ميانه و بي  « 143
اي از  داريد و آميزه حق روح و حق جسم را مراعات مي. شناسيد در آن تفريط و تعطيلي مي

و بر تفريط ماديگرايانِ لذائذ جسماني طلب ( تا گواهاني بر مردم باشيد) ايد حيوان و فرشته

                                           
 ).1/241(شرح النووي علي صحيح مسلم، - 1
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ناظر بوده و خروج  ،، و بر افراط تاركانِ دنيا و ترك لذائذ جسماني كردهوحانيت باختهو ر
تا چنانچه ( بر شما گواه باشد) نيز(و پيغمبر ) تدال مشاهده نمائيدهر دو دسته را از جاده اع

با ، و يا گروهي از شما از جاده سيرت و شريعت او بيرون رود، اي از شما راه او گيرد دسته
و تا ( اي آن بوده اي را كه بر و ما قبله). آئين و كردار خويش بر ايشان حجت و گواه باشد

اي و هم اينك فرمان روكردن به جهت كعبه صادره شده  كنون به سوي آن نماز خوانده
نمايد و چه كسي  قبله ننموده بوديم مگر اين كه بدانيم چه كسي از پيغمبر پيروي مي) است

و ، قدمان بر ايمان گردد تا صف ثابت و به عقب بر مي( چرخد هاي خود مي بر پاشنه
تغيير قبله براي كسي كه الفت ( و اگرچه). ايمان از هم روشن و جدا شود لبان بيط فرصت

خدا ايشان را رهنمون بس بزرگ و دشوار است مگر بر كساني كه ) گرفته است بدان رو كند
به احكام دين و راز قانونگذاري و بداند كه هدف از روكردن به اين سو يا آن سو (كرده باشد

كه انگيزه ( و خدا ايمان شما را) نه به خاطر تقدس خود جهات ا استاطاعت فرمان خد
و اجر و پاداش عبادات قبلي شما را هدر ( گرداند ضايع نمي) پيروي از پيغمبر است

منظور از ايمان در . » . گمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان است بي) چه، دهد نمي
. دارند، بلكه صحابه همين معنا را فهم كردندجمهور مفسرين اين رأي را . اينجا، نماز است

1.روايات زيادي از آنان در سبب نزول اين آيه وارد شده است
 

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

P�Q�R� �S�T�U�V�W�X�Y�Z� �[�\�
]��̂_�̀�a� � � �b�c�d�e�f�g�ih� �j�

                                           
 .163فقه النصر و التمكين،ص - 1
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k�l�m�n�po�q�r� �ts�u�v�w�x�l اين كه   « 177: البقرة
و يا ( نيست) تنها همين( نيكي، هايتان را به جانب مشرِق و مغرب كنيد چهره) ام نمازبه هنگ(

كسي است كه به ) كردار( بلكه نيكي). آيد نيكي بشمار نمي، ذاتاً روكردن به خاور و باختر
 و مال، و پيغمبران ايمان آورده باشد) آسماني( خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب

و يا با طيب ، و يا به سبب دوست داشت خدا( اي كه بدان دارد عالقه را با وجود) خود(
و در راه ، به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان دهد) خاطر

نيكي كردار كساني ( و، و زكات را بپردازد، و نماز را برپا دارد، آزادسازي بردگان صرف كند
به ويژه كساني نيكند و ( و، ان خود بوده هنگامي كه پيمان بندندوفاكنندگان به پيم) است كه

و به هنگام ) و زيان و ضررها( و بيماري) و محروميتها( در برابر فقر) شايسته ستايشند كه
در ادعاي ( گويند اينان كساني هستند كه راست مي). ورزند و استقامت مي( شكيبايند، نبرد

از عذاب خدا با دوري گرفتن ( و به راستي پرهيزكاران) يكايمان راستين و پيجوئي اعمال ن
ها را تصديق و ايمان به  اين آيه، اين خصلت. » . اينانند) از معاصي و امتثال اوامر الهي

وجه داللت اين آيه، همان است . حساب آورده و اين اعمال نيك را ايمان قرار داده است
دالرزاق در مصنف خود و ديگران از ابوذر بتفسيرش نموده است؛ آنجا كه ع �كه رسول خدا

 �ي ايمان از رسول خدا سؤال كرد، پيامبر اند كه او درباره غفاري رضي اهللا عنه روايت كرده

��m�A�B�C��D�E�F�G�H�I�J��K�L�M:اين آيه را برايش تالوت كرد

N�O�P�Q�R� �S�T�U�V�W�X�Y�Z� �
[�\�]�^�_�̀�a� � � �b�c�d�e�f�g�
ih� �j�k�l�m�n�po�q�r� �ts�u�v�w�x�l 

 نيكي، هايتان را به جانب مشرِق و مغرب كنيد چهره) به هنگام نماز( اين كه  « 177: البقرة
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 بلكه نيكي). آيد نيكي بشمار نمي، و يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر( نيست) تنها همين(
غمبران ايمان و پي) آسماني( كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب) كردار(

و يا به سبب دوست داشت ( اي كه بدان دارد را با وجود عالقه) خود( و مال، آورده باشد
به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و واماندگان در راه و ) و يا با طيب خاطر، خدا

، و زكات را بپردازد، و نماز را برپا دارد، و در راه آزادسازي بردگان صرف كند، گدايان دهد
 و، وفاكنندگان به پيمان خود بوده هنگامي كه پيمان بندند) نيكي كردار كساني است كه( و
و زيان ( و بيماري) و محروميتها( در برابر فقر) به ويژه كساني نيكند و شايسته ستايشند كه(

اينان كساني هستند كه راست ). ورزند و استقامت مي( شكيبايند، و به هنگام نبرد) و ضررها
از عذاب ( و به راستي پرهيزكاران) در ادعاي ايمان راستين و پيجوئي اعمال نيك( گويند مي

1.اند راويان اين حديث ثقه»  . اينانند) خدا با دوري گرفتن از معاصي و امتثال اوامر الهي
 

  اسالم و ايمان و احسان -دوم

ناگاه مردي كه بوديم، به  �روزي نزد رسول خدا: عمر بن خطاب رضي اهللا عنه گويد
شد و كسي از  هاي خيلي سفيد و موي خيلي سياهي داشت و آثار سفر در او ديده نمي لباس

زانوهايش را به . نشست �ما او را نمي شناخت، به روي ما آمد تا اينكه كنار رسول خدا
يا «: گذاشت و گفت �زانوهاي پيامبر تكيه داد و دو كف دستش را روي رانهاي پيامبر

  اإلسالم أن تشهد أن ال : سلم و، فقال رسول اهللا صلي اهللا عليه رني عن اإلسالممحمد أخب

أنّ محمداً رسول اهللا، و تقيم الصالة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج  إله إال اهللا، و

                                           
 ).1/74(، باب أمور اإليمان،»اإليمان«فتح الباري، مبحث - 1
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فأخبرني : فعجبنا له ليسأله و يصدقه، قال: قت، قالدص: قال.البيت إن استطعت إليه سبيال

أن تؤمن باهللا، و مالئكته، و كتبه و رسله و اليوم اآلخر و تؤمن بالقدر : لعن اإليمان؟ قا

أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم : فأخبرني عن اإلحسان؟ قال: صدقت، قال: خيره و شره، قال

اهللا و : أتدري من السائل؟ قلت: تا آنجا كه پيامبر به عمر گفت...تكن تراه فإنه يراك

. از اسالم به من خبر بده! اي محمد«:1»يعلمكم دينكمأتاكم جبريل، إنه : قال. رسوله أعلم
حقي جز اهللا نيست و اينكه آن است كه گواهي دهي كه معبود براسالم : رسول خدا فرمود

ي خداست، نماز را بر پاي داري و زكات بدهي و رمضان را روزه بگيري و  محمد، فرستاده
آن مرد . ي خدا را به جاي آوري حج خانه] راهمالي و بدني و امنيت [ در صورت توانايي

تعجب كرديم كه او از پيامبر سؤال كرد و آنگاه او : عمر بن خطاب گويد. راست گفتي: گفت
اينكه به خدا و : فرمود �پيامبر. از ايمان به من خبر بده: آن مرد گفت. را تصديق نمود

شته باشي و به قضا و قدر خير و فرشتگان و كتاب ها و پيامبران خدا و روز آخرت ايمان دا
. از احسان به من خبر بده: آنگاه گفت. راست گفتي: آن مرد گفت. شر ايمان داشته باشي

بيني، چون  احسان آن است كه خدا را طوري عبادت كني كه گويي او را مي: فرمود �پيامبر
داني كه  آيا مي! اي عمر :تا آنجا كه پيامبر فرمود... بيند بيني، او تو را مي اگر تو او را نمي

او : فرمود �آن حضرت. دانند خدا و پيامبرش بهتر مي: سؤال كننده چه كسي بود؟ گفتم
  .»تان را به شما بياموزد جبرئيل بود كه پيش شما آمد تا دين

پس روشن گرديد كه دين ما، سه چيز . ، دين را اسالم و ايمان و احسان قرار داد�پيامبر
. مسلمان، سپس مؤمن و پس از او، احسان كننده: دين سه درجه دارد كند، ولي را جمع مي

                                           
 .8ي ، شماره»ماناإلي«مسلم، مبحث - 1
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طور كه منظور از احسان، آن  شود همان منظور از ايمان آن است كه همراه اسالم ذكر مي
اين 1.نه به اين معنا كه احسان از ايمان جداست. شود است كه همراه ايمان و اسالم آورده مي

��m�S�T�U:تعال استي خداوند م آيه همچون اين فرموده �V�W�X� �ZY�

[�\�]�^��_�̀�a�b�c�ed�f�g��h�i�
j�l سپس كتاب) ا براي مّلتهاي گذشته فرستاديم وما كتابهاي پيشين ر(  «32: فاطر 

برخي از آنان به . عطاء كرديم) يعني امت محمدي( را به بندگان برگزيده خود) قرآن(
اي از ايشان در پرتو توفيقات  و دسته، روند و گروهي از ايشان ميانه، كنند خويشتن ستم مي

  ».واقعاً فضيلت بزرگي است) خيرات سبقت در( اين. الهي در انجام نيكيها پيشتازند

شوند ولي  هر دو بدون عقوبت داخل بهشت مي) پيشقدم(» سابق«و) رو ميانه(» مقتصد«
. شود و مجازات ميمورد تهديد قرار گرفته ) كسي كه به خويشتن ظلم كرده(» ظالم لنفسه«

همچنين كسي كه ظاهراً اسالم آورده و تصديق قلبي داشته، اما به مقتضاي ايمان باطن عمل 
تر از اسالم است و از جهت  احسان از جهت خودش، عام. نكند، مورد تهديد قرار مي گيرد

تر و از جهت اهل  باشد، و ايمان از جهت خودش، عام تر از اسالم مي اهل احسان خاص
پس ايمان در احسان داخل مي شود و اسالم هم در ايمان . تر از اسالم است مان خاصاي

  2.تر از مسلمانان هستند تر از مؤمنان، و مؤمنان خاص احسان كنندگان خاص. داخل است

                                           
 .146المنحة اإللهية في تهذيب الطحاوية،ص - 1
 .147همان،ص - 2
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  اصل ايمان - سوم

رفتارش به اصل و شود و ساير اعمال  ي اصل ايمان داخل اسالم مي انسان بنده به وسيله
. همچنين صالح و فساد اعمال به صالح و فساد قلب بستگي دارد. تگي داردايمان بس

إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد  ةأال إن في الجسد مضغ«:فرمايد مي �پيامبر

آگاه باشيد كه در بدن انسان پاره گوشتي هست كه ! هان«:1»الجسد كله، أال و هي القلب
گردد و هرگاه تباه شود، تمام اعضاي  صالح ميهرگاه اصالح شود، تمام اعضاي جسم ا

پس اصل ايمان در قلب . »بدانيد كه اين پاره گوشت، قلب است. گردد جسم نيز تباه مي
ايمان به معناي اقرار كردن به وسيله ي تصديق . باشد ايمان همان قول و عمل قلب مي. است

تصديق . باشد ول قلب ميتصديق، ق. و محبت و فرمانبرداري و تسليم بي چون و چرا است
محبت، عمل قلب در خصوص كساني است كه . معرفت و اثبات، مدلول شهادتين است

و محمد بن » ال إله إال اهللا«:خدا در شهادت  شود، كه عبارتند از برايشان گواهي داده مي
و دين خدا را دوست  �پس بنده، خدا و پيامبر .»أن محمداً رسول اهللا«عبداهللا در شهادت

فرمانبرداري و تسليم نيز عمل قلب هستند، كه به معناي قبول و عزم راسخ بر عملي . رددا
  : شود اصل ايمان به وسيله سه چيز منعقد مي 2.باشد كردن مدلول شهادتين مي

 .بر زبان آوردن شهادتين - 1

در تمام آنچه  �قول قلب، كه همان علم و تصديق به معناي شهادتين و اينكه پيامبر - 2
 .باشد ب خداي متعال آورده، راستگوست، ميكه از جان

                                           
 .52ي ،شماره»اإليمان«بخاري، مبحث - 1
 ).1/191(اثر اإليمان في تحصين األمة، - 2
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عمل قلب، كه همان قبول توحيد و بيزاري از ضد توحيد و محبت خدا و پيامبر و  - 3
پس هرگاه بنده، اصل ايمان . مي باشد �داري خدا و پيامبرردين خدا و عزم راسخ بر فرمانب

زندگاني دنيا و  او در .را آورد، در اين صورت به كامل كردن ايمانش مأمور و مكلف است
پس هرگاه بنده، طاعت را انجام داد و از . ي ايمان، امنيتي ندارد آخرت، جز به وسيله

ي مقتصد  محرمات و گناهان اجتناب نمود، ايمان واجب را تكميل نموده و به درجه
1.آيد نايل مي) رو ميانه(

 

شرايع و حدود و ايمان، فرايض و : اي به عدي بن عدي نوشت كه عمر بن عبدالعزيز نامه
هايي دارد، هر كس اينها را كامل گرداند، ايمان را كامل گردانيده و هر كس اينها را  سنت

2.كامل نگرداند، ايمان را كامل نگردانيده است
 

  هايي كه ايمان به خداي عزوجل بر اساس آنها استوار است پايه -چهارم

  :ه مهمترين شان عبارتند ازهايي استوار است ك ايمان به خداي عزوجل بر اساس پايه

 كفر به طاغوت - 1

3.ها تفسير شده است گو و بت طاغوت به شيطان و جادوگر و غيب
 

                                           
 ).1/193(همان، - 1
 ).1/45(صحيح البخاري مع الفتح، - 2
 ).19و3/18(جامع البيان، اثر ابن جرير طبري، - 3
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اين تفسير برخي از مصاديق طاغوت بر هر كسي كه سركشي و طغيان كرده و از حدش 
  1.شود تجاوز كرده و ادعاي حقّي از حقوق منحصر به خدا را دارد، اطالق مي

��m�Ñ�Ò:مايدفر خداي متعال مي � �Ó�ÕÔ�Ö�×�Ø� � �Ù�ÛÚ�Ü�Ý�Þ�

ß�à�á��â�ã�ä�å�æ�èç�é�ê�ë�ì� �l اجبار و   « 256: البقرة
چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ضالل مشّخص شده ، دين نيست) قبول( اكراهي در

شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه بر ( بنابراين كسي كه از طاغوت، است
ترين  به محكم، نافرماني كند و به خدا ايمان بياورد) و آن را از حق منصرف كندعقل بشورد 

و . اصالً گسستن ندارد) رهاند و و او را از سقوط و هالكت مي( دستاويز درآويخته است
شنود و از كردار كوچك و  و سخنان پنهان و آشكار مردمان را مي( خداوند شنوا و دانا است

  » ). بزرگ همگان آگاهي دارد

��m�k�l�m�n�o�p�q:فرمايد در جاي ديگري مي � �r�s�ut� �v�w���

x�l به ) با توبه و استغفار(و ، گزينند كساني كه از عبادت طاغوت دوري مي  « 17: الزمر
مژده بده ). خداونديبه اجر و پاداش عظيم ( ايشان را بشارت باد، گردند سوي خدا باز مي

  ».به بندگانم
ه اين مطلب است كه پاك كردن قلب مقدم بر تزكيه است و پاك كردن در اين آيه اشاره ب

ها و نجاست اعتقادات باطل و آنچه بر آن مترتب است از قبيل محبت  قلب از پليدي
   2.باشد نها، جهت متخلق شدن قلب به ايمان، واجب ميآها يا دلبستگي به  طاغوت

                                           
 ).1/47(اإليمان في تحصين األمة،اثر  - 1
 ).1/44(همان، - 2
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  ايمان به غيب - 2

��m�A�B�C�D�E:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي �GF�IH�J� �K�L�M�N�O�P�

Q� �R�S�T�U�l ت اين كتاب هيچ گماني در آن نيس . ميم. الم. الف  « 3 - 1: البقرة
ماز را به ، و ندارند ه به دنياي ناديده باور ميآن كساني ك  . و راهنماي پرهيزگاران است

 ».بخشند ايم مي ، و از آنچه بهره آنان ساختهخوانند گونه شايسته مي

 3: البقرة �m�M�N�O�l:عبارت. هر آن چيزي است كه از تو پنهان است» يبغ«

يعني كساني كه به خدا و فرشتگان و پيامبران خدا و روز آخرت و بهشت و جهنم و ديدار 
اصول امور غيب را در  �پيامبر 1.اند و به زندگي پس از مرگ ايمان دارند خدا ايمان آورده

ليه السالم همه را جمع كرده است، آنجا كه مي تعريف ايمان در حديث جبرئيل ع
خر و تؤمن بالقدر خيره و أن تؤمن باهللا و مالئكته و كتبه و رسله و اليوم اآل«:فرمايد

آخرت و به قدر خير و  ها و پيامبران خدا و روز  اينكه به خدا و فرشتگان و كتاب«:2»شره
  .»شر خدا ايمان داشته باشي

  ري كردن از نواهيانجام دادن اوامر و دو -3

��m�c:فرمايد خداي متعال مي �d�e�f�g�h� �i�l من   « 56: الذاريات
اين آيه، حكمت آفرينش انسان »  . ام پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده

ي انجام دادن  كند كه همان مكلف نمودن انسان به عبادت خداوند به وسيله را بيان مي

                                           
 ).1/101(جامع البيان، - 1
 .8ي ، شماره»القدر«مسلم، مبحث - 2
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�{��m:باشد؛ خداوند سبحان مي فرمايد ن از نواهي او مياوامر خدا و دست كشيد

~���¡� �¢�£� � �¤�¥�¦�§�©̈� �ª� � �«�¬�

®�̄�l اسالم را به تمام و كمال ( همگي! ايد اي كساني كه ايمان آورده  « 208: البقرة
پيروي ) هاي وي و وسوسه(گامهاي اهريمن  و از، به صلح و آشتي درآئيد) بپذيريد و

همان » سلم» « . گمان او دشمن آشكار شما است بي). او راه نرويد و به دنبال( نكنيد
در اين آيه، . باشد تمامي شرايع و دستورات اسالم مي» كافه«اسالم است و منظور از 

پاي داشتن ستورات اسالم و برخداوند مؤمنان را به عمل كردن به تمامي شرايع و د
1.كند عمل به بعضي ديگر دعوت مي تمامي احكام و حدود خدا بدون تباه كردن بعضي و

 

  اخالص براي خدا در عبادت -4

�]��m�Y�Z:فرمايد خداوند متعال مي �\�]�^�_� � � � � � � �`� �a� � � � � �b� �c�l به ( « 9: اإلنسان
و از ، دهيم ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراك مي) :گويند  بديشان مي، زبان حال

�¢�¡��m:فرمايد در جاي ديگري مي. » .خواهيم پاداش و سپاسگزاري نمي شما �£�¤� ���

¥� � � � � � �¦� � �§� �¨�©� � � �«ª�¬�®�¯�°�±�l زنده جاويد او   « 65: غافر
. پس او را به فرياد خوانيد و عبادت را خاص او بدانيد، جز او خدائي وجود ندارد. است

 ».است كه پروردگار جهانيان است  سپاس و ستايش اهللا را سزا

                                           
 ).2/324(جامع البيان، - 1
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��m�v:فرمايد همچنين مي �w�x�y �lتنها طاعت و عبادت خالصانه ! هان« 3: الزمر
  .»براي خدا است و بس

هاي ايمان است كه بدون آن،  ي مهمي از پايه پس اخالص، شرط صحت عبادت و پايه
شود و به ثمرات و  شود و هيچ عملي از وي پذيرفته نمي بنده در واليت خدا داخل نمي

  1.يابد اش وعده داده، دست نمي ن مؤمنه بندگاككرامات ايمان به خداوند 

  ����صداقت و راستي در پيروي از پيامبر -5

��m�Á�Â:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي � � � � � �Ã�Ä�Å�Æ�Ç��È�É� � � �Ê� � � � � � � �Ë�Ì�Í�

Î� � � � � � � � � � � � � �� �Ï�Ð�Ñ� � � � � � � � �Ò��l شيوه پندار و گفتار ( سرمشق و الگوي زيبائي در  « 21: األحزاب
اميد به ) :داراي سه ويژگي باشند(كساني كه براي . ر خدا براي شما استپيغمب) و كردار

ي كريمه، اصل  اين آيه»  . و خداي را بسيار ياد كنند، و جوياي قيامت باشند، خدا داشته
2.در گفتار و كردار و احوال مي باشد �سي به رسول خداأبزرگي در اقتدا و ت

 

��m�Ö:فرمايد خداي متعال مي �×� � � � �Ø�Ù� �� � �Ú�Û�Ü�Ý�Þ� � �ß� � � � �áà�â�ã� � � � � � � � � � �ä� � �å� �æ�

ç� � �è�é�ê�ë�ì� � �í�î�ï� �l من فقط : بگو) !اي پيغمبر (  « 110: الكهف
بگو ؛ : و امتياز من اين است كه من پيغمبر خدايم و آنچه گفت( انساني همچون شما هستم

ه خواهان پس هركس ك. شود كه معبود شما يكي است و بس و به من وحي مي) گويم مي

                                           
 ).1/65(اثر اإليمان، - 1
 ).6/392(تفسير القرآن العظيم، اثر ابن كثير، - 2
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و در پرستش پروردگارش كسي را ، بايد كه كار شايسته كند، ديدار خداي خويش است
  » . شريك نسازد

اخالص در عبادت و صداقت و راستي در پيروي از پيامبر دو ركن عمل مورد قبول 
عمل درست آن است كه مطابق سنت . است كه حتماً بايد آن عمل، درست و خالص باشد

  .باشد �پيامبر

��m�ç:بارتع � �è�é�l  عمل خالص آن است كه از . اشاره به همين ركن دارد

��m�ê�ë�ì:عبارت. شرك جلي و خفي خالص باشد � �í�î�l   اشاره به همين ركن
  1.دارد

  علم -6

�m�p�q�r�s�t�u�vخداوند پاك مي فرمايد �l 55: األنعام 

تا راه ، دهيم يح ميرا توض) قرآني و دالئل جهاني( آيات) روشن و آشكار( اين چنين «
ي  پس علم، پايه»  . پيدا و نمودار شود) از راه درست مؤمنان( گناهكاران) نادرست(

باشد، خداي مهربان مي  مي �مهمي در ايمان به خدا  و ركن بارزي در دعوت پيامبر

���m�p�q��r�s�t:فرمايد � �vu�w�x�y�z�|{�}��~�_��̀a��b�

c�l با آگاهي و بينش به ) مردمان را(ست كه من ين راه من اا: بگو  « 108: يوسف
از انباز و نقص و (و خدا را منزّه ، )باشند چنين مي( خوانم و پيروان من هم سوي خدا مي

                                           
 .525تيسير العزيز الحميد، ص - 1
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و كسي و چيزي را شريك ( باشم و من از زمره مشركان نمي، دانم مي) ديگر ناشايست
 .» ). انگارم خدا نمي

 :بر سه چيز استوار است�مبردهد كه راه و روش پيا پس اين آيه نشان مي

توحيدي كه بر انجام دادن طاعات و اجتناب از محرمات همراه  :توحيد خالص -اول
  .اخالص براي خدا در اين عبادت، استوار است

  .دعوت به سوي توحيد و يكتاپرستي -دوم

  1.علم و بصيرت در تمامي اينها - سوم

باشد و آن  مي �وظايف پيامبراز مهمترين  دين موزشآخداي سبحان بيان كرده كه 
ي آموزش علم ديني، مسلمانان را از گمراهي آشكار بيرون آورد؛  حضرت به وسيله

��m�N�O�P�Q�R�S�T�U:فرمايد مي � � �V�W�X�Y�Z�[�

\�]� �� �� ��� �� � �� �� �^��_�̀�a�b�c�l خدا كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را   « 2: الجمعة
، و آنان ا آيات خدا را براي ايشان بخواندت، ان گسيل داشته استبرانگيخته است و به سويش

آنان پيش از آن . آموزد را مي) يزدان( و شريعت) قرآن( او بديشان كتاب. را پاك بگرداند
  » . تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند

  :پس بر ما واجب است كه مهمترين مسائل را بدانيم كه عبارتند از
ي ادله  ت خدا و شناخت پيامبرش و شناخت دين اسالم به وسيلهعلم؛ همان شناخ -

 .باشد مي

 .نآعمل به  -

                                           
 ).1/71(؛ اثر اإليمان،)13/79(جامع البيان، - 1
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 .دعوت به سوي آن -

 .صبر و پايداري بر اذيت و آزار در اين راه -

��m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J:دليل آن، همين آيه است �K�

L�M�N�O�P� � �Q� �l كه سرمايه ( به زمانسوگند  « 3 -  1: العصر
انسانها همه   )! و براي نيل به سعادت دو جهان استت تالش ا، و فرصزندگي انسان

و همديگر را ، كنند و كارهاي شايسته و بايسته مي، آورند مگر كساني كه ايمان مي  . زيانمندند
در (يكديگر را به شكيبائي و ، كنند سفارش مي) در عقيده و قول و عمل( به تمسك به حق

كه موجب رضاي خدا ( نمايند توصيه مي) و رنجهائيها و دشواريها و دردها تحمل سختي
  ».) گردد مي

  .همانا عمل صالح بر ايمان استوار و ايمان هم بر توحيد و يكتاپرستي استوار است
ثر و رشد كننده، ايمان پويا و ؤايماني كه مدنظر خداوند است، ايمان زنده و كارا، ايمان م

بش نفع مي رساند، ايماني است كه در قلب او ايماني كه به صاح. فعال و هدايت كننده است
شود و نوراني كننده و روشنايي بخش  كند و شكوفا مي شود، پس كم كم رشد مي كاشته مي

آرايد و آن را در تمامي جوانب و زوايايش پر از  است و قلب انسان را به زينت خود، مي
ن و وجود مؤمن كشيده مي هايش بر كيا ها و برگ ايماني كه شاخه. گرداند زينت ايمان مي

اش مي اندازد و ميوه هايش را در شب و روز به مؤمن  شود و سايه اش را بر زندگي
ايماني كه مؤمنان راستگو و اهل عمل از ميان پيامبران و اولياي صالح با آن، زيسته . دهد مي
اش را  ايماني كه عمل را به دنبال دارد و سكوت و رفتار انسان را كنترل و زندگي .اند

ايمان زنده و پويا ايماني است كه همت و نشاط و تالش و . گرداند اصالح و درست مي



  

346 ايمان به خدا

كوشش و رنج و مجاهدت و جهاد و تربيت و عزت و ثابت قدمي و يقين را بر مي 
  1.انگيزاند

  كنند شرح برخي از آيات قرآني كه از ايمان بحث مي - پنجم

 زينت ايمان - 1

��m�n�o�p�q:خداوند متعال مي فرمايد � � � �r�s�t�u�v�w� � � � � � � �x�

y�{z�|�}�~�_� �l اما خداوند ايمان را در  « 7: الحجرات
و كفر و نافرماني و گناه را ، نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است

يعني ، كه داراي اين صفات هستند( فقط آنان، در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است
و مطرود و كفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور ، رشان محبوب و مزينايمان در نظ

از آنجا كه برخي از گناهان كفرند و برخي كفر نيستند، خداوند » .راهيابند و بس) است
از اين رو گناهان را سه دسته قرار داده؛ برخي از گناهان . ميان آنها فرق قايل شده است

و . اند كه كفر و فسوق نيستند ند و برخي عصياناند و كفر نيست كفر، و برخي فسوق
از . خداوند اظهار داشته كه همه اين سه نوع گناه را براي مؤمنان ناپسند دانسته است

هستند و چيزي از طاعات و  لشان در ايمان داخ آنجا كه طاعات و عبادات، همه

يض و اايمان و فر«عبادات خارج از ايمان نيست، ميان آنها فرق ننهاده تا مثالً بگويد،
بلكه آن را به طور خالصه آورده و » ساير طاعات را براي شما محبوب گردانيده است
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��m�p�q:فرموده است � � � �r�l قرار مي » ايمان«ي  پس تمامي طاعات داخل كلمه
1.گيرند

 

  نور ايمان - 2

�}��m�x�y�z:خداوند متعال مي فرمايد �}|�~���¡� � � � � � � �¢�¤£�

¥�¦�¨§� �©�ª�«� �¬� �®�¯�°�±�²� �³�´�µ� �¶�̧�

¹�º�»� �¼� �½�¿¾� �À�Á�ÃÂ�Ä�Å�Æ�Ç�ÉÈ�Ê�Ë�Ì� � � �ÎÍ�Ï�
Ð�Ñ�Ò�Ó�l و او است كه جهان (خدا روشنگر آسمانها و زمين است   « 35: النور

و ، و با نور معنوي وحي و هدايت و معرفت درخشان، را با نور فيزيكي ستارگان تابان
ماند  به چلچراغي مي، نور خدا. )ن كرده استوجود در مخلوقات فروزابا شواهد و آثار م

حباب درخشاني كه انگار ، كه در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد
از درخت پربركت ) كه( افروخته شود) با روغني( و اين چراغ، ستاره فروزان است

ين بلكه تك درختي است در سرزم( كه نه شرقي و نه غربي است) به دست آيد( زيتوني
) اي روغنش پالوده و خالص است به گونه. تابد باز و بلندي كه از هر سو آفتاب بدان مي

!  نوري است بر فراز نوري. شود ور مي انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله
به همين . اند جا را نورباران كرده همه، نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون(

هاي شك  وحي و نور تكويني هدايت و نور عقالني معرفت پرده منوال هم نور تشريعي
و جمال ايزد ذوالجالل را بر در و ديوار ، و شبهه را از جلو ديدگان همگان به كنار زده

                                           
 ).7/42(؛ مجموع الفتاوي،)1/194(األمثال القرآنية، - 1



  

348 ايمان به خدا

). تواند ببيند و دريابد اما اين چشم بينا و دل آگاه است كه مي. اند وجود به تجلّي انداخته
و شمعك نور خرد را به چلچراغ نور ( كند رهنمود ميخدا هر كه را بخواهد به نور خود 

تا ( زند خداوند براي مردمان مثلها مي). گرداند رساند و سراپا فروزانش مي اَحد مي
تا آنجا كه ممكن  - فت خرد را معقول را در قالب محسوس بنماياند و دور از دائره دريا

و خداوند آگاه از هر ) دبه خرد نزديك نماي -  ، با كمك وحي و در پرتو دانشاست
 .»  ).با معبود آشنا گرداندداند چگونه مخلوق را  و مي(چيزي است 

�}��m�y�z:ي آيه �| �l ي  خداوند نوراني كننده«:چنين تفسير شده است
ي نور  چون به وسيله» ها و زمين است ي اهل آسمان ها و زمين و هدايت كننده آسمان

نه نور يكي و اين فقط فعل خداست و گر. اند يت يافتهها و زمين هدا خداست كه اهل آسمان
باشد و اسم نور كه يكي از اسماء حسني است كه از آن مشتق  از اوصاف قائم به خداوند مي

ي صفت به  اضافه: نور به يكي از اين دو صورت به خداوند اضافه مي شود. شده است
  1.ي مفعول به فاعلش اش و اضافه موصوف

دهد كه اصل ايمان از جانب خداوند است موقعي كه  شان مين �m�~���l:عبارت
دهد، پس نور و  كند و نوري را برايش قرار مي اش را براي اسالم باز مي ي مؤمن ي بنده سينه

عملي كه از وحي رسيده به قلب گرفته شده به روغن . شود ي آن شروع مي حيات به وسيله
ن و رشد حيات آنور و قوت و سالمت  پس ادله يافتن. شفاف و مرغوب تشبيه شده است

گيرد؛ چون اين  ي علم به قرآن و سنت و عمل به اين علم صورت مي مؤمن، تنها به وسيله
  2.ي حيات انسان است امر غذا و ماده
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اي نياز دارد كه باعث اين كار  همانا روشنايي آتش جهت ادامه يافتن اش به ماده -
نور ايمان . باشد ي غذاي جاندار مي تش به منزلهشود و اين ماده جهت روشنايي دادن به آ

پس . برجا و ادامه يابدي آن پا ي علم سودمند و عمل صالح نياز دارد تا به وسيله نيز به ماده
تش با از بين رفتن آطور كه  شود همان ي ايمان از بين رفت، ايمان خاموش مي هرگاه ماده

1.شود اش خاموش مي ماده
 

با زياد شدن علمي . كند بر اينكه ايمان كم و زياد مي شود ميهمانا اين مثل داللت  -
طور كه بر  كه به قلب مي رسد و از نور قرآن و سنت گرفته مي شود، زياد مي گردد همان

اين مثل از آنجا گرفته شده كه علمي كه به . اثر كم شدن اين علم، ايمان نيز كم مي شود
تشبيه شده  ،افروزاند وغني كه چراغ را بر ميشود به ر معارف و حقايق ايماني آراسته مي

شود، و مؤمنان به  روشنايي چراغ بر اثر زياد شدن و مرغوبيت روغن زيتون زياد مي. است
هايشان تفاوت دارند و كامل ترين  تناسب علم و ايماني كه دارند، به لحاظ قوت نور در دل

 .و ايمانش كامل بود باشد به خاطر اينكه علم مي �مؤمنان از نظر نور، پيامبر

دهد كه نوري كه خداوند در دلهاي مؤمنان قرار مي دهد، نور  اين مثل نشان مي -
حقيقي است و مأخذ آن تشبيه آن نوري كه معنايش معلوم ولي كيفيتش نامعقول است به 

كيد أپس تشبيه به چيز محسوس، وجود و حقيقت آن را ت. باشد نور چراغ محسوس مي
2.نمايد مي

 

آيه تشابهي ميان فطرت و فتيله وجود دارد از آن جهت كه هر يك از آن دو  در اين -
آماده  ،در اصل خلقت و ساختارش، براي گرفتن و به خود گرفتن آنچه كه مناسب است
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ي آن خيس  مكد و به وسيله گيرد و آن را مي پس فتيله هيزم مناسب را به خود مي .است
نين شود، همچ ماده ميآ - هرگاه روشن شود -ني آن جهت بر افروخت شود و به وسيله مي

ن سرشته است، براي گرفتن و آاساس دين حنيفي كه خداوند دلهاي بندگان را بر فطرت بر
اخذ آنچه كه مناسب اش است و بر آن سرشته شده از قبيل توحيد و دين و حق آماده 

سنت در  قرآن وپس هرگاه فطرت آنچه را كه به آن داده مي شود، از قبيل علم به . است
ي آن، قلب و گرفتن نور ايمان به وسيله  خود بگيرد، در آن صورت جهت برافروختن چراغ

�¦�¥�¤��m:خداي متعال مي فرمايد .آماده است � � � � �¨§�©�ª�«� �¬�®�

°¯�±�²�³� � �´ �lه آئين  « 30: الروماسالم، حقيقي خدا( روي خود را خالصانه متوج (
نبايد سرشت خدا را تغيير . د مردمان را بر آن سرشته استاين سرشتي است كه خداون. كن
و از راستروي به كجروي ، ديني و از دينداري به بي، و آن را از خداگرائي به كفرگرائي( داد

 ».) كشاند

ي مردمان را بر اساس معرفت و توحيد و محبت او سرشته و  پس خداوند عزوجل همه
آنچه كه مناسب اش است از قبيل دين و اسالم شان را بر اساس گرفتن و پذيرفتن  درون

هاي  گرفته از قرآن و سنت، از مكايد و نيرنگفطرت به وسيله ي علم بر. شته استسر
  1.شود شياطين جنيان و آدميان كه سعي در تباه كردن و فاسد كردن آن دارند، پاك مي

ن علم و ايمان، تعقل ثير نور علم و ايمان بر عقل داللت مي كند، چوأهمانا اين مثل بر ت
راه رسيدن به حق در . دهد سالم و رأي درست و محكم و استنتاج صحيح را به عقال مي

ي وحي نازل شده بر  تمامي مسائل ديني تنها با به كار بردن عقل روشن شده و به وسيله
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از علم،  يباشد، و عقل خال جهت گرفتن حقايق و معارف ديني و مانند آنها مي �پيامبر
ي  همچنين اين مثل داللت مي كند بر اينكه نور بر همه. ي به سوي اين حقايق را نداردراه

اعمال قلب و وظايف ديگر قلب از جمله عقايد و عواطف و احساسات و اراده ها و 
ي خير و سالمت و صالح خرم و شاداب  تابد و مي درخشد و آن را به وسيله انفعاالت، مي

1.گرداند مي
 

كند بر اينكه نور قرآن و سنت و علم بر گرفته از قرآن  داللت مي �m�À�Á�Â l:عبارت
و من لم يجعل اهللا له نوراً فما «:و عبارت. كند و سنت، نور ايمان را تغذيه و زياد و قوي مي

دهد كه هر دو نور يعني نور ايماني كه در دل جاي مي گيرد و نور  نشان مي »له من نور
پس هر كسي به سوي نور اول هدايت . نب خداوند استعملي كه راهش وحي است، از جا

كند و هر كس  ي نور دوم هدايت پيدا كند، خداوند نوري كامل به او عطا مي يابد و به وسيله
ها  هاي گمراهي قرار گرفته و در تاريكي چنين نباشد، نوري ندارد بلكه در راهي از راه

  2.كند حركت مي

  روح ايمان -3

��m�A�B�C:دفرماي خداي متعال مي �D�E�GF�H�I� � � � � � � � �J�K�L� �M�N�

O�P�Q�R�S� � � � �T�U�V�XW� �Y�Z�[� � � �\�]� �^�l 52: الشورى »  
به تو نيز به فرمان خود جان را وحي ، ايم همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده
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دانستي  تو كه نمي) پيش از وحي. كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است( ايم كرده
ايم كه در پرتو آن هر  وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده، تاب چيست و ايمان كدامك

به ) مردمان را با اين قرآن( تو قطعاً. بخشيم كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي
خداوند در اين آيه، وحي خود را روح ناميده، با توجه »  . سازي راه راست رهنمود مي
ي آن  و ارواحي كه در حقيقت همان حيات است، به وسيله ها به اينكه حيات قلب

و آن را نور ناميده از آن ... ن باشد، مرده است نه زندهآشود و هر كس فاقد  حاصل مي
ي آن حاصل  ها به وسيله لبقو روشن كردن  هي وحي، نوراني شد جهت كه به وسيله

نور كامل مي شود و جز ي اين دو صفت يعني حيات و  در واقع روح به وسيله .شود مي
ي  و هدايت يافتن به وسيله - !شان باد سالم و درود خدا بر همه - به دستان پيامبران

شان و دريافت علم سودمند و عمل صالح از چراغ دان آنان، راهي به سوي  رسالت
ن، روح مرده است هر چند صاحبش مشهور به زهد آحيات و نور وجود ندارد و بدون 

؛ چون حيات و نوراني شدن قلب باشد سخن در مباحث مختلف علمي و فقه و فضيلت و
پذيرد كه خداوند متعال آن را به پيامبرش وحي كرده و آن  ي روحي تحقق مي به وسيله

پس . ي آن هر كس از بندگانش را كه بخواهد، هدايت كند را نوري قرار داده تا به وسيله
ي آن،  لكه نوري است كه انسان به وسيلهزياد بودن نقل و تحقيقات و كالم نيست ب ،علم

نچه از چراغ دان آاز اقوال نادرست و اقوال حق را از اقوال باطل و را اقوال درست 
1.نبوت است از آراي اشخاص تشخيص دهد
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  اسباب قوت ايمان -ششم

ي عظيمي دارد و نياز زيادي به آن هست بلكه ضرورت و نياز  اين فصل، نفع و فايده
ن و توجه و عنايت به آن، هم از لحاظ شناخت و هم از لحاظ متصف آخت شديد به شنا

ي آن درجات  و آن اين كه ايمان همان كمال بنده است و به وسيله .شدن به آن، وجود دارد
ايمان به . باشد رود، و ايمان سبب و راه هر خير دنيا و آخرت مي در دنيا و آخرت باال مي

شود و  ي شناخت آنچه كه ايمان از آن گرفته مي به وسيلهشود جز  آيد و قوي نمي دست نمي
هاي آن، و خداي متعال براي هر امر  چشمه و اسباب و راهي شناخت سر جز به وسيله

مطلوبي سبب و راهي جهت رسيدن به آن را قرار داده است، و ايمان بزرگترين و مهمترين و 
رگي قرار داده تا آن را جلب كرده و هاست و خداوند براي ايمان مواد بز ترين خواسته جامع

موادي كه . گرداند طور كه اسبابي دارد كه آن را ضعيف و خوار مي اش گرداند، همان تقويت
  :مجمل و مفصل: ايمان را جلب و تقويت اش مي گرداند، دو چيز است

ل در آيات مهاي خدا از قرآن و سنت، و تأ مجمل عبارت است از تدبر در آيات و نشانه
ن آي شديد به شناخت حقي كه بنده براي  شان و حرص و عالقه ي خدا با اختالف انواعهست

اما  1.باشد ي اسباب اين اصل عظيم مي پس مرجع همه .باشد آفريده شده و عمل به حق مي
شود  آيد و قوي مي ي امور زيادي به دست مي راجع به تفصيل بايد گفت كه ايمان به وسيله

  :ه موارد زير اشاره كردتوان ب كه از جمله مي
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  هاي نيكوي خدا معرفت نام - 1

ي شديد به فهم و معاني آنها و پرستش  كه در قرآن و سنت وارد شده  و حرص و عالقه
إن هللا تسعة و تسعين «:فرموده است �رسول خدا. باشد ها مي ي اين نام خدا به وسيله

نه اسم دارد كه هر كس ود و خداوند ن«:»من أحصاها دخل الجنة -مائة إال واحداً-اسماً
شان را فهم  يعني هر كس آنها را حفظ و معاني. »شود شمارد، داخل بهشت ميآنها را بر

بهشت . شود ي آنها بپرستد، داخل بهشت مي كند و به آن معتقد باشد و خدا را به وسيله
و  شود كه اين امر، بزرگترين سرچشمه پس معلوم مي. شوند هم تنها مؤمنان داخلش مي

هاي نيكوي  شناخت نام. باشد ماده جهت حاصل شدن ايمان و قوت و ثبات و آن مي
ها و  پس هر چه معرفت بنده به نام. خداوند، اصل ايمان است و ايمان به آن بر مي گردد

پس مؤمن بايستي توان و . شود اش قوي مي صفات خدا زياد باشد، ايمانش زياد و يقين
ء و صفات خدا مبذول نمايد، و اين معرفت بايد از تالش خود را جهت شناخت اسما

پس اين شناخت . شود قرآن و سنت و آنچه كه از صحابه و تابعين روايت شده، دريافت 
گرداند و به او آرامش مي  اش را قوي مي من را زياد و يقينؤسودمند، ايمان انسان م

1».دهد
 

  تدبر در قرآن به صورت عموم - 2

نمايد، پيوسته از علوم و معارف قرآن كه  تدبر و تأمل مي چون انساني كه در قرآن

�̀�_��m:فرمايد خداي متعال مي. گيرد گرداند، استفاده و بهره مي ايمانش را زياد مي
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a�b� �c�d� �e�f� �g�h�l و هنگامي كه آيات او بر  « 2: األنفال
و (كنند  ميبر پروردگار خود توّكل و ، افزايد بر ايمانشان مي، شود آنان خوانده مي

تدبير در قرآن، » .)سپارند ند و هستي خويش را بدو ميدار خويشتن را در پناه او مي

��m�r�s�t:فرمايد باشد؛ خداوند بلند مرتبه مي درمان نجات بخش امراض قلب مي

u�v� � �w�x�y�z� � � �{�|� � �}�~�_� �`�l اي   « 57: يونس
و درماني براي ) رهنمود زندگيجهت ( از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي! مردمان

همچون كفر و نفاق و كينه و ستم و دشمني با حق و ( ها است چيزهائي كه در سينه
قرآن »  . و هدايت و رحمت براي مؤمنان است) كه قرآن نام دارد( آمده است) حقيقت

تر و  موعظه و پندي از جانب خداست و آيا از موعظه و پند رباني، رساتر و آسان
هاي شبهات  ر و مؤثرتر در قلب و روان وجود دارد؟ پس در قرآن، شفاي بيماريبانفوذت

و شهوات و بيماريهاي هوا و انحراف و امراض شك و شرك و امراض قلب و روان و 
هاي سياست و اقتصاد و اخالق و اجتماع و زندگي و تمدن  جوارح و حواس و بيماري

��m�t�u�v�w�x�y:فرمايد خداي متعال مي 1.وجود دارد �z�{ �l

ما آياتي از قرآن را فرو ) ؟ وقتي كهگردد چگونه نيرومند و پيروز نمي حق(  « 82: اإلسراء
سازي درونها از  و پاك، دلها از بيماريهاي ناداني و گمراهي( فرستيم كه مايه بهبودي مي

به سبب در ( و رحمت مؤمنان) چشمي و آزمندي و تباهي كثافات هوي و هوس و تنگ
  .»است ،) ن ايمان و رهنمودهاي پرخير و بركت يزدانبرداشت

                                           
 .119اإليمان أوالً فكيف نبدأ به، دكتر هدلي،ص - 1
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دهد و مناعت  ها شفا مي پس قرآن، غذاي روح و درمان است كه درون را از بيماري
ي  از جمله ثمرات تدبر در قرآن اين است كه قرآن وسيله 1.كند قوي را براي آن كسب مي

كيفيت عبادت خدا و  ي شناخت خواهد و وسيله شناخت چيزهايي است كه خدا از ما مي
؛ زيرا قرآن كريم منهج حياتي ، مي باشداي كه خدا براي ما نازل كرده است شناخت برنامه

است كه خدا نازلش كرده و اساس تشريعي است كه بر بندگان واجب است در آن تدبر و 
 اش اجتناب كنند تا عبادت خداي تأمل كنند و پايبند اوامر و دستوراتش باشند و از نواهي

  2.متعال را محقق نمايند
كنند و  وقتي به نظم و محكم بودن قرآن كريم و اينكه آيات قرآن همديگر را تصديق مي

و اختالفي در آن نيست، نگاه شود، اين يقين حاصل  ضموافق يكديگرند و هيچ تناق

��m�c�d�e�f�g�h�i:شود كه مي � �j� �lk�m� � � �n�o�p�q�l هيچ   « 42: فصلت
نه غلطي و تناقضي در الفاظ و ( .گردد هيچ جهتي و نظري، متوجه قرآن نمياز ، گونه باطلي

و ، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن، مفاهيم آن است
قرآن فرو فرستاده يزدان است كه با ) چرا كه. رسد نه دست تحريف به دامان بلندش مي

شايسته حمد و ستايش بسيار  ، وروي حكمت است و افعالش از( است حكمت و ستوده
و اختالف زيادي در آن  ضو اينكه اگر قرآن از جانب غير خدا بود، قطعاً تناق» ).است

�m�k�l�nm�o :فرمايد خداوند متعال مي. شد يافت مي � �p� � � � �q� � �r�s� �t�u� �v�

w�x�y�l و معاني و ( انديشند درباره قرآن نمي) اين منافقان( آيا   «  82: النساء
كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و  مفاهيم آن را بررسي و وارسي نمي
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بدانند كه اين كتاب به سبب ائتالف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه بخشي از آن 
و اگر از سوي غيرخدا آمده بود ) ؟  از سوي خدا نازل شده است، مؤيد بخش ديگري است

هاي  اين از بزرگترين تقويت كننده .» . كردند آن تناقضات و اختالفات فراواني پيدا مي در
آنچه كه از  تنها به خاطرپس مؤمن . گرداند ايمان است و از چندين جهت آن را تقويت مي

كه بر آن مترتب است، آگاهي  يو احكام نيك درستكند و از اخبار  آيات خدا تالوت مي
حاال وضعيت چگونه است . شود مور ايمان خير زيادي برايش حاصل ميكند، از ا پيدا مي

اگر خوب در آن تأمل و تدبر نمايد و مقاصد و اسرار آن را فهم كند؟ به همين خاطر مؤمنان 

�°�̄�®�¬�»��m�©�ª:گويند كامل مي � �±�²�³ �l193: آل عمران » 

به ) مردم را( شنيديم كه) دالّلهيعني محمد پسر عب، توحيدبزرگوار (ما از منادي ! پروردگارا
اكنون كه . و نداي او را لبيك گفتيم( خواند و ما ايمان آورديم ايمان به پروردگارشان مي

   .») چنين است

  ����معرفت پيامبر -3

و اخالق واال و صفات كاملي كه آن حضرت دارد؛ چون هر كس او را به خوبي بشناسد، 
خداوند . ي آنچه كه آورده، شك نمي كنداش و صدق و راست در صداقت و راستگويي

�~��m:فرمايد متعال مي � ���¡�¢�£�¤� � �¥� �¦�l يا اين كه ايشان   « 69: المؤمنون
يعني  .» كنند ؟  او را قبول نمي) رسالت( و اين است كه، شناسند پيغمبر خود را نمي

ان مبادرت اند، به سوي ايم شود كه كساني كه ايمان نياورده موجب مي  �معرفت پيامبر
خداي متعال مسلمانان را . شان زياد شود اند، ايمان وردهآورزند و كساني كه به او ايمان 
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كند، تدبر نمايند  كه به سوي ايمان دعوت مي �تشويق كرده كه در احوال پيامبر

��m�²�³�́�µ�¸¶�¹:فرمايد مي �º�»�¼�½�¾�À¿�Á�

Â� �Ã�ÅÄ�Æ� � � �Ç�È�É�Ê� � � �Ë�Ì�Í�Î�Ï� �l من شما را : گوب  « 46: سبأ
و يا يك ، ، دو نفر دو نفرخالصانه براي خدا: ن اين است كهو آ، كنم تنها يك نصيحت مي

درباره محمد كه سالها با ( سپس). هاي خفته را زنده كنيد و انديشه( برخيزيد، نفر يك نفر
مت داري و سالتا پاكي و امانت( بينديشيد) ايد فكر خود را به كار گيريد و او بسر برده

، شما) ديرينه(همدم و همنشين ) اين. .. شودها مجسم  ، در خاطرهجسماني و روحاني او
. بلكه او بيم دهنده شما از عذاب سختي است كه در پيش است. جنّ زده و ديوانه نيست

ترين انسان است،  و عظمت اخالقش و اينكه كامل �خداي متعال به كمال اين پيامبر»  

���m�zy�{�|�}��~�_�`�a:مايدفر سوگند ياد كرده مي �b�c�� � � �d��e�f�g�

h�i�j�k�l� � � �m�n�o� �l و قسم به ! سوگند به قلم. نون  « 4 - 1: القلم
تو داراي    . تو ديوانه نيستي، در سايه نعمت و لطف پروردگارت   ! نويسند چيزي كه مي

ديده و پسنيعني صفات ( تو داراي خوي سترگ   . پاداش بزرگ و ناگسيختني هستي
اش و در اخالق و خوي  پس پيامبر در صفات حميده و پسنديده» .هستي) افعال حميده

زيبايش و گفتار راست و سودمندش و كردار حكيمانه و نيكويش، بزرگترين داعي به 
خداوند . باشد تر مي مشق و الگوي كاملراو امام و پيشواي اعظم و س. سوي ايمان است

��m�©�ª:گويند ي برگزيده هستند، ياد كرده كه آنان ميها از صاحبان خرد كه انسان

«�¬�l د ، بزرگوار توحيد( ما از منادي! پروردگارا« 193: آل عمرانيعني محم

با گفتار و  m�®�̄�lو او همين پيامبر گرامي است، .»شنيديم ) پسر عبدالّله
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��°�mخواند، ي احوالش به سوي ايمان فرا مي اخالق و اعمال و دين و همه �±�²�

³ � lو از آنجا كه ايمان از . راه ندارد ايماني كه هيچ گونه شك و ترديد بدان

گرداند و از بزرگترين وسايلي  بزرگترين چيزهايي است كه انسان را به خدا نزديك مي
است كه خدا دوستش دارد، اينان به ايمانشان متوسل شدند كه خدا از بدي هايشان 

�»��m�©�ª:اينان گفتند. جات واال نايل گرداندچشم پوشي كند و آنان را به در

¬�®�¯�°� � �±�²�´³�µ�¶�¸�¹�º�»� � �¼�½�¾�

¿�l د پسر ، توحيدبزرگوار (ما از منادي ! پروردگارا  « 193: آل عمرانيعني محم
و ( خواند و ما ايمان آورديم به ايمان به پروردگارشان مي) مردم را(شنيديم كه ) عبداّلله

گناهانمان را بيامرز و ! پروردگارا) اكنون كه چنين است. گفتيمنداي او را لبيك 

به همين خاطر انسان » .بميران ) در مسير ايشان( بديهايمان را بپوشان و ما را با نيكان و
ديد و  منصفي كه هيچ خواستي جز پيروي از حق ندارد، به محض اينكه پيامبر را مي

بلكه . كرد آورد و در رسالتش شك نمي ميشنيد، بالفاصله به او ايمان  كالمش را مي
بردند كه  ن حضرت را مي ديدند، پي ميآي مبارك  بسياري از آنان به محض اينكه چهره

1.ي انسان دروغگو نيست اين چهره، چهره
 

  تفكر در هستي و تأمل در درون -4

در  ها و زمين و موجودات ميان آنها، و تأمل همانا تفكر در هستي و در آفرينش آسمان
گرداند؛ چون به نسبت انسان،  انسان و صفات و خصوصيات انسان، ايمان را قوي مي
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اي است كه هر كس خوب در آن دقت  اش و خصوصياتش به گونه ساختار وجودي
برد و به نسبت اين موجودات، عظمت آفرينش هست  اش پي مي نمايد به عظمت آفريننده

همچنين در اين موجودات، زيبايي و نظم . داش داللت دار كه بر قدرت و عظمت آفريننده
سعت و گستردگي علم وكند و بر  و محكم كاري هست كه صاحبان خرد را متحير مي

همچنين در اين موجودات انواع منافع و . كند خدا و شمول حكمت او داللت مي
هاي زيادي كه قابل شمارش نيست، وجود دارند كه بر گستردگي رحمت خدا و  نعمت

ي اينها به تعظيم و بزرگداشت به وجود  و همه. خشش و نيكي خدا داللت داردكرم و ب
شان و شكر و سپاسگزاري خدا و هميشه ياد كردن او و خالص گردانيدن دين  آورنده

1.و اين همان روح و راز ايمان است. خواند براي او فرا مي
 

ان از تمامي جهات و ها به پروردگارش ي آفريده همچنين نگاه به فقر و نياز شديد همه
اينكه يك چشم به هم زدن از او بي نياز نيستند به ويژه آنچه كه انسان در درون خود 

شود كه بنده خضوع كامل   كند كه چقدر نيازمند پروردگار است، اين موجب مي مشاهده مي
و دعاي زياد و گريه و زاري به پيش خدا جهت جلب منافع دين و دنيايش كه بدان نياز 

شود وي توكل قوي به پروردگارش و ثقه و اعتماد  همچنين موجب مي. د، داشته باشددار
بدين صورت ايمان . اش و طمع شديد به نيكي و لطف و احسانش داشته باشد كامل به وعده
همچنين  2.مغز و روح عبادت است قوي شود؛ چون دعا كند و تعبد براي خدا تحقق پيدا مي
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لوق يك چشم به هم زدن از آنها بي خام و خاص خداوند كه متفكر در فراواني نعمتهاي ع
  1.كشاند نياز نيست، انسان را به سوي ايمان مي

�m�y�z:فرمايد خداي متعال مي � � � �{�|�}�~�_�̀�a� � � �b�

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

r�s�t�u�v�w�x�y� � � � � �z� �l آفرينش در مسّلماً   « 191 -  190: آل عمران 
 و تاريكي و، پياپي( رفت و آمد و، زمين و آسمانها) مرّتب و منظّم و غريب و يبعج(

 آفريدگار شناخت براي آشكار( دالئلي و ها نشانه، روز و شب) درازي و كوتاهي و، روشني
 بر و نشسته و ايستاده را خدا كه كساني   . است خردمندان براي) او قدرت و دانش و كمال و

 آفرينش درباره و كنند مي ياد) خود احوال و اوضاع همه در و( افتاده پهلوهايشان
 ساختار و دلربا نقشه و( انديشند مي زمين و آسمانها) اسرارآميز و انگيز دلهره و انگيز شگفت(

) : گويند مي قال و حال زبان به و، انگيزد برمي آنان در غوغائي و شور آن، حيرتزاي
 از( پاكي و منزّه تو ؛  اي نيافريده عبث و بيهوده را) تكائنا شگفت دستگاه( اين! پروردگارا

 از) بايسته و شايسته كارهاي انجام بر توفيق با( را ما پس، )! باطل كار به يازيدن دست
  » . دار محفوظ) دوزخ( آتش عذاب
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  زياد انجام دادن ذكر خدا در هر وقتي -5

، درخت ايمان را در قلب باشد؛ چون ذكر خدا ي آن دعاست كه مغز عبادت مي از جمله
پس هر كس . دهد، و هر چه بنده بيشتر انجام دهد كارد و آن را تغذيه و رشد و نمو مي مي

محبت خدا همان ايمان است بلكه . دهد خدا را دوست بدارد، بيشتر ذكر او را انجام مي
ذكر خدا آثار سودمندي در حيات دنيوي و اخروي . باشد محبت خدا روح ايمان مي

  :توان به موارد زير اشاره كرد مانان دارد؛ از جمله ميمسل

  ي حقيقي   حيات پاك و طيبه -الف

گيرد روحي كه قلب صاحبش  حيات همان حيات روح است كه از وحي الهي تغذيه مي
حيات روح همان است كه خداوند آن را به حيات طيبه . گرداند را به ذكر خدا وابسته مي

�{�|�}�m�y�z:فرمايد توصيف نموده، آنجا كه مي �~�_�`�a�b�

c�ed�f� �g�h�i�j�k�l�l و زن چه هركس   « 97: النحل 
 خوشايندي و پاكيزه زندگي) دنيا اين در( بدو، باشد مؤمن و دهد انجام شايسته كار مرد چه
 بهترين طبق بر را آنان) عالي و متوسط و خوب كارهاي( پاداش) دنيا آن در( و بخشيم مي

�|�}�m:فرمايد همچنين در جاي ديگري مي»  . داد هيمخوا كارهايشان � � �}�~���¡���

¢�£�¤�¥�¦�§�¨� �©� � � � � � � �ª�«�¬ lطلب پروردگارتان از كه اين و« 3: هود 
) مخلصانه توبه و صادقانه استغفار سبب به( خداوند كه برگرديد او سوي به و كنيد آمرزش

 در( و، سازد مي مند بهره) جهان اين زندگي مواهب از( نيكوئي طرز به مرگ دم تا را شما
 احسانش و فضيلت) پاداش( احساني و فضيلت صاحب هر به) خود داد و عدل برابر آخرت
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پس ذكر خداي متعال و محبت و طاعت او و روي آوردن به او، ضامن » . دهد مي را
من خدا و نافرماني او، ضا باشد، و روي گرداني از در دنيا و آخرت ميحيات ترين  پاك

خداي متعال  1.باشد حيات نكبت بار و تيره و زندگي سخت و تلخ در دنيا و آخرت مي

�m�Å�Æ:فرمايد مي �Ç� �È�É�Ê� �Ë�Ì�Í�Î�Ï� � � � �Ð�Ñ�l طه :

 زندگي، )گزيند دوري آسماني كتابهاي احكام از و( بگرداند روي من ياد از هركه و   « 124
 قانع خدادادي نصيب و قسمت به هن چون(  ؛  داشت خواهد) اي گرفته و سخت و( تنگ

 عرصه به( نابينا را او رستاخيز روز و) گشت خواهد الهي قدر و قضا تسليم نه و، شد خواهد
بر اين اساس حيات روح و قلب »  . آوريم مي گرد) آنجا در ديگران با و گسيل قيامت

گرداند و  مي دهد، آن را زنده مطلبي است كه تنها كسي كه ذكر خداي سبحان را انجام مي
مثل الذي يذكر ربه و الذي «: فرموده است عهمان طور كه پيامبر. چشد طعمش را مي

كند و كسي كه  ل كسي كه پروردگارش را ياد ميَثم«2:»اليذكر ربه مثل الحي و الميت
ي كه ميان زنده و مرده ا پس فاصله .»ل زنده ومرده استَثكند، م پروردگارش را ياد نمي

ي خدا و غافل از ذكر خدا وجود  زياد و دور است درست ميان ذكر كننده خيلي كه است
پس پاك و منزه است كسي كه بهشت را به بندگانش پيش از تعالي خود، نشان داده  3.دارد

و درهاي بهشت را در سراي عمل برايشان باز كرده و از روح و نسيم پاكي بهشت به آنان 
هاي اهل دنيا خارج  مردم از مسكن: خدا گفته است داده است تا جايي كه يكي از بندگان

ترين  پاك: اند؟ گفته شد هاي دنيا بوده، نچشيده ترين چيزهايي كه در مسكن شده و پاك

                                           
 ).3/259(مدارج السالكين،  - 1
 ).11/212(، »فضل الذكر«باب » الدعوات«البخاري، مبحث  - 2
 .171ذكر اهللا تعالي بين االتباع و االبتداع، اثر عبدالرحمن خليفه، ص - 3
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پس ذكر  1.محبت خداي متعال و معرفت و ذكر او: چيزهايي كه در آن است، چيست؟ گفت
مردگان است و حياتي كامل  ذكر خدا همچون زنده در ميان ميان غافالن از در ي خدا كننده

�m�g�h: فرمايد در بدن و روح و شعور دارد؛ خداي متعال مي � � � � � � � � � �i�j�k�l� �m�

n�o�p� �q�r� � � � � � � �s�t�u�v�w�x lسبب به( كه كسي آيا « 122: األنعام 
 زنده) قرآن پرتو در ايمان اعطاء با( را او ما و است بوده اي مرده) همچون ضالل و كفر

 رود مي راه مردمان ميان، آن پرتو در كه ايم داشته او راه فرا) ايمان مناره از( نوري و ايم كرده
 را او پاي و دست و، گفتار توان را او زبان، شنوائي را او گوش، روشنائي را او چشم و(

  .») بخشد مي كار انجام قدرت

  در جسم و زنده كردن معيشت و تالشقوت  -ب

دهد تا جايي كه او در صورت ذكر خدا  ا به ذكر كننده مينيرو ر همانا ذكر خدا، قوت و

گيري  گواه اين مطلب موضع 2.كند كه بدون ذكر خدا اصالً تصور انجام آن را ندارد كاري مي
خدمتكاري را  عاست، وقتي كه فاطمه از پيامبر ببا دخترش فاطمه و علي عپيامبر

ت در محيط خانه به پيش آن خواست و از زحمات و دردسرهاي آرد كردن و تالش و زحم
به علي و فاطمه ياد داد كه هر شب موقع رفتن به  عپس پيامبر. حضرت شكايت برد

                                           
 .همان - 1
 .172همان، ص - 2
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 أكبر رختخواب سي و سه بار سبحان اهللا، سي و سه بار الحمدهللا و سي و چهار بار اهللا
  1.اين ذكر از خدمتكار براي شما بهتر است: و به آن دو فرمود. بگويند

در آن روز چنان قوت و نيرويي  خدا هر كس بر اين ذكر مداومت كند،: گويند بعضي مي
  2.كند نياز مي دهد كه او را از خدمتكاري بي به او مي

  رقت و خشوع قلب -ج

شود و غفلت را از  همانا ذكر خدا موجب خشوع و رقت و لطافت و سالمت قلب مي

�m�Ú�Û�Ü: فرمايد برد؛ خداوند بلندمرتبه مي قلب مي �Ý�Þ� � � ��àß�á�â� ���

ã�ä�å�æ� �l خدا ياد با دلهايشان و آورند مي ايمان كه كساني آن   « 28: الرعد 
 قدرت و عظمت تذّكر از و( گيرند مي آرام خدا ياد با دلها! هان. كند مي پيدا آرامش و سكون

در جاي ديگري » ).كنند مي پيدا اطمينان يزدان رضاي كسب و عبادت انجام و خدا

�\�]�m�X�Y�Z:فرمايد مي � � � � � �]�̂�_�`� � � �a�b�c�d�e�

f�g�h� �i�j�k lفرو) قرآن نام به( را سخن بهترين خداوند   « 23: الزمر 

 در، معاني آوايي هم و واالئي و، الفاظ گيرائي و كاربرد لحاظ از( كه را كتابي. است فرستاده
 تلفيمخ و مقابل مسائل و، قصص و براهين و مواعظ چون مطالبي( و همگون) اعجاز
 و بهشت، سيئات و حسنات، شر و خير، ضاللت و هدايت، باطل و حق، كفر و ايمان: همانند

                                           
 .6318ي  شماره» التكبير«باب » الدعوات«البخاري، مبحث  - 1
 ).17/45(شرح النووي علي مسلم،  - 2
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 آن) آيات شنيدن( از. است مكرّر) آن در، نو اي شيوه به و تازه شكلي به بار هر البّته، دوزخ
 و پوستهايشان پس آن از و، ترسند مي خود پروردگار از كه افتد مي كساني اندام بر لرزه
 و تصديق را آن و( گردد مي خدا قرآن پذيرش آماده و نرم) وجودشان همه و( ايشاندله

  ».) كنند مي عمل بدان

  نجات از عذاب خدا -د

 1:»ما عمل آدمي عمالً قط، أنجي له من عذاب اهللا من ذكر اهللا«: فرمودند عرسول خدا
تر از عذاب خدا  دهد كه از ذكر خدا برايش نجات دهنده آدمي هرگز عملي را انجام نمي«

هاست و برترين آثار و نتايج ذكر و  اين امر نهايت اهداف و بزرگترين خواسته» .باشد
  2.باشد بزرگترين فوايد ذكر در معاد مي

اي است كه خداوند در روز قيامت آنان  ي خدا از هفت دسته ذكر كننده - هـ
  دهد ي خود قرار مي   را در زير سايه

ي او نيست،  اي جز سايه اي كه خداوند در روزي كه سايه هاز جمله هفت دست عپيامبر
و رجل ذكر ...«: ي خدا نام برد و فرمود دهد، از ذكر كننده ي خود قرار مي آنان را زير سايه

                                           
 .5644ي   صحيح الجامع، اثر آلباني شماره - 1
 .75ذكر اهللا تعالي، ص - 2
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كند و چشمانش پر از  و كسي كه در خلوت، خدا را ياد مي« 1:»اهللا خالياً ففاضت عيناه
  ».شود اشك مي

  ز قيامتزياد كردن گواهان در رو -و

دهند در روزي كه زمين خبرهايش را  ي نقاط زمين، براي ذكر كنندگان گواهي مي همه
كند،  ها به كساني كه خداي عزوجل را روي آنها ياد مي ها و دشت پس كوه. گويد باز مي

همانا كوه، كوه را با نام خود صدا : ابن مسعود گويد. كنند شوند و مباهات مي شادمان مي
گويد،  كند از كنار تو گذشته است؟ وقتي مي ا امروز كسي كه خدا را ياد ميزند كه آي مي

  2.شود آري، شادمان و خوشحال مي

  هاي دين شناخت محاسن و خوبي -6

باشد، چون  هاي دين مي ي ايمان، شناخت محاسن و خوبي از جمله اسباب تقويت كننده 
ترين و سودمندترين عقايد  تترين و راس عقايدش، صحيح. اش محاسن است دين اسالم همه

اعمال و احكامش نيكوترين و . ترين و زيباترين اخالق مي باشد اخالقش، پسنديده.است
با اين نگرش خوب، خداوند ايمان را در قلب بنده، آراسته . ترين اعمال و احكام است ميانه
ترين و  گزيدهگرداند، همان طور كه با اين كار بر بر گرداند و آن را پيش او محبوب مي مي

�m�n�o�p�q:فرمايد بهترين بندگانش منت نهاده مي � � � �r�s�t�u�l 

                                           
 .6479ي  بخاري، شماره - 1
 .106الوابل الصيب، ص - 2
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 آراسته دلهايتان در را آن و است داشته گرامي نظرتان در را ايمان خداوند اما« 7: الحجرات
بدين . پس ايمان در قلب، بزرگترين چيزهاي محبوب و زيباترين چيزهاست» . است

در نتيجه باطن با . كند چشد و آن را در دلش احساس مي يصورت بنده، شيريني ايمان را م
. گردد شود و ظاهر و اعضاي بدن با اعمال ايمان آراسته مي اصول و حقايق ايمان آراسته مي

خدايا ما را «1:»اللهم زينا بزينة اإليمان و اجعلنا هداتاً مهتدين«: در دعاي مأثور آمده است
  .»را هدايت كنندگان هدايت يافته قرار دهبه زينت ايمان، آراسته گردان و ما 

ي محاسن اسالم بر ديگران، كاري بود كه جعفر بن  هاي واال در قدرت عرضه از نمونه
هاي اسالم را بر پادشاه حبشه عرضه كرد و اين  آنگاه كه محاسن و خوبي. كرد سابي طالب

لمانان سخن كه از حال و وضعيت مس سجعفر. اسالم آوردن و هدايت او شدكار سبب 
پرستيديم و  ها را مي اهل جاهليت بوديم، بتاز ما جماعتي ! اي پادشاه: گفت، گفت مي

پيوند . داديم خورديم و كارهاي زشت و فاحشه را انجام مي گوشت مردار را مي
از ميان ما آنكه قوي . كرديم خويشاوندي را قطع مي كرديم و در حق همسايگان بدي مي

بر همين وضعيت بوديم تا اينكه خداوند پيامبري را از ميان ما . خورد بود، ضعيف را مي
او ما را به سوي  .شناختيم نسب و صداقت و امانتداري و پاكدامني او را مي. مبعوث كرد

هايي كه ما و  خدا فرا خواند تا خدا را يگانه بدانيم و او را بپرستيم و سنگ ها و بت
نار بگذاريم، و ما را به راستگويي و اداي امانت و به پرستيديم، ك پدرانمان در مقابل خدا مي

كردن در حق همسايگان امر كرد و ما را از خوردن مال  ي رحم و نيكي جاي آوردن صله
به ما امر كرد كه تنها خدا را بپرستيم و چيزي . يتيم و تهمت زدن به زنان پاكدامن نهي كرد

                                           
 .52نسائي با اسنادي خوب آن را روايت كرده است، شجرة اإليمان، ص - 1
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جعفر امور اسالم را براي –. روزه امر كردزكات و  ما را به نماز و. را شريك او نگردانيم
پس او را تصديق كرديم و به وي ايمان آورديم و او را بر راه دين و  - پادشاه حبشه برشمرد

پس تنها خدا را پرستيديم و چيزي را . اي كه از جانب خدا آورده بود، تبعيت كرديم برنامه
انستيم و آنچه كه براي ما حالل كرد آنچه كه بر ما حرام كرد، حرام د. شريك او قرار نداديم

ما را از  پس قوم ما عليه ما دشمني كردند و ما را عذاب و شكنجه دادند و. حالل دانستيم
 .گردانندمتعال بازها به جاي پرستش خداي  مان دور كردند تا اينكه ما را به پرستش بت دين

را تحت فشار قرار دادند و ميان وقتي بر ما تسلط پيدا كردند و به ما ظلم و ستم كردند و ما 
ايم و تو را بر ديگران  اينك به سوي سرزمين تو خارج شده ،مان مانع ايجاد كردند ما و دين

مورد ظلم و ! اريم كه نزد تو اي پادشاهوترجيح داديم و به همسايگي تو مشتاق شديم و اميد
رتان از جانب خدا آورده آيا چيزي از آنچه كه پيامب: نجاشي به او گفت. ستم قرار نگيريم

جعفر آيات . آن را براي من بخوان: نجاشي گفت. آري: به همراه داري؟ جعفر به او گفت
به خدا قسم، نجاشي گريست تا جايي كه . ي مريم را برايش تالوت نمود آغازين سوره

اش از اشك خيس شد و دانشمندان ترسايان موقعي كه آيات قرآن را شنيدند، گريه  ريش
 –همانا اين : نجاشي به آنان گفت. شان از اشك خيس شد د تا جايي كه ريشكردن

دان  از يك چراغ -منظورش انجيل بود - و آنچه كه عيسي آورده -منظورش قرآن كريم بود
يعني هر دو از جانب خداي متعال . آيند  يعني از يك منبع بيرون مي. بيرون مي آيند

اينان را به شما تحويل : اهللا بن ربيعه گفتخطاب به عمرو بن عاص و عبد .باشند مي
ما نزد . روي رفتند اين دو نفر از نزد نجاشي شرمسار و زشت: گفت لام سلمه. دهم نمي

سپس بعد از آن، نجاشي اسالم  1.نجاشي در بهترين منزل همراه بهترين همسايه اقامت كرديم

                                           
 ).203- 1/202(مسند اإلمام احمد،  - 1



  

370 ايمان به خدا

رگزاران و همراهانش و خوب كرد و پيشوايان عيسويان و كا اسالمش را محكم و آورد و
  1.همراه او اسالم آوردند ،بسياري از مسيحيان آن سرزمين

هاي جعفر به سؤاالت نجاشي در نهايت زيركي و اوج مهارت سياسي و تبليغي  و  پاسخ
  :او در بيانات خود، به موارد زير اقدام كرد. دعوتي و عقيدتي بود

عرضه كرد كه شنونده از آن متنفر و هاي جاهليت را برشمرد و آنها را به شكلي  عيب -
او به . ي قريش در چشم پادشاه بود منظورش از اين كار، زشت جلوه دادن چهره. بيزار شود

  .روند ي نبوت از بين نمي صفات زشت و ناپسندي تكيه كرد كه جز به وسيله

 ي راكد و پر از رذائل را عرضه كرد و اينكه او در اين جامعه عاو شخصيت پيامبر -
امانتداري و  ها به دور بود و به نسبت و صداقت و ها و رذيلت ي اين زشتي چگونه از همه

  .پس او اهليت و صالحيت رسالت را داشت. ف بودومعر پاكدامني و

هاي اسالم و اخالق آن را اظهار كرد، محاسن و اخالقي كه با  جعفر محاسن و خوبي -
ها و  ؛ مانند دور انداختن پرستش بتهاي پيامبران سازگار است اخالق و خوي دعوت

ي رحم و نيكي كردن در حق  همسايگان و   راستگويي و اداي امانت و به جاي آوردن صله
نجاشي و . دست برداشتن از محارم و خونريزي، و برپاي داشتن نماز و دادن زكات

لت كردند كه اين پيام و رسا پس درك مي. همراهانش در نصرانيت، بلد و عالم بودند
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پيامبران است؛ پيامي كه پيامبران از جمله موسي و عيسي عليهما السالم بدان مبعوث 
  1.شدند

هاي اسالم موفق و پيروز شد، پس  ي محاسن و خوبي به توفيق خدا در عرضه سجعفر
  .پادشاه و همراهانش اسالم آوردند

  ادت خدا واحسان به مخلوقات خدابدر ع، تالش جهت تحقق احسان -7

كند و او  اي بپرستد كه گويي او را مشاهده مي كند كه خدا را به گونه ان تالش ميپس انس
كند و بنده پيوسته خودش  پس در راه كامل كردن و محكم كردن اعمال تالش مي. بيند را مي

اش را پايدار  اندازد تا اين مقام واال را متحقق سازد تا اينكه ايمان و يقين را به زحمت مي
در نتيجه شيريني . برسد - يقين است تبباالترين مرا - زمينه به حق يقين كه  كند و در اين

. و اين همان ايمان كامل است. ي معامالت و كردار را احساس كند طاعات را بچشد و ثمره
همچنين نيكي كردن به مردم با قول و فعل و مال و مقام و انواع منافع، از ايمان و اسباب و 

پس همان طور كه كسي به بندگان . جزا و پاداش از جنس عمل است. باشد عوامل ايمان مي
خدا نيكي كرده و انواع كار نيك در حق وي كرده، خداوند نيز انواع احسان و لطف و فضل 

انسان مؤمن بايد ايمان و رغبت خويش در كار خير و تقرب به  .كند خود را در حق او مي
خيرخواهي  بدين صورت بنده، نصيحت و. ندگردا خدا و خالص كردن عمل براي او را قوي 

خيرخواهي است، وهر  نمايد؛ چون دين نصيحت و براي خدا و براي بندگان خدا محقق مي
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نيكي كردن در عبادت پروردگارش و احسان و نيكي كردن در رفتار با مردم  كس احسان و
  1.د، نصيحت و خيرخواهي خويش را محقق نموده استيبا هم هماهنگ نما

�m�k�l�m�n:فرمايد اي متعال ميخد - �o�p�q�r�l النحل :

  ».دهد مي دستور نزديكان به بخشش نيز و، نيكوكاري و، دادگري به خداوند« 90

�m�S�T�U:فرمايد در جاي ديگري مي - �V�XW�Y�Z�

[�\�l گذشت مردم از و، خورند مي فرو را خود خشم و « 134: آل عمران 
 را نيكوكاران) هم( خداوند) و شوند مي جايگزين كوكارانني صف در وسيله بدين( و، كنند مي

  ». دارد مي دوست

 بيگمان « 56: األعراف m�®�¯��°�±�²�³�́�l:فرمايد همچنين مي -
 و گردد پذيرفته شما دعاي تا باشيد نيكوكار پس. (است نزديك نيكوكاران به يزدان رحمت
  »). شود شما شامل خدا رحمت

�̄�®�¬�»�m:دفرماي ي ديگري مي در آيه � �°�±� �²�³�l و   « 115: هود 

 خداوند كه كن شكيبائي) است شده داده دستور تو به كه چيزهائي سختيهاي برابر در(
  » ). داد نخواهد هدر آخرت و دنيا در را آنان رنج و( كرد نخواهد ضائع را نيكوكاران پاداش
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�±�°�m:فرمايد همچنين مي - �²�³�́�µ�l شپادا آيا«60: الرحمن 

  »   ؟ بود خواهد ديدن نيكي جز كردن نيكي

�m�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù:فرمايد نيز مي - �l گمان بي« 128: النحل 
 پيشه تقوا كه است كساني همراه) اش جانبه همه رعايت و حفاظت و معونت و مرحمت( خدا
 با) تقدر و نيرو تمام با و، دارند دور به خدا خشم از را خود، نواهي از دوري با( و كنند

 نزديك ايزد الطاف به را خويشتن الهي اوامر انجام با( و باشند نيكوكار كه است كساني
  ».) سازند

اين چه شعور و احساس . كنند پس نيكوكاران معيت و همراهي خدا را احساس مي
  1.عظيمي است كه نيكوكاران استحقاق آن را دارند

  دعوت به سوي خدا -8

دين خدا و سفارش كردن يكديگر  دعوت به سوي خدا و جمله اسباب و عوامل ايمان از
به حق و صبر، و دعوت به اصل دين و دعوت به پايبندي احكام دين در امر به معروف و 

راه دعوت به سوي خدا و خيرخواهي در حق بندگان خدا از . باشد  نهي از منكر مي
اري اين دعوت تالش انسان دعوتگر بايد جهت ي. هاي ايمان است بزرگترين تقويت كننده

كند و ادله و براهين را جهت محقق ساختن آن اقامه كند و كارها را از در خود انجام دهد و 
. درهاي ايمان انجام مي گيرد ها و اين امور از راه. هاي خود متوسل شود به امور از راه
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كه انسان در راه  پس همان طور. باشد همان طور كه جزا و پاداش از جنس عمل مي
كند،  كند و بر آن صبر مي خيرخواهي با بندگان خدا و سفارش كردن آنان به حق تالش مي

 نور و روح و قوت و به وسيله ي او را دهد و حتماً خداوند از جنس عملش جزايش را مي
ي ايمان و حسن توكل  كند؛ چون به وسيله ايمان و حسن توكل به او از جانب خود ياري مي

طور كه  همان 1.شود جنيان حاصل مي شياطين آدميان و شمنان وبه خدا، پيروزي بر د

�m�v�w�x�y:خداي متعال فرموده است �z�{�|�}�~���¡�l 

 بر و دارند ايمان كه ندارد كساني بر تسلّطي گونه هيچ شيطان گمان بي  « 99: النحل

�m�l�m�n�o�p:فرمايد در جاي ديگري مي» . نمايند مي تكيه پروردگارشان �q�r�

s�t�u� � �v� � � �w�x�y�z�{�|� �}� �_~� �`�a� � �b�c�d� � ��� ���
e�f�g�h�i� � � � � � � � � �j�k�l�m�n� �o� � �p�q�r�s� � � � �t� � � � � � �u� � �v�w�
x�l سوي به را مردمان كه است كسي گفتار از بهتر كسي چه گفتار « 35 -  33: فصلت 
 منقادان و( انانمسلم زمره از من كه دارد مي اعالم و كند مي شايسته كارهاي و خواند مي خدا

 با را زشتي و، بدي با را بدي هرگز. (نيست يكسان بدي و نيكي    ؟  هستم) يزدان اوامر
 پاسخ شيوه بهترين و طريقه زيباترين با) را ديگران زشتي و بدي بلكه. مگوي پاسخ زشتي

 به، است بوده دشمنانگي او ميان و تو ميان كه كسي كه شد خواهد آن، كار اين نتيجه. بده
 كه كساني مگر رسند نمي) عظيم خلق و( خوي اين به. گردد صميمي دوست همچون ناگاه

 تقوا و ايمان از( بزرگي بهره كه كساني مگر رسند نمي بدان و، باشند استقامت و صبر داراي
  ». باشند داشته) ستوده اخالق و
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  عادت دادن نفس بر مقاومت با آنچه كه با ايمان منافات دارد -9

هاي ايمان، آماده كردن نفس بر مقاومت با آنچه كه با  مترين مواد و تقويت كنندهاز مه
چون همان طور كه . باشد هاي كفر و نافرماني و گناه، مي ايمان منافات دارد، از قبيل شاخه

ي  تقويت آن، بايستي تمامي اسباب تقويت كننده و رشد كننده جهت به دست آوردن ايمان و
ها را نيز دفع  ندهرموانع و بازدا، به همان صورت الزم است عالوه بر آنآن را فراهم كرد، 
ي اعضاي بدن از  حفظ همه كن كردن گناهان و توبه از ارتكاب گناهان و كرد و آن هم ريشه

ي  شهوات ضعيف كننده ي ايمان و هاي شبهات ضعيف كننده محرمات و مقاومت با فتنه
هايي كه اصل آن رغبت و تمايل در كار خير و دوست  دهچون ارا 1.باشد هاي ايماني مي اراده

كند مگر در صورت ترك  باشد، تحقق پيدا نمي داشتن كار خير و تالش جهت انجام آن مي
در  صورت مقاومت با نفس  از جمله رغبت در كار بد، و ؛هايي كه با آن منافات دارد اراده
هاي شهوات  هاي شبهات و فتنه هپس هر وقت بنده خودش را از دچار شدن به فتن. اماره

�m�y :همچونشود و مَثل باغ ايمانش  اش قوي مي يقين حفظ كرد، ايمانش كامل و �z�

{�|�}�~�_�`�a� �b�c�d�e�l 201: األعراف  »   
عداوت و نيرنگ ( شوند به ياد اي از شيطان مي پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه

در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي ( و، تنداف مي) و عقاب و ثواب يزدان، شيطان
و لذا ، اند اند و از راه حق منحرف شده شوند كه اشتباه كرده و آگاه مي( گردند بينا مي) اهريمن

رعكس باشد يعني نفس اماره بر بو هر وقت قضيه »  ). گردند شتابان به سوي حق برمي
هاي شهوات يا هر دوي آنها شود،  ات و فتنههاي شبه انسان مسلط و چيره شود و دچار فتنه
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�m�A�B�C�D�E�F�G :شود اين مثَل بر او منطبق مي �H�I�

J�K� � � � � � � � � �L�M�N�O� �P�Q�R�S�T�U�V�XW� �Y�Z�
[�\�]�l مثل كساني كه دارائي خود را براي خوشنودي خدا و    «  265: البقرة

همچون مثل باغي است كه ، نندك صرف مي) بر ايمان و احسان( استوار كردن جانهاي خود
و باران شديدي بر ) و از هواي آزاد و نور آفتاب به حد كافي بهره گيرد( اي باشد روي پشته

باران ، و اگر هم باران شديدي بر آن نبارد، آن ببارد و در نتيجه چندين برابر ميوه دهد
باز هم ببار  ،به سبب خاك خوب و آفتاب مناسب و هواي آزاد(،  خفيفي بر آن ببارد

ي موفق پيوسته در دو امر تالش  پس بنده»  . بيند دهيد خدا مي و آنچه را انجام مي، )نشيند
  :كند مي

  .محقق ساختن اصول و فروع ايمان و تحقق آنها از لحاظ علم و ُخلق -اول

گرداند يا ايمان را  تالش جهت دفع آنچه كه با ايمان منافات دارد و آن را نقض مي -دوم
در  ي نصوح كوتاهي كه ي توبه و به وسيله. هاي ظاهري و باطني كند؛ از جمله فتنه مي كم

شان جبران نمايد؛ خداي متعال  و كارها را قبل از، از بين رفتن داين دو امر كرده، جبران نماي

�m�̂�_�̀�a :فرمايد مي � � �b� � �c�d�e�f�g�h�i�j� � �k� � �l�m�

n�o�p�q� � � �r�s�t� �u�v� � � � � � �w�x� � �yz�{� � � � � � � � �|�}��
~�_�̀�a�b�l دارد كه  آيا كسي از شما دوست مي   « 266: البقرة

جويبارها روان باشد و ، باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن
و در حالي كه به سن پيري رسيده ، باشد) هاي ديگر از ميوه( اي براي او در آن هرگونه ميوه

كه در آن ) كوبنده( گردبادي) در اين هنگام(،  ضعيف داشته باشد) ك وكوچ( و فرزنداني
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اين چنين خداوند آيات خود ! به باغ برخورد كند و آن را بسوزاند ؟، باشد) سوزاني( آتش
»  ). و با نيروي انديشه راه حق را بيابيد( شايد بينديشيد، سازد را برايتان بيان و آشكار مي

كسي كه -هاي شيطان  جانب وسوسه اند و نقصي كه از ش شدهمتوجه خللي كه دچار يعني
پس . شوند شوند و بينا و بصير مي رسد، مي به آنان مي - ترين دشمن انسان است سرسخت

اش  شان و اين سوراخ را با بستن بستنبا ها را  هرگاه بينا و بصير شدند اين خلل و شكاف
شان، با حالت  گردند و دشمن شان بر مي در نتيجه به حال و وضعيت كامل 1.كنند جبران مي

�m��m��l��k���j��i��h��g: برادران شيطان. گردد حسرت و ذلت و خواري بر مي

l باز گناه از( ديگر كه بدانجا تا دهند مي ياريشان و كمك گمراهي در « 202: األعراف 
شان  ان و انداختنشياطين از گمراه كردن آن»  .كنند نمي كوتاهي) جنايتي هيچ از و ايستند نمي

كنند و كساني كه به حرف شياطين  اي كوتاهي نمي هاي هالك و نابودي لحظه در پرتگاه
اي  شان لحظه كنند، از پيروي از دشمنانشان و اجابت  دعوت شان مي كنند و اجابت گوش مي

افتند و خسران و ضرر دامنگيرشان  كنند تا اينكه به هالكت و نابودي مي كوتاهي نمي
ايمان را پيش ما محبوب گردان و آن را ! اكنيم كه خداي به همين خاطر زياد دعا مي. ودش مي

كفر و فسوق و نافرماني را پيش ما ناپسند گردان و به  آراسته گردان و هايمان مزين و در دل
  2.اي لطف و فضل و منت خود ما را از هدايت يافتگان قرار داده، چرا كه تو دانا و فرزانه
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  ت حقيقت دنيا و اينكه دنيا گذرگاهي براي آخرت استمعرف -10

هاي ايمان، معرفت حقيقت دنياست و اينكه دنيا هر اندازه طول  از جمله تقويت كننده
رود و امكانات و كاالهاي آن هر قدر بزرگ و زياد  كشد، باز فاني است و رو به زوال مي

¥��¦��§��¨��©����m¤����ª:فرمايد باشد، باز كم و ناچيز است؛ خداي متعال مي

�¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯������®��¬��«������¼��»��º

��ÌË��� �Ê��É� � � �È��Ç��Æ��Å���Ä� �Ã��Â��Á��� �À��¿��¾��½

��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î������������Íl از و فنا و زوال حيث از( دنيا حال  « 24: يونس 

 كه زمين گياهان آن اثر بر و نيمبارا مي آسمان از كه است آبي همانند) آن نعمت رفتن ميان
 تا آميزند مي هم به) و رويند مي، كنند مي استفاده و( خورند مي آنها از حيوانها و انسانها
 و گردد مي پيراسته و آراسته و گيرد مي زيبائي و آرايش كامالً) آن پرتو در( زمين كه بدانجا

 و غلّات و ثمرات از توانند مي حتماً و( دارند تسلّط زمين بر كه كنند مي پيدا يقين زمين اهل
 و سرسبزي اين گيراگير در و شادي اين بحبوحه در. شوند مند بهره آن محصوالت

 و( رسد مي در روز يا شب در) آن كردن ويران و كوبيدن درهم بر مبني( ما فرمان) آراستگي
 نابود را آن ه،غير و، طوفان، سيل، شديد تگرگ، سخت سرماي: قبيل از، گوناگون بالهاي با

 اينجا در ديروز انگار. كنيم مي نابودش و دروده و برآورده ريشه از را گياهانش و) سازيم مي
 بدين( ما). اند نزيسته سرزمين آن در انسانهائي و، است نداشته وجود هرگز و( است نبوده

 و( انديشند مي كه كنيم مي تبيين و تشريح قومي براي را) خويش ي( ها آيه) وضوح
شان يك تركيب حاصل شده به  ي كريمه، ده جمله است كه از مجموع اين آيه»  ). فهمند مي

شود؛ چون  اي از آن بيفتد، تشبيه دچار اختالل و آشفتگي مي اي كه اگر عبارتي يا جمله گونه
ها و امكاناتش  مقصود، تشبيه وضعيت دنيا از جهت سرعت سپري شدن و از بين رفتن نعمت
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آيد و انواع  مردم به آن به وضعيت آبي تشبيه شده كه از آسمان فرود مي و فريفته شدن
هاي زيبا و گران  ي زمين را همچون عروس موقعي كه لباس ه روياند و چهر گياهان را مي

كنند  و مردم  گمان مي. آرايد شود، مي ي او مي پوشد،  تا جايي كه شوهرش شيفته قيمت مي
آيد و آن را نابود   لم است اما ناگهان فرمان خدا پيش آن ميها و بالها سا كه زمين از آفت

ي خدا را به اطالع ما  اين فرموده عرسول خدا 1.كند، گويي اين زمين ديروز نبوده است مي

��m���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×����Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ:رسانده است

���é��è��ç���æ��å��ä��ã�� âá��à��ß��Þl براي) ! برپيغم اي(  « 45: الكهف 
 كه كن بيان را دنيا زندگي مثال) بالند مي اموال و اوالد به و نازند مي دنيا دارائي به كه( آنان

 سيراب( آن از زمين گياهان سپس. فرستيم مي فرو آسمان) ابر( از كه است آبي همچون
 و گل عطر.  (شوند مي تودرتو و تنگاتنگ) و كنند مي نمو و رشد آن سبب به و گردند مي

 صحنه اين ولي. گيرد مي در چمنزار و گلزار رقص و آميزد مي درهم پرندگان آواز با ريحان
) و رنگ زرد، خندان و سرسبز گياهان و گردد، مي وزان خزان باد و پايد نمي ديري انگيز دل

!  سازند مي پراكنده و پخش) آنجا و اينجا در( را آنها بادها و شوند مي پرپر و خشك سپس
 وي به نازيدن جاي چه پس، است پي در خزان را زندگي بهار و، نداشتن را اشتند! آري(

 را حيات و نعمت بخواهد كه وقت هر و دهد مي حيات و نعمت كه است خدا اين. است
براي مردم، ! يعني اي محمد»  ). هست و( بوده توانا چيزي هر بر خدا و) گيرد مي بازپس

��m��Ú��Ù��Ø��×����Ö:انقضاي آن، مثل بزن كهزندگي دنيا از لحاظ زوال و فنا و 

á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û �lيعني آنچه كه در زمين است از قبيل  45: الكهف
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كرده، و گياهاني كه در زمين   شده و شكوفه ازيب ها كه بزرگ شده و رشد و نمو يافته و دانه
اكند و به راست و پر ي اينها خشكيد كه بادها آن را به هر سو مي است، سپس بعد از همه

يعني خداوند قادر است كه چيزي را به وجود  �m��è��ç���æ��å��ä��ãlاندازد،  چپ مي
  1.آن را از بين ببرد آورد و

��_��`����m��b����a:فرمايد خداي متعال مي �̂�]��\��[���� � � �Z��Y��X

��t��s��rq��p��o��n�����m��l��k��j��i��h��g����� � �� � �� �� � �f��ed������c
u��� � �b��a��`��_��~��}��|�� {z��y��x� � � � �w��vl 20: الحديد »  
 و همديگر، ميان در نازش، پيرايش و آرايش، سرگرمي، بازي تنها دنيا زندگي كه بدانيد

، آن گياهان كه است باران همچو دنيا. بس و است اوالد و اموال افزايش در مسابقه
 و زرد را گياهان بعد و، كنند مي نمو و رشد گياهان سپس، آورد مي شگفت به را كشاورزان

 براي( شديدي عذاب آخرت در. گردند مي پرپر و خرد آنگاه و، ديد خواهي پژمرده
 چيزي دنيا زندگي اصالً. است) خداپرستان براي( خدا خوشنودي و آمرزش و) دنياپرستان

�:فرمايد ي دنيا ميبه زندگ  خداوند بلندمرتبه با حالت تحقير كننده»  . نيست فريب كاالي جز

�m��\��[�������Z��Y��Xl يعني بازي نفس�m��]l  ،يعني سرگرمي و باطل است�m

� �^l ي زيبا  يعني منظره�m� �`��_l  يعني فخرفروشي شما به يكديگر به جاه و

��mمقام و موقعيت و نسب،  �g��� � � � � � � � � � � � �f�� ed���� � �c��b��� �al  غيث به معناي باران

كند، چون كشاورزان  عني آن گياهان، كشاورزان را شگفت زده ميي �m��i��hlاست، 
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��m. ها دارند ي مردم بيشتر عالقه و تمايل به گياهان و كشت از همه �n�����m��l��kl  

بيني، يعني به خاطر  شود و آن را زرد مي اش خشك مي يعني سپس بعد از سبزي و خرمي

���mq��p.بيني خشكي آن را زرد مي �o �l پس بعد از آن، خاشاك و خرد يعني س
. مانند ها باقي نمي ماند همان طور كه گياهان و روئيدني دنيا نيز اين چنين باقي نمي .شود مي

 چون و چراي دنيا داللت دارد و سپري شدن حتمي و بيو از آنجا كه اين مثل بر زوال و فنا 
دارد و به  مي رحذبرن آآيد، خداي متعال ما را از  شك وجود دارد و مي نآخرت بدو هاينك

�����m��x:فرمايد كند؛ مي خيري كه در آن هست، ما را تشويق مي � �w��v��u��t��s

z��y �lچيز ديگري  ،ر پيش است جز اين دو چيزيعني در آخرتي كه د 20: الحديد
. خدا در آن وجود دارد بخوشنودي از جان يا عذابي سخت و يا بخشش و :وجود ندارد

يعني زندگي دنيا كاالي زايلي است كه كسي  �m}��|����a��`��_��~l: ي فرموده
جاي بسي تعجب است كه افرادي . دهد كند، فريب مي را كه به آن و به كاالي آن تكيه مي

معتقدند جز دنيا سرايي نيست و در پشت آن  معادي وجود ندارد در حالي كه دنيا به نسبت 
  1.ستسراي آخرت ناچيز و امكانات و كاالهايش كم ا

 همانا اين حقيقتي است كه آيات قرآن بدان اشاره كردند، حقيقت دنيا با تمامي كاالها و
و همانا تمام اينها به نسبت  باشد ان اشتها و تمايل دارد، ميها و آنچه كه نفس انسان بد زينت
 .مسلمانان اين چنين حقيقت دنيا را فهم كردند. كم و اندك است هاي آخرت، ناچيز و نعمت

شان نزد خدا را به آنان يادآوري  نقش و رسالت آنان در زمين و جايگاه عسول خدار
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همراه مسلمانان بر همين حالت از  عپيامبر .نمود آنان را متوجه اين حقيقت مي كرد و مي
شان در زمين چيست،  اينكه نقش و رسالت ا داشتند وآوري بودند تا اينكه آنچه نزد خدياد

بر اثر تربيت زيباي آن حضرت روح حماسه و عزيمت در درون  .شان  نقش بست در ذهن 
شان به تكاليف و وظايف ديني  يارانش به وجود آمد در نتيجه آنان شب و روز با تمام توان

كردند بدون آنكه كمترين خستگي و كسالت به آنان راه يابد و از احدي جز  خويش عمل مي
شان  تنها هم و غم  دوختند و مي چشم طمع نميند و به غنيمت  يا جاه و مقادترسي خدا نمي

اداي اين نقش و اين رسالت بود تا اينكه اين مسير در دنيا را طي كنند و به كاميابي و نجات 
  1.در آخرت نايل آيند

  صفت مؤمنان -هفتم

ي قرآن از مهمترين  آيات كريمه. قرآن كريم بسياري از صفات  اهل ايمان را آورده است
صفات مؤمنان سخن گفته و مؤمنان را دعوت كرده كه به اين صفات متصف و مشهورترين 

پاداش و  تا اينكه به بهشت و شوند تا اينكه حياتي ايماني و مبارك و خوش داشته باشند و
هاي  متنوع است و سوره سخن قرآن از صفات مؤمنان فراگير و. هاي خدا نايل آيند نعمت

اين مطللب به . صفات مؤمنان بحث كرده است قرآن در هر دو دوران مكي و مدني از
بخشد تا اينكه فراموش و اهمال نشوند  يادآوري مسلمانان به اين صفات، اهميت خاصي مي

ي صفات  توانيم همه نمي 2.و تا عموم مسلمانان بر اساس اين صفات و اخالق پرورش يابند
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اي از آيات وارده در برخي  مؤمنان كه در قرآن كريم آمده در اينجا بياوريم بلكه مجموعه
  .آوريم اي از صفات الزم براي اهل ايمان را در بردارد، در اينجا مي ها كه مجموعه سوره

 ي مؤمنون سوره - 1

��m��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:فرمايد خداي متعال مي

��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O������N��M
b��a��`��_� � �^� �]���\� ���k� �j��i��h��g��f�� �e��d��c

��y� �x���w��v� �u� �t��s��r� �q��p�� �o� �n��m��l
��d��c��b��a��`���� �_��~��}��|��{��zl 11 -  1: المؤمنون » 

 و   . دارند خضوع و خشوع نمازشان در كه كسانيند  . رستگارند و پيروز مؤمنان مسّلماً
 نه ؛ گيرند مي جدي را زندگي و( رويگردانند ياوه) گفتار( و بيهوده) كردار( از كه كسانيند
 از مگر   . كنند مي حفظ را خود عورت و   . كنند مي بدر مال زكات كه كسانيند و ). شوخي

 از غير كه اشخاصي   . نيست ايشان مالمت جاي صورت اين در كه، خود كنيزان يا همسران
 زناكار و( آيند مي بشمار) مشروع حدود از( متجاوز، كنند دنبال را) زناشوئي راه دو( اين
 و   . پيمانند سر بر خود عهد در و امين خويش امانتداري در كه كسانيند و   . )باشند مي

 و اركان و، اداء خود وقت در را آنها پيوسته و( باشند مي خود نمازهاي مواظب كه كسانيند
 فراچنگ و) سعادت( انمستحّق آنان  ). نمايند مي مراعات را الزم خضوع و خشوع و اصول

 خواهند آن در جاودانه و كنند مي تملّك را برين بهشت آنان   . هستند) بهشت( آورندگان
  » . ماند
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  :توان به موراد زير اشاره كرد ي كريمه مي از جمله صفات مؤمنان در اين آيه

  خشوع در نماز -الف

وضوءها و خشوعها و ما من امريء تحضره صالة مكتوبة، فيحسن «:فرمايد مي عپيامبر

هيچ «1:»ركوعها إال كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة و ذلك الدهر كله
ركوع نماز را به خوبي  شخصي نيست كه وقت نماز فرضي فرا برسد و او وضو و خشوع و

كب ي گناهان قبل از آن است مادام كه گناه كبيره مرت به جا آورد مگر اينكه اين نماز كفاره
  ».گيرد ي عمر را در بر مي نشده باشد، و اين امر همه

  :شود به چند دليل خشوع از نمازگزار خواسته مي

به خاطر به ياد آوردن خدا و ترس از تهديد او؛ همان طور كه خداي عزوجل  -

 من ياد به) هميشه( تا بخوان را نماز و « 14: طه ��m��R��Q��P��Ol:فرمايد مي
  ». باشي

اخالص و خشوع و  هايي دارد و روح نماز، نيت و ركان و واجبات و سنتنماز، ا -
باشد؛ چون نماز شامل اذكار و مناجات و افعالي است و در صورت عدم  حضور قلب مي

شود، حاصل نمي شود؛ چون تلفظ عبارات  حضور قلب، آنچه از اذكار و مناجات قصد مي
همچنين در صورت عدم حضور . ماند در صورتي كه از دل برنخيزد، مثل هذيان مي زنما
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گردد، چون وقتي مقصود از قيام، خدمت  شود، حاصل نمي قلب، آنچه از افعال نماز قصد مي
تعظيم براي خداوند  است واگر قلب  براي خداي متعال و مقصود از ركوع و سجود ذلت و

خارج زيرا فعل هر وقت از مقصودش  ؛شود حضور نداشته باشد، اين مقصود حاصل نمي

��m:فرمايد خداي متعال مي .باشد ارزش ميورتي ظاهري دارد و فاقد اعتبار و شود، تنها ص

À��¿��¾��½����¼��»��º��¹��� �� � � � �� � �� � � � �¸��¶ �lخونهاي و گوشتها « 37: الحج 
 به هرگز) و نبوده خدا توجه مورد وجه هيچ به، هستند ظاهري صور و مظاهر كه( قربانيها

 شما) اخالص و ورع و( پرهيزگاري بلكه و) گردد نمي او رضاي موجب و( رسد نمي خدا
 ».) كند مي كسب را خوشنوديش و رضا و( رسد مي بدو

شود  رسد، وصفي است كه بر قلب چيره مي د آن است كه آنچه به خداي سبحان ميمقصو
بايد  س حتماًپ. تا اينكه انسان را به امتثال اوامر و دستورات خواسته شده از او، وادار كند

شود، صرف  البته شارع از غفلتي كه در اثناي نماز عارض مي .در نماز حضور قلب باشد
هاي نماز جاري  ي قسمت نظر كرده چون حضور قلب در آغاز نماز، حكمش بر بقيه

  1.شود مي

  گرداني از لغو و سخنان باطل و بيهوده روي -ب

ملغا شود؛ مثل دروغ و دشنام و هزل اي است كه حقش اين است كه  لغو هر كالم بيهوده

منظور اين است كه مؤمنان آن قدر جديت دارند كه وقتي براي شوخي و سخنان  .و شوخي
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وقتي خداوند آنان را به خشوع در نماز متصف كرده به دنبال آن، وصف . بيهوده ندارند
س انسان گرداني از سخنان بيهوده و شوخي را آورده است تا فعل و تركي كه بر نف روي

 1.دشوار است را برايشان جمع گرداند؛ دو چيزي كه اساس بناي تكليف هستند سخت و
 و( رويگردانند ياوه) گفتار( و بيهوده) كردار( از كه كسانيند و  «: فرمايد خداي متعال مي

لغو شامل شرك هم . گردانند يعني از باطل روي»  ). شوخي نه ؛ گيرند مي جدي را زندگي
شود همان طور كه  اند و شامل گناهان نيز مي ن گونه كه برخي از دانشمندان گفتهشود، آ مي
اند، و شامل گفتار و كرداري كه هيچ  اي از دانشمندان اسالمي چنين اظهار داشته عده

�������m��g��f��e:فرمايد شود؛ همچنان كه خداوند مي اي ندارند، مي فايده �d��c��bl 

 از( بزرگوارانه، بشنوند و ببينند را پوچي سخنان و ياوه كارهاي كه هنگامي و « 72: الفرقان
  ». گذرند مي) آنها از و كنند مي گيري كناره سرائي ياوه و كاري بيهوده در شركت

  كنند ي دادن زكات پاك مي مؤمنان، نفس خود را به وسيله -ج

���m:فرمايد خداي متعال مي �U��T���S��R��Ql كه دكسانين و  « 4: المؤمنون 
الطهور شطر اإليمان، والحمدهللا تمأل الميزان، «:فرمايد مي عپيامبر» .كنند مي بدر مال زكات

ما بين السموات واألرض،و الصالة نور، و  -أو تمأل -و سبحان اهللا و الحمدهللا تمآلن

الصدقة برهان، و الصبر ضياء و القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه 

كند  ر ميرا پ] ي اعمال[ترازو » الحمدهللا«پاكيزگي جزء ايمان است و «2:»موبقها فمعتقها أو
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نماز نور است و . كنند ر ميها و زمين را پ ي ميان آسمان فاصله» مدهللاحسبحان اهللا و ال«و 
. باشد و قرآن، حجتي به نفع تو يا به ضرر توست روشنايي مي ،برهان است و صبر ،صدقه

كنند و يا آن را  فروشند حاال يا آن را آزاد مي كنند و نفس خود را مي يي مردم صبح م همه
يعني صدقه، حجت و برهاني بر ايمان صدقه  »و الصدقة برهان«: ي فرموده» .كنند نابود مي

پس هر كس صدقه دهد . زيرا ايمان ندارد ؛دهد دهنده است، چون منافق صدقه نمي
ن به اپس مؤمنان در زندگي دنيايش. مانش استي صدق و درستي اي دهنده  اش نشان صدقه
ي طبقاتي كه از يك طرف فقر و از طرف ديگر  ي زكات، جامعه را از شكاف و فاصله وسيله

پس زكات، امنيت اجتماعي را براي . دارند كند، مصون و محفوظ مي ثروت آن را ايجاد مي
زكات  .و درماندگان است زكات ضمانت اجتماعي بري ناتوانان. كند تمامي افراد ايجاد مي

  1.كند جامعه را از فروپاشي و انحالل و از هم گسيختگي پيشگيري مي

   ظ شرمگاهحف -د

��m��̀:فرمايد خداي متعال مي � �_�� �^��]���\��[��Z��Y��X��W��V

��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��al 5: المؤمنون  - 

 صورت اين در كه، خود كنيزان يا همسران از مگر   . كنند مي حفظ را خود عورت و  « 7
 متجاوز، كنند دنبال را) زناشوئي راه دو( اين از غير كه اشخاصي   . نيست ايشان مالمت جاي

اند كه عفت و  پس مؤمنان جماعتي» .) باشند مي زناكار و( آيند مي بشمار) مشروع حدود از(
. كنند ي عام و جامعش محافظت ميد و بر پاكي خودشان به معنارندا پاكدامني را دوست مي

                                           
 .الحياة في القرآن الكريم، اثر حزمي جزولي - 1
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ها نفس و خانواده و جامعه از  ي حفظ شرمگاه باشد و به وسيله اين كار، طهارت روح مي
ها از چشم دوختن به غيرحالل  شود و قلب آلودگي و پليدي روابط غيرمشروع پيشگيري مي

ها  نوادهبدون حساب و از فساد و تباهي خا يها شود و جامعه از رها شدن شهوت حفظ مي
، نزديكي با همسر از دبر و نزديكي با او  حفظ شرمگاه 1.گردد ها در آن، محفوظ مي  و نسب

حفظ شرمگاه مقتضي . شود در اثناي قاعدگي و در حالت روزه و احرام حج را شامل مي
به همين . باشد شود، مي باري و روابط غيرمشروع ميبي بندوهايي كه منجر به  بستن راه

كريم، مسلمانان را به پايين انداختن چشمان و آشكار نكردن زينت امر كرده  خاطر قرآن
  2.تر و پاك تر است است؛ چون اين كار برايشان پاكيزه

����m��w��v:فرمايد خداوند پاك مي � ut��s��r��q��p���o��n

��g� �f��e��d��c� �b�� � �a��`��_� �~��}� �|��{� � �z� � yx
q� �p��o�� nm� �l� �k� � � �j� �i�� � � � � �h����w� �v�� �u��t� � � sr

������¦��¥��¤���£��¢����¡�����~��}��|���{��z��y��x
���¹��¸��¶��µ��� �́���³��²��±��°�� �̄����®���¬��«��ª�����©���¨��§
��Ê��É��È��� � �Ç��Æ��Å��Ä��� ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���¼���� �»��º

���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î���Í��ÌËl اي(   « 31 -  30: النور 
) نامحرمان زينت محلّ و عورت به نگاه از كه موّظفند آنان( : بگو مؤمن مردان به) ! پيغمبر

) نامشروع پيوند از دوري و پوشاندن با( را خويشتن عورتهاي و، گيرند فرو را خود چشمان

                                           
 ).4/2455(في ظالل القرآن،  - 1
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 آنچه از خداوند گمان بي. است تر محترمانه و تر زيبنده ايشان براي امر اين. دارند مصون
: بگو مؤمنه زنان به و   ). دهد مي را رفتارشان جزاي و سزا و( است آگاه دهند مي انجام

 با( را خويشتن عورتهاي و) نكنند چراني چشم و( گيرند فرو) نامحرمان از( را خود چشمان
، سينه، سر همچون( را خويش زينت و دارند مصون) نامشروع رابطه از دوري و پوشاندن

 جمال از( مقدار آن مگر، نسازند نمايان) بازوبند، ندب گردن، خلخال، گردن، ساق، بازو
 انگشتري و لباس همچون، آالت زينت از( چيزها آن و) دستها پنجه و چهره همچون، خلقت

 و ها يقه بر را خود روسريهاي و چارقد و، گردد مي پيدا) طبيعةً( كه) خضاب و سرمه و
 پيراهن چاك البالي از احتماالً كه ائياندامه و سينه و گردن تا( كنند آويزان گريبانهايشان

 نمودار را خود) ابزار يا اندام( زينت و) نگيرد قرار مردم ديد معرض در، شود مي نمايان
، شوهرانشان پسران، پسرانشان شوهرانشان، پدران پدرانشان،، شوهرانشان براي مگر نسازند

، كنيزانشان، خودشان) كيشهم( زنان، خواهرانشان پسران، برادرانشان پسران، برادرانشان
، فرتوت پيران، ابلهان، مخنث افراد: قبيل از( نيست آنان در جنسي نياز كه رواني دنباله

 امور از چيزي و( اند نكرده پيدا آگاهي زنان عورت بر هنوز كه كودكاني و، )فلج اشخاص
 پنهانش كه ينتيز تا نزنند) زمين به رفتن راه هنگام به( را خود پاهاي و، )دانند نمي جنسي

. شود دانسته) و برسد مردم گوش به پاهايشان خلخال صداي و كند توجه جلب( دارند مي
 ايد داشته خدا فرمان برابر در كه مخالفتهائي از و( برگرديد خدا سوي به همگي! مؤمنان اي

فظ و تا اسالم اين امكان را به مسلمانان بدهد كه جهت ح»  . شويد رستگار تا) كنيد توبه
شرمگاه و عفت و پاكدامني ممارست عملي بكنند؛ چون اسالم امور زير را مراعات كرده 

  :است
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اسالم ازدواج را يك موضوع ابدي قرار نداده كه ديگر زن و شوهر براي هميشه  -
توانند از هم جدا شوند، مانند مسيحيت كه اين كار را كرده است، بلكه اسالم، طالق را در ن

الف و درگيري ميان زن و شوهر كه قابل حل نيست و در صورت صورت نفرت و اخت
  .دستي و يا غيبت او مباح كرده است ا بيماري شوهر يا تنگيناتواني 

همچنين ازدواج با بيش از يك زن به شرط . براي شوهر مباح كرده است ارطالق  -
  .ايجاد عدالت در ميان آنان را براي شوهر مباح نموده است

ي كه توانايي هزينه و مخارج ازدواج را ندارد، دستور داده كه روزه بگيرد اسالم به كس -
 عل خدااه و عفت خويش را حفظ نمايد؛ رسوتا شهوتش را كنترل كند و شرمگ

غض للبصر و أحصن أالباءة فليتزوج فإنه  ممنك عيا معشر الشباب من استطا«:فرمايد مي

هر يك از شما ! اي جماعت جوانان«1:»اءجلم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وللفرج و من 
جهت پايين انداختن چشمان مؤثرتر بوده و  رتوانايي نكاح را دارد، ازدواج كند، چون اين كا

چون  ؛كند و هر كس توانايي  نكاح را ندارد، بايد روزه بگيرد شرمگاه را بيشتر حفظ مي
ه روابط نامشروع حفظ و او را از ارتكاب گناه و دچار شدن ب(روزه سپري براي اوست 

  »].كند مي

هاي حالل را براي افراد پاكدامن باز كرده و  ي دروازه بدين صورت شريعت اسالم، همه
ي اسالمي حقيقي با ديگر  عالوه بر اين، جامعه 2.ي حرام را به رويش بسته است دروازه

                                           
 .1400ي  شماره» استحباب النكاح«باب » النكاح«مسلم، مبحث  - 1
 ).1/642(التشريع الجنائي اإلسالمي،  - 2



  

391 ايمان به خدا

قوانين  چون نظم و. كن كند، فرق دارد خواهد عفت و پاكدامني را ريشه جوامعي كه مي
  1.كند پاكدامني ياري مي زنان را بر عفت و ي اسالمي مردان و جامعه 

  داري و وفاي به عهد امانت - هـ

���m:فرمايد خداي متعال مي �s� �r��q��p���o� �nl و  « 8: المؤمنون 
يعني هرگاه امانتي به » .پيمانند سر بر خود عهد در و امين خويش امانتداري در كه كسانيند

دهند و هرگاه  كنند بلكه آن را به صاحبش پس مي شود، در امانت خيانت نمي آنان داده
نه مثل صفات منافقاني . كنند اي به كسي بدهند يا با كسي عقدي ببندند، به آن وفا مي وعده

إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف،  :آية المنافق ثالث«:شان فرموده است درباره عكه پيامبر

گويد،  هرگاه به سخن آيد، دروغ مي: ي منافق سه چيز است نهنشا«2:»تمن خاناؤو إذا 
كند،  و هرگاه امانتي به او سپرده شود در امانت خيانت  اي دهد، خلف وعده مي هرگاه وعده

  ».كند مي

�¬��®��¯����m���´��³��²��±���°:فرمايد خداوند بلندمرتبه مي �«��ª�� � �©

�Ã��Â�� � �Á�� À¿�� �¾��½��¼�� ��»�� º¹��¸��¶��µ��� � � � � � � �� �Æ��Å���Äl بيگمان   « 58: النساء 
 امين آن در را شما خدا آنچه از اعم( را امانتها كه دهد مي دستور) مؤمنان( شما به خداوند
 امين آنها در را شما و سپرده شما دست به را آنها مردم كه چيزهائي چه و، شمرده
 كه اين نشستيد داوري به مردم ميان در كه هنگامي و، برسانيد امانت صاحبان به) اند دانسته

                                           
 .245الفضائل الخلقية في اإلسالم، عبدالقادر، ص - 1
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) كه بدانيد و سازيد خود گوش آويزه را آن و است خدا اندرز اين( . كنيد داوري دادگرانه
 بيگمان. )خواند مي نيكيها انجام به را شما و( دهد مي پند اندرز بهترين به را شما خداوند
 در كسي چه داند مي و( باشد يم و بوده) كردارتان ي( بينا) و سخنان( شنواي دائماً خداوند
  »).كند نمي يا كند مي دادگري كسي چه و، دارد نمي يا دارد مي روا خيانت امانت

گماري و مسئوليتي را  اي رسول خدا، آيا مرا به كار نمي: از ابوذر روايت است كه گويد
يف نك ضعإيا أباذر «: ام زد و سپس فرمود دهي؟ آن حضرت با دستش به شانه به من نمي

نها يوم القيامة خزي و ندامة، إال من أخذها بحقها و أدي الذي عليه إنها أمانة و إو 

در روز قيامت رسوايي و  تو ضعيف و ناتواني و اين كار، امانت است و! اي ابوذر«1:»فيها
آن دارد ي كه در  آورد مگر كسي كه حق آن را به خوبي ادا كند و وظيفه ندامت را به بار مي

واليت و سرپرستي را در اين حديث، امانت نام نهاده است،  عپيامبر» .دهدانجام  به خوبي
ي شخصي در آن و هوشياري به  عدم بهره، چون ادا كردن حق آن به طور عادالنه

همچنين از ابوهريره  2.باشد ي اينها مربوط به خصلت امانت مي هاي مردم، همه مصلحت
 نشين آمد و ناگهان يك عرب باديه: گفت مي سخن عوقتي پيامبر: روايت شده كه گويد

هرگاه «: »إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة«: فرمود عشود؟ پيامبر قيامت كي برپا مي: گفت
ضايع شدن امانت چگونه است؟ : فرد اعرابي گفت» .امانت ضايع شد، منتظر قيامت باش

هرگاه مسئوليت به « 3:»ةإذا وسد األمر إلي غير أهله فانتظر الساع«: فرمود عرسول خدا

�����m��F��E��D:فرمايد خداوند سبحان مي» .نااهل سپرده شود، منتظر قيامت باش � � � � � � � � �C��B
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��X�� WV��U�� �T��S��R��Q��P��O��N��M��L� � � KJ��I�� � � �H��G
��f��e��d��c��b��a`��_���^��]��\��[Z��Yl و  « 283: البقرة 

 شما از برخي اگر و. بگيريد گروگان چيزهائي پس، تيدنياف اي نويسنده و بوديد سفر در اگر
 دهد بازپس را او امانت است، شده شمرده امين كه كسي بايد، كرد اطمينان ديگر برخي به
 كه را وام بدهكار و، ندارد روا خيانت است محسوب امانتي كه گروگان در بستانكار و(

 گواهي و، بترسد است او پروردگار هك خدائي از و) بپردازد موقع به، است بشمار اي وديعه
 دهيد مي انجام بدانچه خدا و، است بزهكار قلبش دارد پنهان را آن هركس و نكنيد پنهان را

  » . است آگاه

  محافظت بر نمازها -و

���m:فرمايد خداي متعال مي �y� �x� � �w� �v� �u� �tl و  « 9: المؤمنون 
 و اركان و، اداء خود وقت در را آنها تهپيوس و( باشند مي خود نمازهاي مواظب كه كسانيند

كساني كه بر اوقات نمازهايشان »  ). نمايند مي مراعات را الزم خضوع و خشوع و اصول
كنند و به چيزهاي ديگري سرگرم و مشغول  نمازهايشان را قضا نمي كنند و محافظت مي

ا اينكه در سر وقت ستند تنيستند تا اينكه وقت نمازشان سپري شود، ولي به فكر نمازشان ه
1.دا كنندآن را ا

كدام : پرسيدم عاز رسول خدا: از عبداهللا بن مسعود روايت شده كه گويد 
 .»نماز در سر وقت « :»الصالة علي وقتها«: ي اعمال بهتر و برتر است؟ فرمود عمل از همه

                                           
 ).9/200(تفسير الطبري،  - 1
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: »دينبر الوال«: ي اعمال، بهتر و برتر است؟ فرمود ن، كدام عمل از همهآپس از : گفتم
  .»نيكي با پدر و مادر«

: ي اعمال بهتر و برتر است؟ فرمود پس از آن، كدام عمل از همه: ابن مسعود گويد، گفتم
سؤاالت بيشتري از وي نكردم، چون ترسيدم . »جهاد در راه خدا« :»الجهاد في سبيل اهللا«

  1.كه نتوانم پايبند آنها باشم

  ي فرقان سوره - 2

�©���m���ª:فرمايد خداي متعال مي �¨� � � �§� � �¦� �¥� �¤� � �£� �¢
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� �³��²��±��°��¯®���¬��«��ª��©��¨��§l 63: الفرقان - 

 زمين روي) تكبر و غرور بدون و( آرام كه كسانيند رحمان) خداي خوب( بندگان و « 76
، )است آشكار آنان رفتن راه در حتي و ايشان سكنات و حركات در تواضع و( روند مي راه
 از، دهند مي قرار) خود بيراههاي و بد و دشنامها( خاطبم را ايشان نادانان كه هنگامي و

 از اي مالحظه قابل بخش( كه كسانيند و   . گويند مي ايشان ترك به و گردانند مي روي آنان
 سپري نماز و عبادت با و( آورند مي روز به قيام و سجده با را شب) تمام گاهي و، شب
 چرا. دار دور به ما از را دوزخ عذاب! پروردگارا :گويند مي پيوسته كه كسانيند و   ). كنند مي

   ). شود مي وي مالزم ابد تا و( گردد نمي جدا) او از شد كه كس هر گريبانگير( آن عذاب كه
 مال( كردن خرج هنگام به كه كسانيند و   . است جايگاه و قرارگاه بدترين دوزخ گمان بي

 يعني( دو اين ميان در بلكه و، سختگيري نه و كنند مي روي زياده نه) خانواده و خود براي
 معبود، اهللا با كه كسانيند و   . كنند مي رعايت را اعتدال و روي ميانه) حد، بخل و اسراف
 حرام را خونش خداوند كه را انساني و، نمايند نمي پرستش و خوانند نمي فرياد به را ديگري

 اين) از يكي( كس هر كه چرا. كنند ينم زنا و، حق به مگر رسانند نمي قتل به، است كرده
 مرتكب كه كسي(   . بيند مي را آن كيفر، دهد انجام را) زنا و قتل و شرك ناشايست كارهاي(

 مضاعف قيامت در او عذاب) شود زنا و قتل و شرك پلشت و زشت كارهاي از يكي
 و آورد ايمان و كند توبه كه كسي مگر. ماند مي عذاب در جاودانه، ذليل و خوار و، گردد مي

 گناهان و بديها) و بخشد مي را كساني چنين گناهان( خداوند كه، دهد انجام صالح عمل
 نه و( است مهربان و آمرزنده خداوند و، كند مي تبديل نيكيها و خوبيها به را ايشان) گذشته(

 توبه كه يكس) آخر(   ). نمايد مي حسنات به تبديل را آنها بلكه، بخشد مي را سيئات كه تنها
 حسنات به سيئات تبديل و( گردد مي باز خدا سوي به كامالً، دهد انجام شايسته كار و كند
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). است كران بي مهرش درياي و حساب بي خدا پاداش و، مثال بي خدا كار زيرا. ندارد تعجبي
 هياو كارهاي كه هنگامي و، دهند نمي گواهي باطل بر كه كسانيند) رحمان خداي بندگان( و 

 سرائي ياوه و كاري بيهوده در شركت از( بزرگوارانه، بشنوند و ببينند را پوچي سخنان و
 آيات وسيله به كه هنگامي كسانيند و   . گذرند مي) آنها از و كنند مي گيري كناره

 بدان وار غافل و( افتند نمي فرو آن بر نابينايان و كران همسان شدند داده پند پروردگارشان
 و درسها و، نگرند مي بدان عقل چشم با و شنوند مي دل گوش با بلكه. دهند ينم فرا گوش

). سازند مي تقويت بدان را خود ايمان نيروي و كنند مي جان گوش آويزه را قرآني اندرزهاي
 انجام سبب به كه( فرما عطاء ما به فرزنداني و همسران! پروردگارا: گويند مي كه كسانيند و

 چشمانمان روشني باعث) و ما سرور مايه، پسنديده كارهاي يگرد و عبادات و طاعات
 ما به حسنات و صالحات در كه اي گونه به( گردان پرهيزگاران پيشواي را ما و، گردند
 بهشت منزلگاههاي ترين عالي و درجات باالترين اينان به   ). نمايند پيروي ما از و اقتداء
 آن در و، )منكرات از دوري و طاعات انجام بر( استقامتشان و صبر برابر در شود مي داده

 آنجاها در   . شود مي گفته سالم و درود بدانان) سو هر از، بهشت واالي جايگاههاي(
  .» !!زيبائي جايگاه چه و خوب قرارگاه چه. مانند مي جاودانه

اينها صفات بندگان مؤمن خدا در زندگاني دنياست؛ كساني كه مستحق پاداش از جانب 
ي اين  از جمله. دهد خداوند به خاطر اين صفات پاداش بزرگي به آنان مي اند و ا شدهخد

  :توان به موارد زير اشاره كرد صفات مي
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  آرامش و وقار و متانت -الف

��m: فرمايد خداوند مي �¨�� � � �§� � �¦� �¥��¤�� �£��¢l و  « 63: الفرقان 
 راه زمين روي) تكبر و ورغر بدون و( آرام كه كسانيند رحمان) خداي خوب( بندگان

» .) است آشكار آنان رفتن راه در حتي و ايشان سكنات و حركات در تواضع و( روند مي
روند و  با حالت استكبار و فخرفروشي و ناز راه نمي روند و يعني با آرامش و وقار راه مي

اند كه  عتيپس مؤمنان جما 1.خواهند فساد و نافرماني خدا و گناه در زمين ايجاد شود نمي
در زمين خواستار برتري طلبي و قدرت نيستند و نيز به دنبال فساد و تباهي در زمين 

����m��ÅÄ��Ã:فرمايد خداوند مي .نيستند �Â��Á��À��¿��¾��½���¼���»��� � � �º��¹

��È���Ç��Æl كه گردانيم مي كساني بهره تنها را آخرت سراي آن ما  « 83: القصص 

 از دلهايشان و( جويند نمي تباهي و فساد و نيستند استكبار و تكبر خواهان زمين در
 و، )است پالوده و پاك، تباهكاري و بيني بزرگ و طلبي شهرت و طلبي مقام آلودگيهاي

  » . است پرهيزگاران آن از عاقبت

در بيان معناي درست آرامش و وقار منظور اين نيست كه مؤمنان همچون افراد بيمار، با 
هر وقت راه  عچون سرور  فرزندان آدم، پيامبر روند؛  از روي ريا راه ميحالت تصنعي و 

شد، و برخي از  آمد و گويي زمين برايش خم مي رفت، گويي از سرازيري پايين مي مي
اين آيه بيان  2.اند پيشينيان صالح، راه رفتن به آرامي و با حالت تصنع را مكروه دانسته

متانت و تواضع، و اينكه  ي آرامش و وقار و به وسيلهكند كه مؤمنان در زندگي دنيا  مي

                                           
 ).9/407(تفسير الطبري،  - 1
 ).3/279(تفسير ابن كثير،  - 2
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ال فساد و تباهي نيستند، از ديگران دنبفروشند و در زمين به  ورزند و فخر نمي استكبار نمي
 ؛شوند، چون كبر و فخرفروشي خطر بزرگي براي حيات بشريت دارد جدا و مشخص مي

ري احدي و رعايت ادب چون در حالت وجود كبر ديگر احترامي براي كسي و هيبت ب
  1.ماند براي كسي باقي نمي

  بردباري -ب

��¨��©���m��ª: فرمايد خداوند بلندمرتبه مي �§���¦��¥��¤���£��¢

��¯� �®��¬� �«l كه كسانيند رحمان) خداي خوب( بندگان و  « 63: الفرقان 
 ايشان سكنات و حركات در تواضع و( روند مي راه زمين روي) تكبر و غرور بدون و( آرام

 و دشنامها( مخاطب را ايشان نادانان كه هنگامي و، )است آشكار آنان رفتن راه در حتي و
»  . گويند مي ايشان ترك به و گردانند مي روي آنان از، دهند مي قرار) خود بيراههاي و بد

هرگاه به نسبت آنان ناداني شود، بردباري  كنند و مؤمنان افرادي بردبارند و ناداني نمي
شان چگونه است؟ بهترين شب است،  اين روزشان است اما شب .گيرند قام نميتان كنند و مي

از خداوند  كنند و هايشان جاري مي گونهدارند و اشك را بر  ا راست نگه ميپاهايشان ر
 2.گذرد و از آنان خشنود شودشان درشان را آزاد كند و از گناهان خواهند كه گردن مي

به  عرسول خدا. دارد اي پسنديده است كه خدا دوستش ميه بردباري از جمله خصلت

                                           
 ).2/443( الحياة في القرآن الكريم، - 1
 ).9/409(تفسير الطبري،  - 2
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دو خصلت در تو «1:»الحلم و األناة: إن فيك خصلتين يحبهما اهللا«: ح عبدالقيس گفتباش
  .»بردباري و وقار: هست كه خدا آن دو خصلت را دوست دارد

  داري با نماز شب زنده -ج

ت كه شب يا اكثر اوقات شب از جمله صفات بندگان مؤمن خدا در زندگي دنيا، اين اس
خداوند سبحان  اين صفت را براي مؤمنان در آيات . گردانند را با نماز و عبادت زنده مي

  :زيادي بيان كرده است، از جمله

- �m� �µ��´��³��� � � �²��±���°l بخش( كه كسانيند و  « 64: الفرقان 
 عبادت با و( آورند مي روز به قيام و سجده با را شب) تمام گاهي و، شب از اي مالحظه قابل

  » ). كنند مي سپري نماز و

- �m��̀ � �_� �~� � �}� �|��{� � �z� �y� �x��w� �v� �u� � �t� �s

���m��l��k��j��i��h��g��f� � �e��d��c��b��a
��o��nl بدانها وقت هر كه دارند ايمان ما آيات به كساني تنها  « 16 -  15: السجدة 

 پروردگارشان تسبيح به ستايشگرانه و، افتند مي سجده به) خدا براي(،  شوند داده پند
 داده پند بدانها وقت هر كه دارند ايمان ما آيات به كساني تنها   . ورزند نمي تكبر و پردازند مي

 و پردازند مي پروردگارشان تسبيح به ستايشگرانه و، افتند مي سجده به) خدا براي( ، شوند
  » . ورزند نمي تكبر

                                           
 .25ي  شماره» األمر باإليمان باهللا«باب » اإليمان«مسلم، مبحث  - 1
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- �m����_��~��}��|��f������e��d��c��b��a��`l آنان  « 18 -  17: الذاريات 
  » . كردند مي آمرزش درخواست سحرگاهان در و   . خفتند مي شب از اندكي

پس . شود ر از تقوا و ترس از عذاب جهنم ميعبادتشان دلشان پ مؤمنان در نماز و -
ند تا عذاب جهنم را كن به پروردگارشان مي آنان با حالت تضرع و گريه و زاري و ترس رو

�����m��¾½��¼��»��º��¹:فرمايد ور گرداند؛ خداي متعال مياز آنان د � � � �̧ �¶

��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã� � �Â�� � � � �Á� �À��¿l و  « 66 -  65: الفرقان 
 آن عذاب كه چرا. دار دور به ما از را دوزخ عذاب! پروردگارا: گويند مي پيوسته كه كسانيند

 دوزخ گمان بي  ). شود مي وي مالزم ابد تا و( گردد نمي جدا) او از شد كه كس هر گريبانگير(
  » . است جايگاه و قرارگاه بدترين

 6: المزمل ��m��d��c��b��a��`��_����^��]��\l:فرمايد خداوند در جاي ديگري مي -

  »  .است پابرجاتر و تر درست) آن( اقوال و، ماندگارتر و مؤّثرتر) آن افعال(،  شبانه عبادت  «

چون غلبه بر خوشي خواب و جذابيت بستر پس از خستگي روز، مؤثرتر است و بيشتر 
ترجيح  ي روح و اجابت دعوت خدا و اندازد، ولي اين كار اعالم سيطره بدن را به زحمت مي

به همين خاطر ذكر و راز و نياز در  آن استوارتر است؛ چون . باشد مأنوس بودن با او مي
وت و شيريني خاص خود را دارد و نماز خواندن در اين وقت، ذكر در نيمه شب، حال

داري با  شب زنده. خشوع خاص خودش را دارد و مناجات در آن، شفافيت خاصي را دارد
كند كه ممكن است قلب انسان  عبادت، انس و آرامش و شفافيت و نور را در قلب ايجاد مي

داند كه چه  ن قلب را آفريده ميخدايي كه اي. در نماز و اذكار روز آن را كسب نكند
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در چه اوقاتي  كند و ذ ميكند و چه چيزهايي به قلب نفو مي پاك چيزهايي قلب را سالم و
قلب آمادگي و استعداد بيشتري جهت گرفتن نور و شفافيت و آرامش دارد و چه اسبابي 

  1.تأثير بيشتري در آن دارد شود و بيشتر به قلب آويزان مي

  روي در انفاق هو ميان رعايت اعتدال -د

. روي در انفاق است از جمله صفات مؤمنان در حيات دنيا، رعايت اعتدال  و ميانه
كنند و  پس بيشتر از نياز انفاق نمي. كنند پاش نميو مؤمنان در انفاق خود تبذير و ريخت 

كنند و  شان كوتاهي  حقدر شان بخيل نيستند، تا در نتيجه  نسبت به زن و فرزندان
بهترين كار، . رو و خوب هستند شان را تأمين نكنند، بلكه افرادي عادل و ميانه ارجمخ

��m:فرمايد ميرعايت حد اعتدال و حد وسط آن است، نه افراط و نه تفريط؛ خداي متعال 

É�Ê� � � � � � �Ë� �Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô� �l و كسانيند   « 67: الفرقان

و ، كنند و نه سختگيري روي مي نه زياده) دهمال براي خود و خانوا( كه به هنگام خرج كردن
  » . كنند روي و اعتدال را رعايت مي ميانه) حد، يعني اسراف و بخل( بلكه در ميان اين دو

  شرك نورزيدن به خدا و دوري كردن از قتل و زنا - هـ

از جمله صفات بندگان مؤمن خدا در زندگي دنيا، اين است كه آنان به خدا شرك 

عبادت را فقط براي او  گردانند و طاعت و كه پرستش را براي خدا خالص ميورزند، بل نمي

                                           
 ).6/3746(في ظالل القرآن،  - 1
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كشند مگر به خاطر حقي كه عصمت و حرمت نفس را  دهند، و هيچ كسي را نمي انجام مي
گرداند، مثل كفر به خدا پس از اسالم آوردن، يا زناي محصن، يا قتل فرد بي گناه،  زايل مي

 1.شود يكه انسان در مقابل اينها كشته م

��m�A�B:فرمايد خداوند متعال مي �C�D�E�F� �G�H� � � � �I�J� � � �K� � �L�M�

N� � � �O�P� �RQ�S�T� � �U�V� � �W�X�Y�Z� � �[�\�]�^�_� ����

`�a�b�c�d�e�f�g�h� �i�j� � �k�l�nm�o�p�

q� �r�s�t�u� � �v�w�x�y�z� � � � �{� �|�}�l و   «71 – 68: الفرقان
و انساني را كه ، نمايند خوانند و پرستش نمي نمي معبود ديگري را به فرياد، كسانيند كه با اهللا

چرا كه . كنند و زنا نمي، رسانند مگر به حق به قتل نمي، خداوند خونش را حرام كرده است
آن را  كيفر، را انجام دهد) كارهاي ناشايست شرك و قتل و زنا( اين) يكي از( هر كس

عذاب ) شرك و قتل و زنا شود كسي كه مرتكب يكي از كارهاي زشت و پلشت(   . بيند مي
مگر كسي كه      . ماند جاودانه در عذاب مي، و خوار و ذليل، گردد او در قيامت مضاعف مي

گناهان چنين كساني را (كه خداوند ، مل صالح انجام دهدتوبه كند و ايمان آورد و ع
و خداوند ، كند ايشان را به خوبيها و نيكيها تبديل مي) گذشته(بديها و گناهان ) شد وبخ مي

بلكه آنها را تبديل به حسنات ، بخشد و نه تنها كه سيئات را مي( آمرزنده و مهربان است
كامالً به سوي خدا باز ، كسي كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد) آخر(     ). نمايد مي
ش خدا و پادا، مثال زيرا كار خدا بي. و تبديل سيئات به حسنات تعجبي ندارد( گردد مي
  » ). كران است حساب و درياي مهرش بي بي

                                           
 ).2/450(الحياة في القرآن الكريم، - 1
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  عدم شهادت ناحق -و

�`�_�~��m:فرمايد خداوند مي � �a� �b�c�d� � � � �e�f�g�l الفرقان :

و هنگامي كه كارهاي ، دهند كسانيند كه بر باطل گواهي نمي) بندگان خداي رحمان( و  «72
سرائي  كاري و ياوه كت در بيهودهاز شر( بزرگوارانه، ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند

. شهادت ناحق از بزرگترين گناهان كبيره است»  .گذرند مي) كنند و از آنها مي گيري كناره
 -ثالثاً - ئكم بأكبر الكبائرنبأال أ«:رسول خدا بدان تصريح فرموده، آنجا كه به يارانش فرمود

آيا شما را از بزرگترين «:»لزورأو قول ا -الزور ةاإلشراك باهللا، و عقوق الوالدين، و شهاد
شرك به خدا، اذيت و آزار  -سه مرتبه اين جمله را تكرار كرد - گناهان كبيره باخبر نكنم

به چيزي تكيه زده  �رسول خدا. »-يا سخن ناحق و دروغ - پدر و مادر و شهادت ناحق
   1.شد مياي كاش ساكت : كرد تا جايي كه گفتيم پيوسته آن را تكرار مي و بود، پس نشست

  بهره بردن از موعظه و پند قرآن -ز

���m�h�i:فرمايد خداي متعال مي �j�k��l� �m�n�o�p�q�r�l 

و كسانيند هنگامي كه به وسيله آيات پروردگارشان پند داده شدند همسان   «73: الفرقان
ش دل بلكه با گو. دهند وار بدان گوش فرا نمي و غافل( افتند كران و نابينايان بر آن فرو نمي

و درسها و اندرزهاي قرآني را آويزه گوش جان ، نگرند شنوند و با چشم عقل بدان مي مي
  » ). سازند كنند و نيروي ايمان خود را بدان تقويت مي مي
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  برابر شدن سالكان راه خدا تمايل و شوق در چند -ح

��m�s�t�u:فرمايد خداي متعال مي � � �v�w�x�y�z�{�|�

}� �~� � ���¡�l همسران و ! پروردگارا: گويند و كسانيند كه مي  «74: الفرقان
، كه به سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده( فرزنداني به ما عطاء فرما

به ( و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان، باعث روشني چشمانمان گردند) مايه سرور ما و
  » ). يروي نماينداي كه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پ گونه

ي  به اين معناست كه خداوند به بنده: از حسن بصري راجع به اين آيه سؤال شد گفت
اش نشان  مسلمان، طاعت و عبادت خدا از جانب همسرش و برادرش و دوست صميمي

اش  به خدا قسم، چيزي بيشتر از اينكه مسلمان، فرزند يا نوه يا برادر يا دوست صميمي. دهد
  1.گرداند مطيع و فرمانبردار خداست، چشم او را روشن نمي را ببيند كه

�{��m:ي ابن عباس رضي اهللا عنهما راجع به آيه �~� � ���¡�l الفرقان :

ي ما هدايت يابند و ما را  ما را پيشوايان هدايت قرار ده كه ديگران به وسيله: گويد74

��m�A:ده استپيشوايان گمراهي قرار مده؛ چون خداوند درباره اهل سعادت فرمو

B�C�D�E�F�G� �H�I�J�l ما آنان را   «73: األنبياء
، كردند رهبري مي) راهنمائي و، مردمان را به كارهاي نيك( پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما

و درباره اهل شقاوت  »و انجام خوبيها و اقامه نماز و دادن زكات را بديشان وحي كرديم ،

�¤�£�¡¢���~�{�|��m:فرمايد مي � � � �¥�¦�§�l القصص :

خواندند و  و ما آنان را سردستگان و پيشواياني كرديم كه مردمان را به سوي دوزخ مي  «41

                                           
 ).2/457(الحياة في القرآن الكريم، - 1
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و ايشان و دنباله روانشان از آتش دوزخ ( گردند ياري نمي) از سوي كسي( روز قيامت
  » ). رهائي ندارند

ه و هدايت يافته و پيشواياني هدايت كنند: گويند ي مذكور ميديگران در تفسير آيه 
ها و  شان به عبادت فرزندان و نوه پس آنان دوست داشتند كه عبادت. داعيان به سوي خير

شان متصل باشد، و اينكه هدايت آنان به ديگران نفع و فايده برساند، و اين امر پاداش  نسل
دم إذا مات ابن آ«:فرمودند �به همين خاطر رسول خدا. بيشتر و سرانجام نيكوتر دارد

 ةو علم ينتفع به من بعده، أو صدقأولد صالح يدعوا له، :انقطع عمله إال من ثالث

: مگر در سه مورد] شود از دنيا به كلي منقطع مي[ هرگاه آدمي وفات يابد، عملش«:1»يةجار
ي كه افراد پس از او از آن بهره و فايده ببرند؛ لمفرزندي صالح كه برايش دعاي خير كند؛ ع

  .»يهي جار و صدقه
كنيم و به خاطر  راجع به ذكر صفات مؤمنان در زندگاني دنيا به اين مقدار بسنده مي

كنيم و گرنه صفات مؤمنان، زيادند  گويي اين موضوع را باز نميي كالم و دراز ترس از اطاله
اند؛ از جمله اخالص، صداقت، توكل، محبت خدا،  طور كه در قرآن كريم ذكر شده همان

  2.، صبر، رضا، شجاعت و ديگر صفات پسنديدهخوف و رجا، شكر

  انبعضي از فوايد و نتايج و آثار ايم -هشتم

ايمان صحيح، فوايد و نتايج و آثاري در زمان حال و در زمان آينده در قلب و جسم و 
هاي  طور كه اين درخت ايماني، ميوه همان. آسايش و حيات پاكيزه و در دنيا و آخرت دارد

                                           
 ).11/85(؛ شرح النووي،1631ي  ، شماره»الوصية«مسلم، مبحث - 1
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ي لذيذ و خوردني دايم و خير مستمر و اموري كه قابل شمارش نيستند  رسيده و چيده شده
اش اين است كه خيرات دنيا و آخرت و  خالصه .اند، دارد و فوايدي كه از شمارش خارج

ي شرها از ثمرات و نتايج ايمان صحيح است؛ چون درخت ايمان صحيح هرگاه  دفع همه
هايش شكوفا شود و  اكنده و خوشههايش پر اش قوي شود و شاخه ريشه دواند و ريشه

از بزرگترين . باراند هايش برسد، هر خير كنوني و آينده را بر صاحبش و بر ديگران، مي ميوه
  :توان به موار زير اشاره كرد ثمرات و فوايد و نتايج ايمان مي

  دستيابي به واليت خاص خدا - 1

هند و بزرگترين چيزي د چيزي كه بزرگترين آرزويي است كه افراد در آن مسابقه مي

��m�A�B�C�D:فرمايد خداي متعال مي .است كه توفيق يافتگان به آن دست مي يابند

E�F�G�H�I�J� �K�L�M�N�O�P�l 62: يونس – 

از خواري در دنيا و عذاب در ( ترسي بر آنان) سبحان( بيگمان دوستان خداوند! هان  «63
چرا كه در پيشگاه خدا چيزي ( گردند غمگين نمي) بر از دست رفتن دنيا(نيست و ) آخرت

كسانيند ) دوستان خداوند(   ). براي آنان مهيا است كه بسي واالتر و بهتر از كاالي دنيا است
پس هر مؤمن پرهيزكاري، دوست و ولي خاص »  . اند اند و تقوا پيشه كرده كه ايمان آورده

��m�A:فرمايد ي مؤمنان مي رهاز جمله ثمرات ايمان اين است كه خداوند دربا. خداوند است

B�C� �D�E�F�G�H�I �lامور( دار خداوند متولّي و عهده «257: البقرة (
) زمخت گمراهي شك و حيرت( هاي ايشان را از تاريكي. اند كساني است كه ايمان آورده

يعني آنان را از » . شود رهنمون مي) حق و اطمينان( آورد و به سوي نور بيرون مي
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هاي  هاي جهل به سوي نور علم، از تاريكي فر به سوي نور ايمان، از تاريكيهاي ك تاريكي
خبري به سوي نور  هاي غفلت و بي گناهان به سوي نور طاعات و عبادات، و از تاريكي

هاي   هاي بدي نان را از تاريكيآخالصه . آورد بيداري و هوشياري و ذكر خدا بيرون مي
شان به اين  مؤمنان با ايمان صحيح. آورد ده بيرون ميمتنوع به سوي انوار خير حال و آين

ي تقوا محقق ساختند، چرا كه  نعمت و عطاي جزيل دست يافتند و اين ايمان را به وسيله
1.تقوا از نشانه هاي ايمان كامل است

 

تقوا از جمله شروط واليت خاص خدا و از جمله شروط قدرت دادن به اين امت است؛ 

��m�A:دفرماي خداي متعال مي �B�C�D� � �E�F�G�H�I� �J�K�L�

M�N���� ��� ����O�P�Q� �R�S�l اگر مردمان اين شهرها و آباديها  «96: األعراف 
) درگاه خيرات و(،  كردند پرهيز مي) از كفر و معاصي( آوردند و ايمان مي) به خدا و انبياء(

) داشتيم دورشان مي و از باليا و آفات به( گشوديم بركات آسمان و زمين را بر روي آنان مي
پرداختند و ما هم ايشان را به كيفر اعمالشان ) پيغمبران و انكار حقائق( ولي آنان به تكذيب

همانا تقواي خدا ميان بنده و ميان ».) و عبرت جهانيانشان كرديم( گرفتار و مجازات نموديم
دا، مانعي ترسد و ميان خشم و ناراحتي و عذاب و عقاب خ آنچه كه او از جانب خدا مي

آن هم بدين صورت است كه طاعت خدا را بر . كند كند كه او را از آن حفظ مي ايجاد مي
تقوا نتايج و  2.اساس نوري از جانب خدا و به خاطر ترس از عذاب و عقاب خدا ترك كني

  :توان به موارد زير اشاره كرد ثمراتي دارد كه از جمله مي
 :كرد ي كه بنده تصورش نميراه گشايش از هر تنگي، و روزي از جاي
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��m�p�q�r�s:فرمايد خداي متعال مي �t� �u�v�w�x�y�

z�{� �|�}�_~�`�a�b�c�d� � � � � � � � � � �e� �f�g�ih�j�k� � �l�m�
n� � �o�p�q� �r� �s�t� �vu�w�x�y�z�{�}|�~� � ��� �¡�£¢�¤�¥�¦�§�

�̈©�ª�l ه آنان نزديك به پايان آمد  « 3 - 2: الطالقدت عشان يا اي، و هنگامي كه مد
 و بر، اي از ايشان جدا شويد و يا به طرز شايسته، اي نگاه داريد را به طرز شايسته

تا اگر در آينده (،  آنان دو مرد عادل از ميان خودتان گواه كنيد) نگاهداري و يا جدائي(
و گواهي دادن ) هيچ يك از شوهر و همسر نتوانند واقعيت را انكار كنند، اختالفي روي دهد

و از هيچ كدام جانبداري ، و انگيزه شهادت محض رضاي خدا باشد( خدا اداء كنيدرا براي 

گردد كه به خدا و روز  چيزي است كه كسي بدان پند و اندرز مي) احكام( اين). ننمائيد
از ( خدا راه نجات، هر كس هم از خدا بترسد و پرهيزگاري كند. آخرت ايمان داشته باشد

كند روزي  و به او از جائي كه تصورش نمي   . سازد هم ميرا براي او فرا) هر تنگنائي
خدا او را بسنده ) و كار و بار خود را بدو واگذارد( هر كس بر خداوند توّكل كند. رساند مي

رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسي پيدا  خداوند فرمان خويش را به انجام مي. است
  » . اي را قرار داده است خدا براي هر چيزي زمان و اندازه. كند مي

��m�Ã�Ä:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي :سهولت و آساني در هر كاري � �Å�Æ�Ç�È�

É�Ê� � � � � � � � � � � � � � � �Ë�l ه زنان باردار « 4: الطالقهر كس كه از خدا بترسد . وضع حمل است، و عد
 ». سازد خدا كار و بارش را ساده و آسان مي، و پرهيزگاري كند

��m�Ê:فرمايد خداوند مي :ن علم سودمندآسان گردانيد �ÌË�Í�ÏÎ�Ð�

Ñ�Ò�Ó�Ô� �l و اوامر و نواهي او را پيش چشم ( و از خدا بترسيد « 282: البقرة
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و خداوند ، آموزد به شما مي) آنچه را كه به نفع شما يا به زيان شما است( و خداوند) داريد
 »كنيد آگاه است به آنچه مي

��m�o:فرمايد مي خداوند پاك: دادن نور بصيرت �p� �q�r�s�t�l 29: األنفال 

 ».شناسيد  دهد كه در پرتو آن حق را از باطل مي اي به شما مي خدا بينش ويژه«

��m�´�µ:فرمايد خداي متعال مي :محبت خدا و محبت فرشتگان و مورد قبول اهل زمين

¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�l كسي كه به عهد و پيمان ! آري  « 76: آل عمران
زيرا ) محبت و رضايت خدا را فراچنگ آورده است( ا كند و پرهيزگاري پيشه نمايدخود وف

 .».دارد  خداوند پرهيزگاران را دوست مي

حببت فالناً فأحبه، فيحبه قد أ: أحب اهللا العبد قال لجبريلإذا «:فرمودند �رسول خدا

فأحبوه، فيحبه أهل جبريل عليه السالم، ثم ينادي في أهل السماء، إن اهللا قد أحب فالناً 

اي را دوست بدارد، به جبرئيل  هرگاه خدا بنده«:1»السماء ثم يوضع له القبول في األرض
دارد  پس جبرئيل او را دوست مي. فالني را دوست دارم، تو هم او را دوست بدار: گويد مي

م همانا خداوند فالني را دوست دارد، شما ه: و سپس در ميان اهل آسمان ندا سر مي دهد
دارند، سپس مورد قبول اهل زمين  سپس اهل آسمان او را دوست مي. او را دوست بداريد

  .»]و همه او را قبول دارند[ شود مي
و آن همان معيت و همراهي است كه مقصود اين آيه  :نصرت و ياري و تأييد خداوند

��m�h�i�j�k�l�m:باشد مي �n�o�l و از خشم خدا بپرهيزيد و  « 194: البقرة
و آن . ييد و ياري و نصرت استأاين معيت، معيت ت» .انيد كه خدا با پرهيزگاران است بد
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همان معيت خدا به نسبت پيامبران و دوستانش و به نسبت پرهيزكاران و صبر كنندگان 
اين معيت مقتضي آن است كه خدا براي هميشه با پرهيزكاران است و براي هميشه . باشد مي

�̄�®��m:طور كه خداي متعال به موسي و هارون گفت كند؛ همان يآنان را محفوظ و ياري م �

±°�²�³�´�µ� �¶�l من با شما هستم و! نترسيد: فرمود  «46: طه 
و ايشان را از كشتن و آزار شما باز ( بينم مي) اعمالشان را( شنوم و مي) حرفهايشان را(

 » ). دارم مي

و چه چيز از «4: الحديد�m�^�_�`�a�b �l:اما معيت عام، مانند اين آيات است

�̂�[�mو» و او در هر كجا كه باشيد ،. رود آيد و بدان باال مي آسمان پائين مي �_��̀

a�b�c�d�e�f�g�h�i �lتوانند آن را از خدا پنهان  ولي نمي «108: النساء
 بدان گاه كه شبانگاهان پنهاني بر گفتاري كه) از جمله.  (دارند كه هميشه با آنان است

متّفق و همدست ، خدا از آن خوشنود نيست) زدن به پاكان و بيگناهان است و تهمت(
  ».گردند  مي

  .طلبد معيت عام، حذر و ترس و مراقبت خداي متعال را از بنده مي

�¾�½�¼�«��m:فرمايد خداوند مي :حفظ كردن از نيرنگ و فريب دشمنان

¿�À� � � � � �ÂÁ� �Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�l ا از دوستي ب( و« 120: آل عمران
) چه(،  رساند آنان به شما هيچ زياني نمي) و دشمنانگي خائنانه( گري حيله، بپرهيزيد) ايشان

هاي خائنانه و  و قادر به دفع نقشه( دهند احاطه دارد شكّي نيست خداوند بدانچه انجام مي
 ».) نيرنگهاي اهريمنانه ايشان از شما است
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��m:خداوند فرموده است :تعالحفظ كردن فرزندان ناتوان به عنايت و لطف خداي م

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

l بترسند از اين كه انگار ) كه بر يتيمان ستم نكنند و( بر مردم الزم است  « 9: النساء
گذارند و  ميرند و فرزندان درمانده و ناتواني از پس خود برجاي مي خودشان دارند مي

دارند ؟ پس هم اينك  يگران درباره آنان چه روا ميكه آيا د( باشند نگران حال ايشان مي
خودشان در حق يتيمان مردم ، آنچه از مردم انتظار دارند كه در حق فرزندانشان انجام دهند

 پس از خدا بترسند و با يتيمان). پناه بكشند روا دارند و بالِ مهر و محبت بر سر نوباوگان بي
ي فرزندان  به راهنمايي مسلماناني كه بر آينده اين آيه» .با متانت و محبت سخن بگويند

گذارند، بيم دارند، به تقوا در ساير امورشان اشاره دارد تا  ناتوان كه بعد از خود بر جاي مي
اين آيه در ضمن به تهديد . وظ و تحت حفظ و عنايت خدا قرار گيرندحفاينكه فرزندانشان م

همچنين به اين . دم تقواي خدا اشاره داردشان در صورت ع مسلمانان به تباه شدن فرزندان
كند و فرزندان ناتوان  نكته اشاره دارد كه تقواي پدران، فرزندان و نوه ها را حفظ مي

�¬�»��m:شوند؛ همان طور كه در اين آيه آمده است اشخاص صالح حفظ مي � � � � �®�

¯�°� �±�²�³� � �´�µ� � � � � � � � � � � � � � �¶�¸�¹�º�l ا آن ديوا « 82: الكهفرو ام 
متعّلق به دو كودك يتيم در شهر بود و زير ديوار گنجي ) كه آن را بدون مزد تعمير كردم(

و آن را برايشان پنهان ( وجود داشت كه مال ايشان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائي بود
1.چون آن دو پسر بچه به خاطر بركت پدرشان، جان و مالشان حفظ شد. ».) كرده بود
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: ل اعمالي است كه سعادت بندگان در دنيا و آخرت به آن بستگي داردتقوا به سبب قبو

��m�i:فرمايد خداي متعال مي � �j�k�l�m�n�l تنها از پرهيزگاران  « 27: المائدة
 »! پذيرد مي

�±�°�̄�®��m:فرمايد خداوند پاك مي :تقوا سبب نجات از عذاب دنياست

²� �³� �´�µ�¶�̧�¹�º�»� � � � � � �¼� � �½�¾�¿� � �À�Á�Â�Ã�

l ا قوم ثمود  « 18 -  17: فصلتو راه خير و راه شر را ( ما ايشان را رهنمود كرديم، و ام

و ، ترجيح دادند) و رهنمود الهي( را بر هدايت) و گمراهي( و آنان كوردلي) بديشان نموديم
و    . اي ايشان را فرو گرفت صاعقه عذاب خواركننده، كردند لذا به سبب كارهائي كه مي

و از عذاب در امان و از دست كفّار متكبر ( ه مؤمن و مّتقي بودند نجات داديمكساني را ك
 » ). رهائي بخشيديم

��m�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö:فرمايد خداوند سبحان مي :ها پوشاندن بدي � � � � �×�Ø�Ù�Ú�

Û� �l بديها و گناهان او را محو ، هر كس كه از خدا بترسد و پرهيزگاري كند « 5: الطالق
 ».نمايد پاداش وي را بزرگ مي و، دزداي كرده و مي

��m�Î�Ï:فرمايد خداي متعال مي :به ارث بردن بهشت � � � �Ð�Ñ�Ò� �Ó�Ô�Õ� � � � � � � �Ö�×�

l به آن كساني كه پرهيزگار  - اين است بهشتي كه ما آن را به بندگان خود   « 63: مريم
 » . دهيم مي -باشند 

روند بلكه با  بهشت نمي پس پرهيزكاران وارثان بهشت خدايند و آنان با پاي خود به
بهشت رانده مي شوند در حالي كه خداوند بهشت را به عنوان درود بر آنان سوي سواري به 

��m�Ó: و دفع مشقت و رنج از آنان، به ايشان نزديك مي گرداند؛ همچنان كه مي فرمايد
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Ô�Õ�Ö�×�Ø�l شود و فاصله  و بهشت به پرهيزكاران نزديك گردانده مي  « 31: ق

��m�g:فرمايد در جاي ديگري مي»  . ني از آنان نخواهد داشتچندا �h�i�j� �k�

l�m�l به گونه ) با تعظيم و تكريم هرچه بيشتر( روزي ما پرهيزگاران را  «� 85: مريم
در پيشگاه خداوند مهربان جمع ، گروههائي كه به نزد شاهان روند و مهمانان ايشان شوند

  » ). مگرداني و وارد بهشت مي( نمائيم مي
خداي متعال مي : داشتند، به هم مي رساند تقوا، پرهيزكاراني كه يكديگر را دوست مي

��m�l�m:فرمايد �n�o� � �p�q�r�s�l در ، دوستان  « 67: الزخرف
 » . مگر پرهيزگاران، دشمنان يكديگر خواهند شد، آن روز

يزان شده از وآاز جمله بركت تقوا اين است كه خداي عزوجل كينه هايي كه به دلشان 
شود؛ خداوند مي  شان كامل مي شان زياد و محبت و رفاقت كند، در نتيجه مودت آنان مي

�¥��m:فرمايد �¦�§�¨�©�ª�«�¬� � � � �®�¯� �°�±�²�³��́µ�

¶�¸�¹� �º� �»�l ا اين پادافره پيروان شيطان بود(  « 47 -  45: الحجرو ام ،
پرهيزگاران در ميان باغها و گمان  بي) :اين است كه ، پاداش پويندگان راه يزدان

با اطمينان خاطر و ) :گويد  پروردگارشان بدانان مي(   .برند بسر مي) بهشت( رانسا چشمه
توزي و  و كينه   . سارها درآئيد بدون هيچ گونه خوف و هراسي به اين باغها و چشمه

  ».نشينند  هم مير تختها روياروي و برادرانه ب، كشيم هايشان بيرون مي دشمنانگي را از سينه
كند، فيض  هاي مسلمانان را لمس مي همانا اين نتايج و آثار عظيم وقتي پرده ي دل

گرداند، بر امت اسالم مي  ي دنيا را به آخرت وصل مي رباني كه به خدا مي رسد و حلقه
طور كه حرص بر تقواي خدا صفاتي واال و اخالقي پسنديده و مكارمي گرانقدر  بارد، همان
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آورد و اهليت و صالحيت رهبري بشريت را به  فوف امت اسالمي به ارمغان ميبراي ص
  .دهد سوي سعادتش به اين امت مي

  نايل شدن به رضايت و خوشنودي پروردگار- 2

و سراي كرامت اوست؛ ايل شدن به رضايت و خوشنودي خدا از جمله ثمرات ايمان، ن

��m�a�b�c:فرمايد خداي متعال مي �d�fe�g�h�i�

j�k� �� �l�m�n�o�p�q� �sr�t�u�wv�x�y�
z�{�|� �}�~���¡�¢�£�¤�¥� �¦�§��̈

©�ª�«�¬�® �lبرخي دوستان و ، مردان و زنان مؤمن  « 72 - 71: التوبة
و نماز را ، دارند خوانند و از كار بد باز مي همديگر را به كار نيك مي. ياوران برخي ديگرند

. كنند و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري مي، پردازند و زكات را مي، گزارند چنان كه بايد مي
اين وعده .  (گرداند ايشان كسانيند كه خداوند به زودي ايشان را مشمول رحمت خود مي

) چرا كه. دهد و از وفاي بدان هم ناتوان نيست خدا است و خداوند به گزاف وعده نمي
وعده داده است كه در  خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را . خداوند توانا و حكيم است

و مسكنهاي ، مانند آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي) كاخها و درختهاي( زير
كه جاي ماندگاري هميشگي و زندگي ( پاكي را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است

پس . ») از همه مهمتر خداوند خوشنودي خود را بديشان وعده داده است كه. سرمدي است
نايل شدن به اين سراهاي پاكيزه، . نددورآنان رضايت و رحمت پروردگارشان را به دست اي

ي انجام  ي ايمانشان است كه خودشان را با آن كامل كردند و ديگران را به وسيله به وسيله
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در نتيجه بزرگترين . و امر به معروف و نهي از منكر، كامل كردند �دادن طاعت خدا و پيامبر
1.رين اهداف كه همان لطف و فضل خداست، دست يافتندوسايل و برت

 

  دفاع خدا از مؤمنان-3

ها و امور ناپسند را از  از جمله ثمرات و آثار ايمان، اين است كه خداوند تمامي ناخوشي

��m:فرمايد طور كه مي گرداند و آنان را از سختي ها نجات مي دهد؛ همانمي مؤمنان دور 

Ï�Ð� �Ñ�Ò�Ó�Ô �lب ايمانشان به سب و(كند از مؤمنان  خداوند دفاع مي« 38: الحج
شر . نان دور مي كندآيعني هر چيز ناخوش و ناپسندي را از » .) گرداند پيروزشان مي

گرداند و  دشمان را از آنان دور مي. كند ن آدميان و شياطين جنيان را از آنان دفع مييطاشي
كند و پس از  شان را از آنان دور مي نچيزهاي ناخوش و ناخوشايند را پيش از اتفاق افتاد

خداوند متعال سختي و مصيبتي كه . گرداند دارد يا كم مي شان، آنها را بر مي اتفاق افتادن

��m�h�i�j�k�l�m:يونس عليه السالم دچارش شد را ذكر كرده، و آن اين بود كه

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

~� � � ���l گانه شب و دريا و شكم  ي سه( در ميان تاريكيها « 88 - 87: األنبياء
از ( پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزّهي) !كريما و رحيما ( فرياد برآورد كه) نهنگ

گذرد و  و فراتر از هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر دلمان مي، هرگونه كم و كاستي
من از جمله ) ون اجازه حضرت باريخداوندا بر اثر مبادرت به كوچ بد. كنيم تصور مي

و ما ، دعاي او را پذيرفتيم و وي را از غم رها كرديم  ). !مرا درياب ( ام ستمكاران شده
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آنان را از گرفتاريها ، و در برابر دعاي خالصانه( دهيم همين گونه مؤمنان را نجات مي
. را نجات داديم ÷طور كه يونس شوند، همان وقتي كه دچار سختي ها مي»  ). رهانيم مي

ال إله إالّ : بها مكروب إالّ فرّج اهللا عنه كربته أخي يونس ما دعا ةدعو«:فرمايد مي �پيامبر

 دعاي يونس كه هر فرد گرفتاري اگر آن دعا را بر«:1»أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
ال إله « اش را از وي دور مي گرداند، اين است زبان آورد، قطعاً خداوند گرفتاري و سختي

 .»إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  حياتي پاكيزه و خوش-4

از جمله ثمرات و آثار ايمان، حيات پاكيزه و خوش در اين دنيا و در سراي آخرت 

��m�y�z�{�|�}��~�_��̀a�b�c:باشد؛ خداي متعال مي فرمايد مي

ed�f� �g�h�i�j�k�l�l هركس چه زن و چه   « 97: النحل

زندگي پاكيزه و خوشايندي ) در اين دنيا( بدو، سته انجام دهد و مؤمن باشدمرد كار شاي
آنان را بر طبق بهترين ) كارهاي خوب و متوسط و عالي( پاداش) در آن دنيا( بخشيم و مي

 » . كارهايشان خواهيم داد

. اين وعده رباني براي كساني است كه ايمان و عمل صالح را با هم جمع مي گردانند
طور  همان. ين است كه خداي عزوجل زندگي پاكيزه و خوش را به آنان عطا مي كندوعده ا

ي ايمان  كه خداوند سبحان در جايي ديگر تصريح كرده كه زندگي سربلندي و موفق بر پايه

���m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J:فرمايد صحيح و عمل صالح است؛ مي

                                           
 ).2/14(الجامع الصغير، - 1



  

417 ايمان به خدا

K�L�M�N�O�P� � �Q� �l كه (سوگند به زمان   « 3 -  1: العصر
انسانها همه   ! )و براي نيل به سعادت دو جهان استو فرصت تالش ا، سرمايه زندگي انسان

و همديگر ، كنند و كارهاي شايسته و بايسته مي، آورند مگر كساني كه ايمان مي  . زيانمندند
 و يكديگر را به شكيبائي، كنند سفارش مي) در عقيده و قول و عمل( را به تمسك به حق

)كه موجب رضاي خدا (نمايند  توصيه مي) ا و رنجهائيل سختيها و دشواريها و دردهدر تحم
  .»    . )گردد مي

ي زندگي پاكيزه و خوش است، چون صاحبش را فردي ثابت قدم و  همانا ايمان، پايه
فرد مؤمن انساني ثابت و استوار است . واال و مفيد و سودمند در زندگي اش قرار مي دهد

جنباند و آهن هاي سركشي و  را تكان نمي دهد و بادهاي باطل او را نمي كه گردباد او
  1.آورد طغيان او را از پا در نمي

  حصول بشارت و مژده به كرامت خدا، و امنيت كامل از تمام جهات-5

��m�Ä�Å:فرمايد طور كه خداوند متعال مي همان � �Æ�l و مژده بده « 223: البقرة
سعادت اخروي و رضايت پروردگار را به دست ، د دينكه با رعايت حدو( به مؤمنان

بشارت را به طور مطلق آورده تا شامل خير حال و آينده شود، و در » .) خواهند آورد

��m�A�B�C�D:جاهاي ديگري آن را مقيد گردانيده، از جمله در اين آيه

E�F�G�H� �I�J�K�L � lمژده بده به كساني كه ايمان  « 25: البقرة
كه در زير ) بهشتي( اين كه ايشان را است باغهاي، اند كردار نيكو انجام داده اند و آورده
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آنان امنيت و پس مؤمنان، بشارت مطلق و مقيد را دارند » .درختان آن رودها روان است

��m�A�B�C�D�E:فرمايد مثالً در اين آيه مي. مطلق را دارند � �F�G�H�

I� � � �J�K�L�l آورده باشند و ايمان خود را با شرك كساني كه ايمان  « 82: األنعام 
 يافتگان و آنان راه، امن و امان ايشان را سزا است، نياميخته باشند) پرستش چيزي با خدا(

��m:مثالً در اين آيه آمده است. همچنين امنيت مقيد را دارند»  . هستند) راه حق و حقيقت(

{�|�}� � �~� �_�̀�a� � �b�c�d�l به دعوت ( پس كساني كه « 48: األنعام
) رسد ن مياز شر و بالئي كه بدانا( نه ترسي دارند، ايمان آورند و كار شايسته كنند) پيغمبران

در اين آيه، خداوند ترس از » . )دهند ز خير و نعمتي كه از دست ميا(شوند  و نه غمگين مي
ن رفته، از شا آيد و اندوه بر آنچه كه گذشته و از دست مي  آنچه كه در پيش دارند و در آينده

پس كسي كه به خدا . شود بدين صورت امنيت براي آنان حاصل مي. مؤمنان نفي كرده است
از خشم و ناراحتي و عذاب خدا در امان . ايمان دارد، امنيت كامل در دنيا و آخرت را دارد

ها در امان است و بشارت  است، و از تمامي چيزهاي ناخوشايند و ناپسند و از تمامي بدي

��m�Q�R:طور كه خداوند متعال مي فرمايد ي كامل به هر خيري را دارد؛ همان هو مژد � � � �S�

T�U�V�W �lو در آخرت) به هنگام مرگ( براي آنان در دنيا  « 64: يونس 
 .». است) به خوشبختي و نيكبختي(بشارت ) در هنگامه رستاخيز(

��m�A:اين فرموده ي خداوند، اين بشارت را توضيح مي دهد �B�C�D�E�F�

G�H�I� � �J�K�L�M�N�O�P� � �Q�R� � � � � � � � � �S�
T�U�V�W�X� � � � �Y�Z�\[�]�^�_�̀�a� � �b�c�d�

e�f�l و سپس، پروردگار ما تنها خدا است: گويند كساني كه مي  « 31 -  30: فصلت 
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و آن را با انجام قوانين شريعت ، ايستند مي  بر اين گفته خود كه اقرار به وحدانيت است(
در (مانند  پابرجا و ماندگار مي) دان و بر اين راستاي خداپرستي تا زنده، دهند عمالً نشان مي

كه ) دهند و بدانان مژده مي( آيند فرشتگان به پيش ايشان مي) ين لحظات زندگيهنگام آخر
 به شما) توسط پيغمبران( نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كه

ما ياران و ياوران شما ) دهند كه و فرشتگان بديشان خبر مي(   . شد وعده داده مي) مؤمنان(
و هرچه ، و در آخرت براي شما هرچه آرزو كنيد هست، در زندگي دنيا و در آخرت هستيم

 .» . بخواهيد برايتان فراهم است

���~�{�|�}��m:فرمايد در جاي ديگري مي �¡�¢�£�¤� � � � � �¥�

¦�§��̈�©�ª�«��¬�� � �� � ��¯®�°�±��� �²��³�l از ( اي كساني كه  « 28: الحديد
از ! ايد ايمان آورده) اهل كتاب بشماريد و به خدا و پيغمبران الهي و كتابهاي تورات و انجيل

تا خداوند دو ، ايمان بياوريد) هم، خاتم انبياء، محمدبن عبداهللا( خدا بترسيد و به پيغمبر او
و ديگري پاداش ايمان ، ان به عيسييكي پاداش ايم( پاداش از رحمت خود را به شما دهد

و شما را ، و نيز براي شما نوري را پديدار گرداند كه در پرتو آن حركت كنيد، )به محمد
پس خداوند، حصول پاداش چند »  . چرا كه خدا بسيار بخشاينده و مهربان است، ببخشايد

و در روز قيامت نيز رود  ي آن راه مي اش به وسيله برابر و كمال نوري كه بنده در زندگاني

��m�A:فرمايد در جاي ديگري مي. رود، را بر ايمان مترتب نموده است ي آن راه مي به وسيله

B�C�D�E�F�G�H�I�� �� �J�K� �L�M�N�� �O�P���l 12: الحديد »  
 نور) كنند و به سوي بهشت حركت مي( روزي مردان مؤمن و زنان مؤمن را خواهي ديد كه

پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تأللؤ و درخشش ، شاناي) ايمان و اعمال خوب(
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كه امروز به ! مژده باد) :فرمايند  گويند و مي بادي مي و فرشتگان بديشان مبارك( است
رودبارها جاري است و جاودانه در آنجا ، آن) كاخها و درختان(كه در زير  آئيد بهشتي درمي

ي نور علم و ايمانش  كه در دنيا به وسيله پس مؤمن كسي است» . مانيد بريد و مي بسر مي
ي  راه مي رود و وقتي كه در روز قيامت همه ي نورها خاموش مي شوند، او به وسيله

. كند تا از آن به سوي سراي كرامت و نعمت ها حركت كند نورش روي پل صراط عبور مي
ا و گناهانش ه همچنين خداوند مغفرت و بخشش را بر ايمان مترتب نموده، و هر كس بدي

 1.آمرزيده شود، از عقاب و عذاب خدا سالم مي ماند و به بزرگترين پاداش مي رسد

  حاصل شدن رستگاري و هدايت-6

 رسيدن بهاي است كه همان  از جمله ثمرات و آثار ايمان، حاصل شدن رستگاري
هر چيز مطلوب و سالمت از هر چيز  رسيدن بهباالترين هدف است؛ چون اين مرتبه 

همچنين رستگاري هدايتي است كه بزرگترين و مبارك ترين وسيله . مطلوبي استنا
نازل شده و آنچه بر  �است؛همچنان كه خداي متعال پس از ذكر مؤمنان به آنچه بر محمد

پيامبران پيش از او نازل شده، و پس از ذكر ايمان به غيب، و بر پاي داشتن نماز و دادن 
�:فرمايد از بزرگترين آثار ايمان است، مي) نماز و دادن زكاتبرپاي داشتن ( زكات كه هر دو

m�c�d�e�f�hg�i� �j�k�l� �l هدايت و رهنمود ، اين چنين كساني  « 5: البقرة
پس هيچ راهي به سوي هدايت و »  . خداي خويش را دريافت كرده و حتماً رستگارند

ي ايمان  ر به وسيلهيابد، نيست مگ رستگاري كه صالح و سعادت بدون آن دو تحقق نمي

                                           
 .79شجرة اإليمان،ص - 1



  

421 ايمان به خدا

پس هدايت بزرگترين وسيله و . ي پيامبران خدا كامل به تمامي كتاب هاي آسماني و به همه
  1.ترين هدف است رستگاري، كامل

  بهره بردن از موعظه و پند و يادآوري-7

ها  ها و پند و اندرزها و يادآوري يكي ديگر از ثمرات و آثار ايمان، بهره بردن از موعظه

 �m�]�^�_�̀�a�b�l:فرمايد پروردگار است؛ خداوند ميو آيات 

و كاري ( رساند چرا كه پند و اندرز به مؤمنان سود مي، پند و اندرز بده  « 55: الذاريات
چون ايمان، »  ). و پيوسته بر ايمان و يقينشان بيفزايند، كند كه خدا را فراموش نكنند مي

همچنين . حاظ علم و عمل، وادار مي كندن به لآصاحبش را به پايبندي حق و پيروي از 
هاي سودمند و آيات و  ي عظيم و استعداد و آمادگي جهت گرفتن موعظه همراه مؤمن وسيله

هاي دالّ بر حق، هست، و نزد او مانعي وجود ندارد كه او را از پذيرش حق و عمل  نشانه
 .شود خوب مي همچنين ايمان موجب سالمت  فطرت و قصد و نيت. ن منع كندآكردن به 

2.برد ها بهره و نفع مي باشد، از آيات و نشانه نهر كس چني
 

  هايي كه به دين ضرر مي رساند بريدن شك-8

هايي كه براي بسياري از مردم پيش  از ديگر ثمرات ايمان اين است كه ايمان، شك

�|��m:كند؛ خداي متعال مي فرمايد رساند، قطع مي آيد و به دين شان ضرر مي مي � �}�
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~���¡�¢�£�¤�¥� �l تنها كسانيند كه به خدا ) واقعي(مؤمنان  « 15: الحجرات
يعني ايمان » ، اند سپس هرگز شك و ترديدي به خود راه نداده، اند و پيغمبرش ايمان آورده

صحيحي كه مؤمنان دارند، شك و ترديد موجود را از آنان دفع و به طور كلي از بين مي برد 
اين . ين آدميان و جنيان و نفس اماره القا مي كنند، مقاومت مي كندهايي كه شياط و با شك

به همين خاطر در صحيحين . دردهاي هالك كننده، دارويي جز محقق نمودن ايمان، ندارند
ال يزال الناس يتساءلون، حتي « :فرمودند �از طريق روايت ابوهريره ثابت شده كه پيامبر

اهللا؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت باهللا، و لينته، و ليتعوذ اهللا خلق الخلق، فمن خلق : يقال هذا

خدا : شود كنند تا اينكه گفته مي مردم پيوسته از همديگر سؤال مي«:»باهللا من الشيطان
] در درونش[ موجودات را آفريده، پس چه كسي خدا را آفريده است؟ هر كس اين احساس

و بايد از شر  ت كشدسايد از اين كار دو ب به خدا ايمان آوردم: به وجود آيد، بايد بگويد
 .»شيطان به خدا پناه ببرد

داروي اين . اين داروي سودمند را براي اين درد هالك كننده تجويز كرده است �پيامبر
پناه بردن به خدا از  - 2برداشتن از اين وسوسه هاي شيطان،دست  - 1. درد، سه چيز است

چنگ زدن به  - 3وسيله بندگان را گمراه كند،كند تا بدين  شر موجودي كه آن را القا مي
ي كساني است كه در امن و  عصمت ايمان صحيحي كه هر كس بدان چنگ زند، از زمره

ن، آشود، بزرگترين   ي چند چيز، بطالنش آشكار مي به وسيلهامان هستند؛ چون باطل، 
شته باشد، و تضاد دا ضدانستن اين كه باطل با حق منافات دارد و هر چيزي با حق تناق

خدا است كه پروردگار برحق شما ، آن « 32: يونس1�m�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó �l:باطل است
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كند و ربوبيت و وحدانيت او با براهين و دالئل قاطعانه  و او چنين كارهائي را مي( است
آيا سواي حق ). به همين سبب پرستش او حق است و پرستش جز او باطل. باشد ثابت مي

 .»؟  جز گمراهي است

  ايمان، پناهگاه مؤمنان است-9

يكي ديگر از ثمرات و فوايد ايمان، اين است كه ايمان، پناهگاه مؤمنان است در هر 
آيد؛ از قبيل شادي و غم، ترس و امنيت، طاعت و معصيت و  چيزي كه براي انسان پيش مي

به  پس مؤمنان موقع شادي و خوشحالي. آيد ديگر اموري كه حتماً براي هر كسي  پيش مي
كنند و نعمت ها را در چيزهايي به كار مي  ايمان پناه مي برند و خدا را ستايش و تمجيد مي

ي ايمان و شيريني ايمان، تسلي خاطر به خود  به وسيله .كه نعمت دهنده دوست دارد برند
ي ثواب و پاداشي كه بر ايمان مترتب است، خود را تسلي خاطر مي  به وسيله. مي دهند

ها و نگراني ها  ي آرامش قلب و مراجعه به زندگي پاكيزه و خوش، با اندوه يلهبه وس. دهند
و هنگام ترس به ايمان پناه مي برند، در نتيجه در كنار ايمان احساس . كنند مقابله مي

كنند و به ايمان و ثبات و نيرو و شجاعت آنان افزوده مي شود و ترسي كه به  آرامش مي

��m�È�É�Ê�Ë�Ì:طور كه خداوند متعال مي فرمايد ؛ همانآنان رسيده، از بين مي رود

Í�Î�Ï�Ð�Ñ� � � � �Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù� �A�B� �C�
D�E�F�G�H�I��J�LK�l مردمان  آن كساني كه  « 174 - 173: آل عمران

بر ضد شما ) اند و بر شما دست به دست هم دادهقريش براي تاختن (مردمان : بديشان گفتند
چنين تهديد و بيمي به هراسشان ( پس از ايشان بترسيد ؛ ولي، دان گرد يكديگر فراهم آمده
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خدا ما را بس و او بهترين حامي : بر ايمان ايشان افزود و گفتند) نيانداخت ؛ بلكه برعكس
وليكن دشمنانشان را خوف و ، براي جهاد بيرون رفتند( سپس آنان   . و سرپرست است

با نعمت ) و مسلمانان، ي خودداري ورزيدندهراس برداشت و از روياروئي با چنين مؤمنان
 و فضل و مرحمت سترگ خداوند) افيت و استقامت و بردن ثواب جهادشهامت و ع( بزرگ

نصيب مسلمانان كرد و ايشان را از دست ، كه با رعب و وحشت انداختن به دل دشمنان(
گونه آسيبي و حال آن كه هيچ ، برگشتند) به مدينه، كشتار و آزار كافران رستگار كرد

و در پي خرسندي پروردگار بودند و شايستگي ( و رضايت خدا را خواستند، بديشان نرسيد
ترس از دل اين »  . و خداوند داراي فضل و كرم سترگي است) بزرگواري او را پيدا كردند

اش،  رود و قوت و شيريني ايمان و قوت توكل به خدا و اطمينان به وعده خوبان بيرون مي
مؤمنان موقع امنيت به ايمان پناه مي برند، پس امنيت آنان را دچار . شود آن مي جايگزين

كند، بلكه آنان تواضع و فروتني پيشه مي كنند و مي دانند كه اين امنيت از  غرور و تكبر نمي
كنند كه  پس كسي را شكرگزاري مي. جانب خدا و از سر لطف و فضل و عنايت اوست

دانند كه هرگاه پيروزي و  و مي. موده استنب امنيت را ارزاني سبب و مسبب، امنيت و اسبا
عزت بر دشمنان شامل حالشان شود، به كمك و لطف و فضل خدا بوده و به دست خودشان 

 .نبوده است

برند، پس به نعمت خدا در اين  موقع طاعت و توفيق براي كردار خوب به ايمان پناه مي
دا بوده كه آنان توانستند طاعت او را به جاي آورند و كنند كه اين نعمت خ زمينه اعتراف مي

دانند كه نعمت خدا در اين زمينه بزرگتر از نعمت سالمتي و روزي است و بر تكميل اين  مي
خواهند كه با  طاعت و انجام دادن هر سببي جهت قبول آن و عدم رد و يا نقص آن، مي

شان لطف كرده كه  ز كسي كه در حققبول اين طاعت، نعمتش را بر آنان كامل گرداند و ا
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خواهند كه كوتاهي و نقص آنان در اين زمينه را برايشان  اصل طاعت حاصل شود؛ مي
از اين رو . برند همچنين مؤمنان موقع دچار شدن به گناهان به ايمان پناه مي. جبران نمايد

كارهاي نيك كنند و جهت جبران آن، در حد توان شان  بالفاصله از اين گناهان توبه مي

��m�y:فرمايد دهند، خداي متعال مي انجام مي �z�{�|�}�~�_�̀�

a� �b�c�d�e�l اي از  پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه  «201: األعراف
در ( ، وافتند مي) و عقاب و ثواب يزدان، عداوت و نيرنگ شيطان( شوند به ياد شيطان مي

شوند كه اشتباه  و آگاه مي( گردند بينا مي) يمنپرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهر
 » ). گردند و لذا شتابان به سوي حق برمي، اند اند و از راه حق منحرف شده كرده

شود، ولي پس از ارتكاب  مؤمن دچار غفلت مي شود و برخي از گناهان را مرتكب مي
پس مؤمنان . گردد ر ميب، گناه به سرعت به سوي ايماني كه تمامي امورش را بر آن بنا نهاده

شان اين است  شان ايمان است و تمام هم و غم در تمامي حاالت و كردار گفتارشان، پناه گاه
و اين از سر .  كه ايمان را محقق نمايند و آنچه كه با ايمان منافات و تضاد دارند، دفع كنند

  1.لطف و فضل و منت خدا بر آنان است

به نابود كننده هاي هالك كننده منع مي  ايمان، مؤمنان را از دچار شدن-10
  كند

از ديگر ثمرات و آثار ايمان اين است كه ايمان صحيح، بنده را از دچار شدن به نابود 
و  -حين يزني - ينال يزني الزا«:فرمودند �رسول خدا. كند هاي هالك كننده منع مي كننده
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الخمر حين يشربها و هو  هو مؤمن، و ال يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، و ال يشرب

كند، دزد، موقع  در حالي كه مؤمن است زنا نمي -كند موقعي كه زنا مي - زناكار«:1»مؤمن
كند و شراب خوار موقع شراب خواري، در حالي  دزدي در حالي كه مؤمن است، دزدي نمي

هر كس اين گناهان از او سر زند، به خاطر ضعف . »خورد كه مؤمن است، شراب نمي
بيند و او را از اين كار  ش و رفتن نور ايمان و نماندن شرم و حيا از كسي كه او را ميايمان

ايمان راست و درست،  .يك چيز شناخته شده و قابل مشاهده است ،اين. باشد نهي كرده، مي
حياء از خدا و محبت خدا و اميد قوي به پاداش خدا و ترس از عذاب خدا و نوري كه با 

هاي ايمان است،  اين اموري كه از تكميل كننده. ارد، را به همراه دارداين ظلمت منافات د
. نمايد كند و او را از هر بدي و زشتي نهي مي بدون شك صاحبش را به هر خيري امر مي

در حديث فوق خبر داده كه هرگاه ايمان موقع وجود اسباب اين اعمال زشت و  �پيامبر
كند؛ چون نوري كه  منع مي ا از ارتكاب اين گناهانفاحشه همراه فرد باشد، نور ايمان او ر

هاي  همراه ايمان راستين است و وجود شيريني ايمان و حياء از خدا، كه از بزرگترين شعبه
2.كند بدون شك انسان را از دچار شدن به اين اعمال زشت و ننگين بار منع مي ايمان است،

 

  شكر و صبر-11

است كه ايمان، صاحبش ا به شكر در حالت خوشي و از ديگر فوايد و ثمرات ايمان اين 
 �پيامبر. كند صبر در حالت ناخوشي، و به دست آوردن خير در تمامي اوقاتش وادار مي

عجباً ألمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء، شكر فكان خيراً له، و إن «:فرمايد مي
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عجب از كار مؤمن، «:1» للمؤمنأصابته ضراء صبر، فكان خيراً له، و ليس ذلك ألحد أال
گزار است و اين برايش خير اي به او برسد، شكر ي كارش خير است؛ اگر خوشي چون همه

اين امر براي كسي . كند و اين برايش خير است است و اگر بدي به او برسد، صبر پيشه مي
رات پس مؤمن در تمام اوقاتش، خي. شكر و صبر جامع هر خيري هستند. »جز مؤمن نيست

پس موقع نعمت ها و خوشي، دو . شمارد و در تمام حاالتش سود مي برد را غنيمت مي
 :شود نعمت براي مؤمن جمع مي

  .نعمت حصول آن چيز خوشايند و مطلوب - 1

بدين صورت نعمت براي او كامل . نعمت توفيق شكري كه باالتر از آن است - 2
 : جمع مي شودو موقع ناخوشي و مصيبت، سه نعمت برايش . شود مي

 .نعمت تكفير گناهان و بدي ها - 1

  .ي صبر كه باالتر از نعمت تكفير گناهان است نعمت حصول درجه - 2
نعمت آسان شدن ناخوشي و مصيبت بر او؛ چون مؤمن وقتي به رسيدن به اجر و  - 3

  2.گردد پي ببرد، فشار مصيبت بر او كم و تحمل آن بر او آسان مي بر صبر پاداش و تمرين

  ثير ايمان بر گفتار و كردار آدميأت-12

از جمله فوايد و ثمرات ايمان، اين است كه تمامي كردار و گفتار تنها به تناسب ايمان و  
از اين رو خداوند، اين . شوند اخالصي كه در دل صاحبش جاي گرفته، صحيح و كامل مي
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�_�^��m:شرطي كه اساس هر عملي است را بيان كرده است، مانند اين آيه � � � ��̀

a�b�c�d�e� �f� � � �l هركس چيزي را از كارهاي شايسته   « 94: األنبياء

، )به خدا و پيغمبران و برنامه آسماني( در حالي كه ايمان داشته باشد، و بايسته انجام دهد
ما ) و توسط فرشتگان در نامه اعمالش، ماند ناسپاس نمي( شود و تالش او ناديده گرفته نمي

تالش براي آخرت، عمل به تمام چيزهايي است كه انسان را »  . واهيم نوشتقطعاً آن را خ
مشروع و مقرر  �قبيل اعمالي كه خداوند بر زبان پيامبرش كند، از به آخرت نزديك مي

پس هرگاه عمل بر اساس ايمان باشد و بر آن بنا شود، اين تالش مقبول . گردانيده است
رود، و اما هر وقت عمل، فاقد  اي از آن، از بين نمي شود و مثقال ذره است و چند برابر مي

 ؛شود ايمان باشد، حتي اگر عمل كننده شب و روز مشغول عمل باشد، باز از او پذيرفته نمي

��m�b�c:خداوند متعال مي فرمايد � � � �d�e�f�g�h� �i�j�k�l 23: الفرقان »  

رويم و همه  اند مي نان انجام دادهآ) به ظاهر نيك بوده و در دنيا( ما به سراغ تمام اعمالي كه
از اجر و پاداش آن محروم و ايشان را ( سازيم را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا مي

اعتبار شدن اعمال خوب  ، و بيموجب محو و نابودي احسان، ايمانچرا كه نداشتن . كنيم مي
ايمان به خدا و پيامبر و اين بدان خاطر است كه اين اعمال بر اساس غير »  ). گردد انسان مي

مي باشد، بنا شده است؛ خداي  �عمل كه روح آن، اخالص براي معبود و پيروي از پيامبر

��m�c�d�e�f:متعال مي فرمايد �g�h�i�j�k�l�m�n� �o�p�q� � �r�

s�t�u�v�w� � � � � � � � � � � �x�y�z� �{�|�}�~���¡�¢� �£�¤�l الكهف :

   ؟   ا شما را از زيانكارترين مردم آگاه سازمآي: بگو) به كافران! اي پيغمبر(  « 105 - 103
در زندگي دنيا هدر ) به سبب تباهي عقيده و باورشان( آنان كسانيند كه تالش و تكاپويشان

و ( كنند برند كه به بهترين وجه كار نيك مي و خود گمان مي) شود و بيسود مي( رود مي
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 آنان كسانيند كه به آيات  ). شود ن موجب رستگاريشان ميآلودشا طاعت و عبادت شرك
) براي حساب و كتاب، در جهان ديگر(و مالقات او  پروردگارشان) قرآني و دالئل قدرت(

و در روز رستاخيز ارزشي ، رود و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر مي، باور و كافرند بي
پس آنان »  ). و قدر و منزلتي در پيشگاه ما نخواهند داشت( شويم براي ايشان قائل نمي

. الشان تباه مي شودموقتي فاقد ايمان شدند و كفر به خدا و آيات خدا جانشين آن شد، اع

�§��m:فرمايد خداوند بلند مرتبه در جايي ديگر مي � � � �¨�©�ª�l كه اگر « 65: الزمر
همچنين » شود ، هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي( ورزي كردارت شرك

�¦�¥�¤�£�¢�¡��m:فرمايد مي � � � � � � � � � � � � �§�̈�l اين چنين ( اگر« 88: األنعام
و ( رفت كردند هدر مي ، هر آنچه ميورزيدند شرك مي) -  ه ديگرانچه رسد ب-شايستگاني

 ».)سوخت من طاعتشان به آتش شرك ميشد و خر اعمال خيرشان ضائع مي

طور كه  همانبه همين خاطر بازگشت از ايمان، تمامي اعمال صالح را تباه مي گرداند 
هاي قبل از آن را هر اندازه زياد باشند، پاك  گرويدن به اسالم و ايمان، گناهان و بدي

كند، آثار بد از آن را پاك  كند، و توبه از گناهاني كه با ايمان منافات دارد و آن را كم مي مي
  1.كند مي
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  هدايت به راه راست-13

صاحبش را به راه راست هدايت يكي ديگر از فوايد و آثار ايمان، اين است كه 
او را به سوي دانستن حق و . گرداند است، هدايت و ثابت قدم ميرگرداند و او را در راه  مي

گزاري در صورت دست يافتن به همچنين او را به شكر. گرداند عمل به آن هدايت مي
خوشي ها و امور مطلوب و به صبر و راضي بودن در صورت گرفتاري و مصايب هدايت 

��m�X�Y�Z:گرداند؛ خداي متعال مي فرمايد مي �[�\�]�̂�

_ � lكنند آورند و كارهاي شايسته مي بيگمان كساني كه ايمان مي « 9: يونس ،
و ( نمايد رهنمودشان مي) راستين و كارهاي خداپسند(ردگارشان آنان را به سبب ايمان پرو

فرمايد  خرت به بهشت نائلشان مي، و در آدارد قدمشان مي استوار و ثابت ، در دنيا بر ايمان
 .») ...كه

��m�N�O�P:در جاي ديگري مي فرمايد �Q�R� � � � � � �S�UT�V�W�X�Y�Z �l

و هر كس كه به ، دهد اي جز به فرمان و اجازه خدا رخ نمي هيچ واقعه و حادثه« 11: التغابن
قدر الهي و خوشنودي به قضا و ، به ثبات و آرامش( خدا دل او را، خدا ايمان داشته باشد

او كسي است كه مصيبت به او مي رسد و مي داند كه اين » گرداند ، رهنمود مي) رساند و مي
ايمان شخص مؤمن را در . مصيبت از جانب خداست، پس بدان راضي و تسليم مي شود

مصايب و ناخوشي هايي كه در هر وقتي، براي . مصايب و ناخوشي ها تسلي خاطر مي دهد
همراهي با ايمان و يقين بزرگترين تسلي بخش و آسان كننده ي بار  .آيد هر كسي پيش مي
هاست، و اين هم تنها به خاطر ايمان و توكل قوي او و اميد قوي اش به  مصيبت و ناخوشي

پس شيريني پاداش، تلخي صبر را . پاداش پروردگارش و اميد به لطف و فضل خداوند است
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�§�¦�¥�¤�£�¢��m:كم مي كند؛ خداوند بلند مرتبه مي فرمايد � � � � � � � � � � � � � � �©¨�

ª�«�¬�®�¯�° �lآنان هم ، كشيد درد مي) از جنگ و جراحات( اگر« 104: النساء

شما چيزي ) ي فرق شما و ايشان در اين است كهول( ، برند كشند و رنج مي درد مي مثل شما
و خداوند  )و آن رضاي اهللا و بهشت جاويدان است( خواهند خواهيد كه آنان نمي از خدا مي

و به هر يك از شما و ايشان سزا و ( حكيم است) و، از اعمال شما و اعمال آنان( آگاه
بيني كه يك مصيبت واحد يا  به همين خاطر دو نفر را مي .») دهد جزاي كارتان را مي

مي . رسد، كه يكي شان ايمان دارد و ديگري ايمان ندارد مصيبت نزديك به هم به آنان مي
ثير اين مصيبت در ظاهر و باطن شان، فرق أن حال و وضعيت شان و ميان تبيني كه ميا

  1.اين فرق به ايمان و عمل به مقتضاي ايمان بر مي گردد. عظيمي وجود دارد

مؤمنان، فرد صاحب ايمان را دوست  ايمان باعث مي شود كه خدا و-14
  بدارند

است، آن است كه خداوند در  از ديگر اثرات و آثار ايمان و لوازم ايمان كه اعمال صالح

��m�A�B�C�D�E�F�G:اين آيه بيان فرموده است �H�I�J�

l آورند و كارهاي شايسته و پسنديده انجام  گمان كساني كه ايمان مي بي « 96: مريم
يعني » .افكند ت ايشان را به دلها ميدارد و حج خداوند مهربان آنان را دوست مي، دهند مي

هاي  ال ايمان، خداوند آنان را دوست دارد و محبت او را در دلبه سبب ايمانشان و اعم
هر كس خدا دوستش بدارد و مؤمنان دوستش بدارند، سعادت و  .دهدمي مؤمنان قرار 
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رستگاري و فوايد زياد محبت مؤمنان از جمله ستايش و دعا براي او چه زنده باشد و چه 
همچنين . شود در دين، برايش حاصل مي مرده، و اقتدا به او و رسيدن به امامت و پيشوايي

يكي از بزرگترين ثمرات ايمان، اين است كه خداوند، زبان راست و راستگويي را براي 
اند، قرار مي دهد و آنان را  ي علم و عمل كامل كرده مؤمناني كه ايمان خود را به وسيله

طور كه خداي متعال  نكنند؛ هما گرداند كه به فرمان خدا مردم را هدايت مي ني ميياشوايپ

��m�j�k�l�m:مي فرمايد � �n�o�qp�r�s�t�u�l 

و برابر ( اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما و از ميان بني  « 24: السجدة
در راه خدا بر تحمل (اسرائيل  بدان گاه كه بني، دندنمو مي  راهنمائي) مردمان را، قوانين ما

ي  پس مؤمناني به وسيله. ».يات ما ايمان كامل پيدا كردندد و به آشكيبائي ورزيدن) سختيها
1.ي امامت در دين نايل شده اند صبر و يقين، كه هر دو رأس و كمال ايمان هستند، به درجه

 

  خداوند جايگاه و منزلت مؤمنان را واال مي گرداند-15

ن نزد خداوند و نزد از جمله فوايد و ثمرات ايمان، بلند شدن جايگاه و منزلت اهل ايما

��m�Ú�Û�Ü�Ý:مخلوقات خداوند است �Þ�ß�à�á� � �â �lو « 11: المجادلة
اگر چنين كنيد خداوند به كساني از شما كه . برخيزيد! برخيزيد: شما گفته شدهنگامي كه به 

ي مخلوقات، در نزد خدا و نزد  پس مؤمنان از همه» ، اند و بهره از علم دارند ايمان آورده
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مؤمنان تنها به وسيله ي ايمان . دا در دنيا و آخرت، درجه و مقام واالتري دارندبندگان خ
1.علم و يقين هم از اصول ايمان است. اند شان به اين درجه نايل آمده درست و علم و يقين

 

از آنچه گذشت، برايمان روشن . اينها بعضي از فوايد و نتايج و آثار ايمان درست بودند
ترين درختان است، و  ترين و سودمندترين و بادوام مان، از مباركگردد كه درخت اي مي

هاي آن،  ي اين درخت، ايمان و علوم و معارف ايمان، و ساقه و برگ ريشه و تنه و پايه
دستورات و تكاليف اسالم و اعمال صالح و اخالق پسنديده و تأييد شده كه همراه اخالص 

باشد، و ميوه هاي دايم و هميشگي آن، روش  است، مي �براي خدا و پيروي از رسول خدا
ي زيبا، خيس شدن زبان به ياد و شكرگزاري خدا و ستايش و ئنيكو و خوب، ُخلق و خو
خواهي، نفع جاه و موقعيت، نفع نفع علم و خير: ن خدا در حد توانتمجيد او، نفع براي بندگا
ا، به جاي آوردن حقوق خدا ي اينه حقيقت همه. باشد هاي نفع مي بدن، نفع مال و تمامي راه

ي  ي اينها از آن خداي يكتا و همه و حقوق بندگان خداست، و اينكه لطف و فضل در همه

�m�I�J�K: وستها از آن ا منت � � � � � � � � �L�M�N�l و آسمان را از   «  17: الحجر 
اهل بهشت »  . ايم هر اهريمن ملعون و مطرودي محفوظ و مصون داشته) دستبرد و دسترسي(
هايشان آماده است، به لطف و فضل پروردگار  شوند و منزل س از آنكه داخل بهشت ميپ

���m�À�Á�Â�Ã�Ä�Å:كنند شان اعتراف مي عظيم � � �Æ�Ç� � � �È�É�Ê�Ë�ÍÌ�Î�Ï�

Ð�Ñ�ÓÒ� �Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú� � � � � � � � � � � � � � � �Û�Ü� �l گويند و مي« 43: األعراف :
لطف ( ررهنمود فرمود و اگ) پايان و بي نعمت جاويدان( خدائي را سپاسگزاريم كه ما را بدين

) فرمود و ن ما را توفيق عنايت نمينبود و توسط پيغمبرا(خدا ) عميم و فضل كريم
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 واقعاً پيغمبرانِ پروردگارمان حق آوردند.آورديم نميهدايت فراچنگ ، نمود رهنمودمان نمي
ندا ) ي فرشتگان خدادر اينجا از سو. به سوي حق همگان را رهبري نمودندو حق گفتند و (

) م اينك، و هر جهان به شما وعده داده شده بودكه د( اين بهشت شما است: شود كه داده مي
» .بريد  ايد به ارث مي كه انجام داده) اي هاي شايستهبايسته و كردار(آن را به خاطر اعمالي 

خدا را به خاطر خداوند در اين آيه هم خبر داده كه بهشتيان به نعمت و فضل خدا اعتراف و 
كنند، وقتي كه به منازل واال مي رسند، و هم سببي كه آنان را به  آن، ستايش و تمجيد مي

اين درجه رسانده، و آن هم عمل صالحي است كه شامل ايمان و اعمال ناشي از ايمان مي 
  1.شود، ذكر كرده است

معاني و تمام يكي از شروط استقرار و قدرت اين امت، محقق ساختن ايمان با تمام 
اركانش، و انجام دادن عمل صالح با تمام انواعش، و حرص بر همه ي انواع خير و نيكي، و 
محقق ساختن عبوديت همه جانبه و جنگ با تمام اشكال و انواع و خفاياي شرك، 

�^�[�\��m:خداي متعال مي فرمايد 2باشد؛ مي � �_�`� �a� �b�c�d�

e� �f�g� � �h�i�j�k�l�m�n� � � �o�p� �q�r�s�
t�vu�w� �x� � � �y�z� � � � �|{�}�~�_� �`�a�b�c�d� �e�
f�g�h�i�j�k��l�m�l خداوند به كساني از   «56 – 55: النور

دهد كه آنان را قطعاً  اند، وعده مي اند و كارهاي شايسته انجام داده شما كه ايمان آورده
آن را تا (در زمين خواهد كرد ) ومت ايشانو وارث فرماندهي و حك، پيشينيان(جايگزين 

دادگر ( همان گونه كه پيشينيان) تو عدل و داد خود آبادان گردانند، در پرپس از ظلم ظالمان

                                           
 .94همان،ص - 1
 .161فقه النصر و التمكين في القرآن الكريم،ص - 2



  

435 ايمان به خدا

در ادوار و ( قبل از خود) يان و ياغيان ستمگرطاغ(را جايگزين ) من مّلتهاي گذشتهو مؤ
همچنين ). و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است( كرده است) اعصار دور و دراز تاريخ

پابرجا و برقرار خواهد ) در زمين( حتماً، پسندد ايشان را كه براي آنان مي) اسالم نام( آئين
 آن چنان كه بدون( ، سازد نيت و آرامش مبدل ميو نيز خوف و هراس آنان را به ام، ساخت

 بعد از اين. گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مرا مي) تنها، دغدغه و دلهره از ديگران
) از دائره ايمان و اسالم( آنان كامالً بيرون شوندگان، كساني كه كافر شوند) استينوعده ر(

در وقت معين و با خشوع و ( نماز را   ). باشند و متمرّدان و مرتدان حقيقي مي( بشمارند
تا ، و از پيغمبر اطاعت كنيد، بپردازيد) به مستحّقان آن( و زكات را، بخوانيد) خضوع الزم

  ».)مشمول رضايت و عنايت او گرديد و( به شما رحم شود) سوي خدا از( اين كه
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  توحيد و ايمان ضنواق :هفتممبحث 

  

  شرك -اول

. باشد توحيد كه همان شرك است، مي ضسخن از توحيد، مستلزم سخن از نواق
  .شوند ي شناسايي ضد آنها، شناسايي و مشخص مي اشياء به وسيله: اند طور كه گفته همان

است كه براي خدا، همتا يا شريكي در ربوبيت يا الوهيت اش و يا اسماء و  شرك، اين
گرداند و مانع از قبول آن مي شود؛ خداي  شرك، اعمال را باطل مي. صفاتش قرار دهي

�¦�¥�¤�£�¢�¡��m:فرمايد متعال مي � � � � � � � � � � � � �§�̈�l اين چنين ( اگر « 88: األنعام
و ( رفت كردند هدر مي هر آنچه مي، ورزيدند رك ميش) -  چه رسد به ديگران -شايستگاني 

  »). سوخت شد و خرمن طاعتشان به آتش شرك مي اعمال خيرشان ضائع مي
پس هر . شرك اين است كه انسان نوعي از انواع عبادت را براي غير خدا انجام دهد

ن آن تنها كه ثابت شده از جانب شارع بدان امر شده است، انجام داد ياعتقاد يا قول يا عمل
باشد و انجام دادن آن براي غير خدا، شرك  براي خداي يكتا، توحيد و ايمان و اخالص مي

  1.و كفر است

                                           
 .31القول السديد في مقاصد التوحيد،ص - 1
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پس حقيقت شرك به خدا، اين است كه مخلوق پرستش شود همان طور كه خدا 
هاي  گيرد، يا نوعي از ويژگي شود، يا مخلوق مورد تعظيم و بزرگداشت قرار مي پرستش مي
  .لوهيت به مخلوق نسبت داده شودربوبيت و ا

نصوص زيادي از قرآن و سنت راجع به برحذر داشتن از شرك و بيان خطرات آن و 
تر از مشرك  شود و گمراه اينكه شرك بزرگترين گناهي است كه خداوند با آن نافرماني مي

نيست و مشرك براي هميشه در جهنم ماندگار است و هيچ ياور و دوستي صميمي و 

��m�r�s�t�u:اي ندارد، وارد شده است؛ خداي متعال مي فرمايد كنندهشفاعت  �v�w�x� ��

y�z�{� �|�}��~�¡�¢�£�¤�¥�¦� � � � �§� �¨�l بيگمان   « 48: النساء
ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود ، بخشد شرك به خود را نمي) هرگز( خداوند

. بزرگي را مرتكب شده است گناه، دو هر كه براي خدا شريكي قائل گرد. بخشد بخواهد مي
«  

��m�t�u�v�w:فرمايد در جاي ديگري مي �x�y�z� � �{�|�}� �~�_� � �a`�b�

c�d�e�f�g�h� � �i�l بيگمان خداوند شرك ورزيدن به خود را  « 116: النساء 

) و صالح بداند( تر از آن را از هركس كه بخواهد آمرزد و بلكه پائين نمي) از كسي(
و خيلي از حق ( به راستي بسي گمراه گشته است، انباز بگيرد هر كه براي خدا. بخشد مي

  » ). پرت شده است

��m�A�B�C�D�FE�G�H�I�J�K�L:فرمايد همچنين مي �M�N�

O�P� �Q�R�S�T�U�V� �W�l و هيچ ، حّقگرا و مخلص خدا باشيد « 31: الحج
به خاطر ( گاران، زيرا كسي كه براي خدا انبازي قرار دهد. گونه شركي براي خدا قرار ندهيد
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شكل جان  و به بدترين( از آسمان فرو افتاده است) سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر
به مكان بسيار يا اين كه تندباد او را ، ربايند او را مي) هاي بدن تكّه(و پرندگان ) داده است

و  كوبد كه بدنش متالشي و وي را آن چنان بر زمين مي( كند پرتاب مي) و دره ژرفي(دوري 
  » ). شود اي پرت مي اي از آن به نقطه هر قطعه

�¢�¡����m:ي ديگري مي فرمايد در آيه �£�¤�¥�¦�§� � � � �¨�©�ª�

«�¬�®�̄�l به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده   « 65: الزمر

و از ، شود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي( ورزي كردارت است كه اگر شرك
  ».ان خواهي بود زيانكار

همانا شرك، تنها گناهي است كه در بخشوده نشدن صاحبش در صورتي كه بر حالت 
ي گناهان، صاحب اش  چون بقيه. شود ي گناهان جدا مي شرك بميرد و توبه نكند از بقيه

هرگاه بر حالت گناه بميرد و توبه نكند، تحت مشيت خداست؛ اگر خدا خواست او را عذاب 
  .گذرد خواست از او در ميمي دهد و اگر 

تر از شرك هستند، جهت مغفرتشان اسباب زيادي دارند، مانند  گناهاني كه پايين
ي بديها و مصايب و بالهاي دنيا كه گناهان را مي شويد، و برزخ و  هاي محو كننده نيكي

روز قيامت، و مثل دعاي مؤمنان براي يكديگر و شفاعت شفاعت كنندگان و ديگر اسباب 
اما شرك  ،اش رحمت پروردگار است كه به اهل ايمان و توحيد اختصاص داده است مهكه ه

چنين نيست؛ چون شرك درهاي مغفرت و رحمت را روي خودش مي بندد، پس طاعات و 
ها و مصايب و محنت ها، هيچ  عبادات به غير از توحيد نفعي به حالش ندارد و سختي

  .اي برايش ندارد فايده
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بشر پس از . ن بيزار و متنفر استآهاي سالم از  است  كه فطرتشرك به خدا چيزي 
سپس شياطين، . هاي طوالني ماندند و امتي واحد بر توحيد و هدايت بودند آدم، قرن

در ميان قوم نوح افرادي صالح . هاي زيادي به ميان آنان كشاندند هاي متنوع از راه بدي
شان آمد و به آنان  ابليس به سراغ. دندمردم برايشان اندوهگين و ناراحت ش. فوت كردند

دستور داد كه مجسمه هايشان را به تصوير كشند تا احوال و اوضاع آنان به يادشان آيد و 
  .آنان را فراموش نكنند

وقتي كساني كه مجسمه صالحان را به اين قصد درست . ي شر عظيم بود اين كار دروازه
شيطان آنان را  .نش در ميان شان كم بود، آمدندكردند، وفات يافتند، نسل بعدي كه علم و دا

سپس خداوند، نوح عليه . شان داد تا اينكه آنان را دچار شرك كرد تحريك كرد و فريب
شناختند و صداقت و امانتداري و اخالق  السالم را در ميانشان مبعوث كرد، كه او را مي

��m�U�V�W�X:فرمايد كامل و وااليش را مي شناختند؛ خداوند مي � � �Y�Z�[�

\�]�^�_� �`�a� �b�c� � � �d�e�f�g�h�i� �l پيوسته (  « 59: األعراف
ما نوح را به سوي ) از جمله. اند و كافران با پيغمبران جنگيده، اند دشمنان حق بوده، مشركان

براي ! اي قوم من: او بديشان گفت. فرستاديم) بود كه در ميانشان برانگيخته شده( قوم خود
. باشم از شما و دلسوزتان مي(من . پس تنها خدا را بپرستيد. ي نيستخدا معبودشما جز 

ترسم دچار عذاب آن روزِ  مي) ني كنيدقيامت و حساب و كتابي در ميان است و اگر نافرما
اما آنان نوح را نافرماني كردند و جز افراد اندكي، همراه » .) و به دوزخ رويد( بزرگ شويد

ل مردم را بر اساس فطرت توحيد آفريده، سپس شياطين خداي متعا. او ايمان نياوردند
توانستند مردم را به سوي بت پرستي و شرك بزرگ منحرف كنند، خداوند بلند مرتبه 

�m�n�o�p�q�r�s�t�u: فرمايد مي �v�l مردمان «213: البقرة 
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م ك كم. (يك دسته بودند) گونه و عي يكبرابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتما(
دوره صرف فطري به پايان رسيد و جوامع و طبقات پديد آمدند و بنا به استعدادهاي عقلي 

اختالفات و تضادهائي به وجود آمد و مرحله بلوغ و بيداري بشريت ، ط اجتماعييو شرا
بشارت ) مردمان را به بهشت و دوزخ( پس خداوند پيغمبران را برانگيخت تا) فرا رسيد

ها را پرستيدند، آنگاه خداوند  يعني مردم بر آيين آدم بودند تا اينكه بت ».دهند و بترسانند 
اي است كه خداوند او را به سوي  پس نوح اولين فرستاده. نوح را به سوي آنان مبعوث كرد

  1.مردم زمين مبعوث كرد
 �همانا امت اسالمي كه به خدا به عنوان پروردگار و به اسالم به عنوان دين و به محمد

عنوان فرستاده و پيامبر راضي اند، بايد بر محقق ساختن توحيد و جنگ با شرك حريص به 
داند كه از جمله استقرار و قدرت آن، محقق ساختن توحيد و تهذيب  باشد؛ چون به يقين مي

هاي  هاي قولي و اعتقادي، و بدعت و پيراستن و پااليش از شرك اكبر و اصغر، و از بدعت
ي اخالص براي خدا در گفتار و  اين امر هم به وسيله. ناهان مي باشدفعلي و عملي، و از گ

ي دور بودن از شرك اكبر كه با  كردار و خواست ها و احساسات و عواطف، و به وسيله
دارد و دور بودن از شرك اصغر كه با كمال توحيد منافات دارد، و به  ضاصل توحيد تناق

  2.است ها امكان پذير ي دور بودن از بدعت وسيله
دادي كه قبرها و همچنين شرك قوانين قرار بر امت اسالمي واجب است كه با شرك

همچنين بر امت اسالمي واجب است كه به سوي . مخالف شريعت اسالمي است بجنگد
منحصر كردن عبوديت براي خداي يگانه در تمامي شئون حيات انساني دعوت كند و حال 

                                           
 ).1/250(تفسير ابن كثير، - 1
 .الشيخ عبدالرحمن السعدي و جهوده - 2
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�¬�»�m�£�¤�¥�¦�§�¨�©��ª :ي خداوند باشد و مقامش اين فرموده

®�¯�° �lنماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا : بگو  « 163 - 162: األنعام

كنم و كارهاي اين  و اين است كه تنها خدا را پرستش مي( است كه پروردگار جهانيان است
شم و كو اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي جهان خود را در مسير رضايت او مي

  » .خدا را هيچ شريكي نيست  ). تا حياتم ذخيره مماتم شود، ميرم در اين راه مي

  انواع شرك -*

  :شرك اكبر و شرك اصغر: شود شرك به دو نوع تقسيم مي

 :شرك اكبر - 1

سازد و موجب جاودان ماندنش در جهنم  ي دين اسالم خارج مي صاحبش را از دايره 

اين در صورتي است كه مشرك بر حالت . گرداند يمي شود و بهشت را بر او حرام م

��m�V�W�X�Y�Z:فرمايد شرك بميرد و از آن توبه نكند؛ خداي متعال مي ��

[�\� �]�^�`_�a�b�c�d�e� �f�g�ih�j� � �k�l�m�

n�o�p�q� �r�s�ut�v�w�x�y�z� �l 72: المائدة »   
خدا همان مسيح ) خدا در عيسي حلول كرده است و: (گويند مان كساني كافرند كه ميبيگ

خداي ! اسرائيل بنياي : عيسي گفته است) در صورتي كه خود.  (پسر مريم است
بيگمان هر كس انبازي براي . اي را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است يگانه

و ) نهد و هرگز به بهشت گام نمي( خدا بهشت را بر او حرام كرده است، خدا قرار دهد
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تا ايشان را از عذاب ( و ستمكاران يار و ياوري ندارند. است) وزخد( جايگاه او آتش
 :شرك اكبر، چند نوع است؛ از جمله�»  ). جهنّم برهاند

  شرك دعا -الف

�:خداي متعال مي فرمايد. يعني پناه بردن به غير خدا و فراخواندن او و متوجه شدن به او

m�S�T�U� �V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�̀� � �a�b�c�l 

و ترس و نگراني بديشان دست ( شوند سوار كشتي مي) مشركان( هنگامي كه«65: العنكبوت
). گردانند و غير او را فراموش مي( خوانند خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مي) دهد مي

باز ايشان شرك ، سپس هنگامي كه خدا آنان را نجات داد و سالم به خشكي رساند
پس آنان در حال تنگي و سختي  » ). شوند خدا معتقد ميو به انبازهائي براي ( ورزند مي

طلبند، اما وقتي  دانند و فقط او را مي خوانند و او را به فرياد مي خداي را يگانه و يكتا مي
  .طلبند خوانند و به فرياد مي خدا آنان را نجات داد، بالفاصله شرك ورزيده و غير خدا را مي

  شرك نيت و اراده و قصد -ب

بايست فقط به قصد رضايت و خشنودي خدا  رت است كه كسي كاري كه ميبدين صو
. كار را انجام دهد انجام شود، براي غير خدا انجام دهد و به خاطر خشنودي كس ديگري آن

��m�g�h:فرمايد اين عمل، شرك اكبر است، خداوند پاك مي � � � � � � � � �i�j� �k�l�m�

n�o�p�q�r�s�t� �u�v�w�x��y�z�{�|� � � � ��~}�_� �`�a�b� �� ���
c�d�e�f�� �� ���g�l خواستار زندگي دنيا و زينت ) تنها( كساني كه« 16 -  15: هود
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داشتي به آخرت  و جز خوردن و نوشيدن و اموال و اوالد را طالب نبوده و چشم( آن باشند
اعمالشان را در اين ) ، پاداش دسترنج وبرابر سنّت موجود در پيكره هستي، نداشته باشند
چرا كه مدار اين جهان بر ( دهيم هيچ گونه كم و كاستي به تمام و كمال ميجهان بدون 

وحقي ) و بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست، ؛ نه بر نيات و مقاصد  اعمال استوار است
آنان كسانيند كه در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي    . گردد آنان در آن ضايع نمي از

و ) شود اجر و پاداش مي و بي( رود ضايع و هدر مي، دهند ام ميو آنچه در دنيا انج، ندارند
هرچند كه اعمالشان به ظاهر انساني و مردمي و عبادي ( گردد كارهايشان پوچ و بيسود مي

��m�A�B:فرمايد در جاي ديگري مي»  ). باشد � � � � �C�D�E�F�G�H�I�J�K�L� �

M�N�O�P�Q�R�S�T�U� �V�W�X�Y�Z�[�\�
]� �̂�_�̀�a�b�c�d�e�f� �hg�i�j�� � �� � � � �k�l�m�n�l 

و تنها براي زندگي ( را بخواهد) اين جهان( هر كس كه دنياي زودگذر  « 20 -  18: اإلسراء
هرچه زودتر در ، دانيم خواهيم و به هركس كه صالح مي آن اندازه كه خود مي، )آن كار كند

، سوزد ه به آتش آن ميكنيم ك دوزخ را بهره او مي، به دنبال آن. دنيا بدو عطاء خواهيم كرد
از رحمت ( مورد سرزنش است و) به سبب كارهائي كه در دنيا كرده است( در حالي كه

آخرت را بخواهد و براي ) ودانهدنياي جا( و هر كس كه    . رانده و مانده است) خدا
اين ، در حالي كه مؤمن باشد، تالش سزاوار آن را از خود نشان دهد، آن) فراچنگ آوردن(

كه آخرت ( و ما هر يك از اينان  . ماند نمي) اجر و بي( پاسس تالششان بي، كساني چنين
مند  بهره( از بخشايش پروردگارت) در اين جهان، كه دنيا پرستانند( و از آنان) طلبانند

چرا كه در . نشانيم كافر و مؤمن را بر اين خوان يغما مي( رسانيم و كمك مي) گردانيم و مي
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ه است از كسي بازداشته نشد( بخشايش پروردگارت هرگز) ب و علل ،صورت رعايت اسبا
  ».ممنوع نگشته است) و از او

  شرك طاعت -ج

ها و دانشمندان و پادشاهان و  همان طاعت دانشمندان يهودي و مسيحي و ديگر انسان
�:فرمايد باشد؛ خداوند سبحان مي حاكمان در تحريم حالل خدا و مباح كردن حرام خدا مي

m�¨�©� �ª�«�¬�®�̄�l يهوديان و ترسايان    « 31: التوبة
چرا كه علماء و ( اند علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته، عالوه از خدا

و خودسرانه قانونگذاري ، كنند و حرام خدا را حالل مي، حالل خدا را حرام، پارسايان
دانند و كوركورانه  سخنان آنان را دين مي برند و و ديگران هم از ايشان فرمان مي، نمايند مي

» .شمارند  مسيح پسر مريم را نيز خدا مي) ترسايان افزون بر آن. گردند به دنبالشان روان مي
از عدي بن حاتم رضي اهللا عنه روايت است كه وقتي دعوت رسول خدا به او رسيد، به 

سپس . اسير شدند خواهرش و جماعتي از بستگانش .طرف شام فرار كرد و مسيحي شد
  .ش منت نهاد و او را آزاد كردخدا بر خواهر  رسول

عدي به . تشويق كرد �دن نزد رسول خداماو پيش برادرش رفت و او را به اسالم و آ
او رييس قوم خود، طيء بود و پدرش حاتم طائي كه مشهور به كرم و سخاوت . مدينه آمد
آمد در حالي كه در  �ي پيش رسول خداعد. مردم از آمدن او سخن گفتند. باشد است مي

�©�¨��m:خواند گردنش صليبي نقره بود و پيامبر اين آيه را مي �ª�

«�¬�®�̄�l آنان علمايان يهودي و مسيحي را نپرستيدند: عدي گويد، گفتم .
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موا عليهم الحالل و أحلوا لهم الحرام فأتبعوهم فذلك عبادتهم رّحبلي إنهم «:پيامبر فرمود

كبر، فهل تعلم شيئاً أيا عدي ما نقول؟ أيضرك أن يقول اهللا  ����ل بها رسول اهللا إياهم، و قا

ال إله إال اهللا فهل تعلم إلهاً غير اهللا؟ ثم دعاه إلي : كبر من اهللا؟ ما يضرك، أيضرك أن يقالأ

چرا، آنان حالل را برايشان حرام و حرام را برايشان «:1»الحق ةاإلسالم فأسلم و شهد شهاد
آنگاه . ند و مردم هم از آنان پيروي كردند اين پرستش آنان توسط مردم استحالل كرد
گويي؟ آيا اگر بگويد اهللا اكبر، به تو زيان مي رساند؟  چه مي! اي عدي: فرمود �رسول خدا

ال : آيا اگر گفته شود. رساند آيا چيزي بزرگتر از اهللا را سراغ داري؟ به تو هيچ زياني نمي
و زيان مي رساند؟ آيا غير از خدا، معبودي سراغ داري؟ سپس پيامبر او را إله إال اهللا، به ت

  .»به اسالم دعوت كرد و او اسالم آورد و شهادت حق را بر زبان آورد

  شرك محبت -د

به اينكه چيزهايي كه بايد فقط براي خدا دوست داشت، اين محبت براي غير خدا صرف 

��m�m:ي اين آيه است از جمله ادله. شود �n�o�p�q�r�s�t�u�v� �� � � �xw� �

y�z�{�|�} �lهائي  خدا گونه، برخي از مردم هستند كه غير از خدا «165: البقرة
اند خدا را  و كساني كه ايمان آورده، دارند گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي برمي

 ».) ورزند و باالتر از هر چيز بدو عشق مي( دارند سخت دوست مي

                                           
 ).2/348(تفسير ابن كثير، - 1
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أن يكون اهللا و رسوله أحب : اإليمان ةثالث من كن فيه وجد حالو«:يدفرما مي �پيامبر 

إليه مما سواهما و أن يحب المرء ال يحبه إال هللا، و أن يكره أن يعود إلي الكفر بعد أن أنقذه 

سه چيز هست كه در هر كس باشد، شيريني ايمان را «:»اهللا منه كما يكره أن يقذف في النار
تر باشد، شخصي را كه  دا و پيامبر از غير آن دو برايش محبوباينكه خ: كند احساس مي

به كفر برگردد پس از  كهدوست مي دارد فقط به خاطر خدا او را دوست بدارد؛ و بدش آيد 
  .»آيد به درون آتش انداخته شود طور كه بدش مي آنكه خدا او را از آن نجات داد همان

ند مثل را آورده، كه به برخي از آنها در نفرت از حالت مشرك چايجاد قرآن كريم براي 
  :شود زير اشاره مي

  افتد مثل مشرك همچون كسي كه از آسمان مي

��m�A�B�C�D�FE�G�H�I�J�K�L:فرمايد خداي متعال مي �M�

N�O�P� �Q�R�S�T�U�V� �W�l حّقگرا و مخلص خدا باشيد  « 31: الحج ،
به ( انگار، براي خدا انبازي قرار دهدزيرا كسي كه . و هيچ گونه شركي براي خدا قرار ندهيد

و به بدترين شكل ( از آسمان فرو افتاده است) خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر
دباد او را به مكان يا اين كه تن، ربايند او را مي) هاي بدن تّكه( و پرندگان) جان داده است

كوبد كه بدنش  زمين ميو وي را آن چنان بر ( كند پرتاب مي) و دره ژرفي(بسيار دوري
  .» ). شود اي پرت مي اي از آن به نقطه متالشي و هر قطعه
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خداوند سبحان بندگانش را به خالص كردن توحيد و منحصر كردن عبادت و طاعت 
ترين  ها بر مي انگيزد و قبح و زشتي و بطالن شرك را با واضح براي او و عدم پرستش بت

ل او از لحاظ َثيزي را در مقابل خدا، شريك خدا كند، مكند؛ چون هر كس چ ها بيان مي مثال
دور بودنش از هدايت و رسيدن به حق و هالك بودنش و دور بودنش از رحمت خدا 

شود يا  افتد و پرندگان او را مي ربايند و نابود مي همچون كسي است كه از آسمان پايين مي
كه خداوند براي كسي كه به خدا  اين مثلي است. برند تند بادها او را به مكان دوري مي

  1.اش آورده است شرك ورزيده از لحاظ دور بودنش از هدايت و از لحاظ نابودي

است كه در زمين سرگشته و حيران مانده استل مشرك همچون كسي َثم  

��m�_�̀�a�b�c:فرمايد خداي متعال مي �d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�

n�o� �p�q�r�s�t�u�v�w� �x�y�z�|{�}�~� � ���

¡�¢�¤£� �¥�¦�§�¨�©�l آيا چيزي غير از خدا را: بگو  «71: األنعام 

؟ و آيا پس از   كه نه سودي به حال ما دارد و نه زياني) و عبادت و پرستش كنيم(بخوانيم 
به عقب ) و به سوي خود رهنمون كرده است( آن كه خداوند ما را هدايت بخشيده است

باشيم و ( بسان كسي) ؟ و  گر بار به كفر برگرديمو از ايمان دست بكشيم و دي( بازگشت كنيم
و ، ويالن و سرگردان به دنبال خود كشند) بيابانهاي برهوت( كه شياطين او را در زمين) كنيم

اما او ( دوستاني داشته باشد كه او را به راه راست خوانند و به سوي خود فرياد دارند
هدايت : بگو) تر شود ؟ تر و گمراه هبديشان گوش نكند و به دنبال شياطين رود و گمرا

                                           
 ).2/1370(؛ الشرك في القديم و الحديث، ابوبكر محمد زكريا،)17/155(ري،تفسير الطب - 1
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به ما دستور داده شده ) و از سوي خدا، ضاللت است، بجز اسالم( هدايت است و، خداوند
  ».) و منقاد او شويم و به فرمان او رويم( است كه فرمانبردار پروردگار جهانيان باشيم

شوند و براي  مي اين مَثلي است كه خداوند براي خدايان و كساني كه به فرياد خوانده
كنند، كه همچون كسي است كه راه را گم كرده، آنگاه  داعياني كه به سوي خدا دعوت مي

او ياراني دارد كه او را صدا . به اين راه بيا! اي فالني پسر فالني: زند كسي او را صدا مي
برد تا  ا خود ميي اول پيروي كند، او را ب اگر از صدا زننده. به اين راه بيا! اي فالني: زنند مي

خوانند پيروي  اندازد و اگر از كساني كه او را به راه هدايت فرا مي اينكه او را به هالكت مي
   1.يابد كند، به راه راست هدايت مي

اي است كه مملوك افراد زيادي است ل مشرك همچون بردهَثم  

��m�½�¾�¿�À�Á:فرمايد خداوند متعال مي �Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�

È�ÊÉ� �Ë�ÍÌ�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�l مردي را : خداوند مثالي زده است  « 29: الزمر
و هر كدام او را (او به مشاجره و منازعه مشغولند كه برده شريكاني است كه پيوسته درباره 

نقيض ايشان سرگردان و ويالن  دهد و او در ميان دستورهاي ضد و به كاري دستور مي
اش  حت سرپرستي او خطّ و برنامهو ت(ي را كه تنها تسليم يك نفر است و مرد، )است

برده كه نمونه ( آيا اين دو. )ن و حيران در ميان اين و آن نيستمشّخص است و لذا سرگردا
نه بتها ( حمد و سپاس تنها خدا را سزا است). هرگز( برابر و يكسانند ؟ ) مشرك و موحدند

                                           
 ).7/236(تفسير الطبري، - 1
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ن حقيقت را فراموش و اي( دانند و ليكن بيشتر آنان نمي) و انبازها و معبودهاي دروغين را
  ».) اند كرده

اي  مشرك مانند برده. اين مثلي است كه خداوند سبحان براي مشرك و موحد زده است
اش اختالف و نزاع و كشمكش دارند و  است كه مملوك افراد زيادي است و آنان درباره

اي تشبيه  پرستد به برده پس مشرك چون خدايان مختلفي را مي. اينان بدخو و ناسازگارند
شده كه مملوك جماعتي است و آنان در خصوص خدمت كردن برده، با هم رقابت دارد و 

پرستد  ولي موحد چون تنها خدا را مي. شان را به دست آورد تواند رضايت همه برده نمي
داند  هاي او را مي بردار يك نفر است و اهداف و خواستهاي است كه تنها فرمان همچون برده
اش  اين فرد از اختالف و نزاع و كشمكش درباره. داند ت آوردن رضايتش را ميو راه به دس

در امان است بلكه او فقط فرمانبردار مالكش است بدون آنكه درباره اش نزاع و درگيري 
فت و مهرباني و دلسوزي را دارد و به او نيكي أدر عين حال مالكش نسبت به او ر. باشد

. سازد گيرد و نيازها و خواسته هايش را برآورده مي ده ميهايش را بر عه كند و مصلحت مي
َثآيا اين دو برده مثل هم هستند؟ اين ماي كه تنها  هاست، چون برده لَثل از رساترين م

فرمانبردار يك نفر است، مستحق ياري  و نيكي كردن و توجه به او و محقق نمودن 
لي برده اي كه مملوك چند شريك ها و نيازهايش است و ها و بر آوردن خواسته مصلحت

حمد و ستايش مخصوص خداست بلكه بيشترشان  .بدخو و ناسازگار است، چنين نيست
  1.دانند نمي

                                           
 ).1/187(إعالم الموقعين، - 1
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  شرك اصغر- 2

كند ولي در توحيدش نقص و  ي اسالم خارج نمي اين نوع از شرك، صاحبش را از دايره
اصغر به دو نوع  شرك. اي براي شرك اكبر است خلل ايجاد مي كند، و اين شرك وسيله

 .شرك ظاهر و شرك خفي: شود تقسيم مي

از جمله . شود شرك ظاهر از الفاظ قولي و افعال عملي تشكيل مي :شرك ظاهر -الف
سوگند خوردن : ها را آورد مي توان اين نمونه. شود الفاظ قولي كه شرك ظاهر محسوب مي

اين از جانب خدا و توست؛ هر  اگر خدا نبود تو نبودي؛ : به غير خدا؛ اينكه انسان بگويد
چون اين الفاظ مقتضي مساوات و برابري ميان خدا و ميان . چه خدا بخواهد و تو بحواهي
ولي درست آن است كه انسان تنها به خداي عزوجل سوگند . بنده است، و اين محال است

جانب اگر خدا نبود و سپس تو نبودي؛ يا اين از جانب خدا و سپس از : بخورد، و بگويد
  .توست؛ و هر چه خدا بخواهد و سپس تو بخواهي

آويزان : آيد، مي توان به اين موارد اشاره كرد از ميان افعال كه شرك ظاهر به حساب مي
لقه و بستن نخ به گردن يا دست، آويزان كردن تعويذها به خود از ترس چشم بد يا حكردن 

ي آن  شد كه سببي است كه به وسيلههر كس اين كارها را بكند و معتقد با .از ترس جنيان
ولي . كننده ي بال، فقط خداست، به خدا شرك اصغر ورزيده است بال دفع مي شود، و دفع 

كنند يا  اگر اين كارها را بكند و معتقد باشد كه اين چيزها بال را پس از نزول آن، دفع مي
ون در آفرينش و تدبير شوند، شرك اكبر مرتكب شده است، چ  پيش از نزول بال، مانع آن مي

  1.جهان هستي، معتقد به شريكي همراه خدا شده است

                                           
 .142عقيدة أهل السنة و الجماعة، اثر قحطاني،ص - 1
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مانند ريا و انجام دادن . باشد ها و قصدها و نيت ها مي شرك اراده :شرك خفي -ب
كند كه در اصل اين كار بايد براي خدا  مثالً مسلمان كاري مي. كاري به خاطر خوش نامي

دهد و اين  كند و اين كار را انجام مي در آن نفوذ ميآن ريا يا خوشنامي  سپس بعد از. باشد
مانند اينكه مسلمان قرآن را براي خداي متعال و . د را دارد كه مردم او را ستايش كنندصق

وقتي مي بيند كه مردم به او گوش مي دهند، صدايش را . به قصد نزديكي به او مي خواند
دهد تا  مانند اينكه فردي مالي را صدقه مييا . كند به اين قصد كه او را بستايند نيكو مي

ن به خدا آي  يا شخصي نمازش را كه به وسيله. مورد ستايش و تمجيد ديگران قرار گيرد
و ديگر اعمال . بيند مردم به او نگاه مي كنند، به خوبي ادا مي كند تقرب مي جويد، وقتي مي

ن آاً ريا و نيك نامي داخل و عباداتي كه براي خداي متعال انجام داده مي شوند و بعد
  .شود مي

ي  شد، قطعاً شرك اكبر بود و فرد را از دايره نه اگر ابتدا براي غير خدا انجام داده ميوگر
از شروع آن، حب مدح و ستايش بر عمل و عبادتش بر او  سولي پ. دين خارج مي كرد

جر و پاداش اين عمل كند، اين است كه ا سرانجام ريائي كه در عمل نفوذ مي. شود داخل مي

��m�â�ã:مايدفر گرداند؛ خداي متعال مي را باطل مي � � � � � � � � � �ä� � �å� �æ�ç� � �è�é�ê�ë�ì� ��

í�î�ï� �l بايد كه كار ، پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است« 110: الكهف
 �و پيامبر» .و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد ، شايسته كند

ترين  ترسناك«:1»أخاف عليكم الشرك األصغر، فسئل عنه، فقال الرياءأخوف ما «:فرمايد مي
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از او پرسيده شد كه شرك اصغر . اش را دارم، شرك اصغر است چيزي كه بر شما بيم
  .»رياء:چيست؟ فرمود

اند  است كه ساحل ندارد و بسيار كم يها، همان درياي همانا شرك در اراده ها و نيت
غير از رضاي خدا را بخواهد  ،پس هر كسي با عملش. اند كرده افرادي كه از آن نجات پيدا

را از او بخواهد، در نيت و  اش در اين كار، غير از تقرب جستن به خدا باشد و پاداش و نيت
اش را براي  اخالص يعني اينكه انسان افعال و اقوال و نيت. اش شرك ورزيده استارده 

ي  دن آيين ابراهيم است كه خداوند، همهخدا خالص گرداند، و اين همان پاك دين بو
و اين همان حقيقت اسالم و . پذيرد بندگانش را بدان امر كرده و غير از آن را از كسي نمي

  1.باشد همان آيين ابراهيم عليه السالم مي
ي مؤمن بيم ريا بر خودش را دارد و مي ترسد كه اعمالش چون گردي پراكنده بر  بنده

��m�b�c:فرمايد ميباد رود؛ خداي متعال  � � � �d�e�f�g�h� �i�j�k�l 

اند  آنان انجام داده) به ظاهر نيك بوده و در دنيا( ما به سراغ تمام اعمالي كه « 23: الفرقان
و ايشان را از اجر و پاداش ( سازيم رويم و همه را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا مي مي

دن اعتبار ش ، و بيب محو و نابودي احسانموج، ايمانچرا كه نداشتن . كنيم آن محروم مي
  .».) گردد اعمال خوب انسان مي

��m�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ:ي ي آيه فضيل درباره �l و از جانب  « 47: الزمر
 بردند شود كه گمانش نمي گر و پديدار مي براي ايشان جلوه) از شكنجه و عذاب( خدا چيزي
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را انجام دادند و گمان كردند كه اعمالي نيك اعمالي : گويد» ). رسيد و به فكرشان هم نمي(
  1.است ولي به ناگاه اعمالي بد بودند

شود و آن را كوچك و  نزديك به اين كار، اين است كه انسان گناهي را مرتكب مي
شود؛ همان طور كه خداوند بلند  پندارد ولي آن گناه سبب هالكت و نابودي او مي ناچيز مي

��my:فرمايد مرتبه مي � � �z�{� �|�}�~���l حالي كه در پيش خدا  در « 15: النور
  .») .و مجازات سختي به دنبال دارد(بزرگ بوده 

دهيد كه در نظر شما از مو هم  شما اعمالي را انجام مي: اند برخي از صحابه گفته
به حساب  ها آن را از نابودكننده �تر و ناچيزتر است ولي ما در زمان رسول خدا باريك

  2.آورديم مي
بيند؛  دشوارتر از اين، كسي است كه بدي كارش برايش آراسته شود و آن را نيك مي

��m�i�j�k�l�m�n:فرمايد خداي متعال مي �o�p�q� � �r�s�t�u�v�

w� � � � � � � � � � � �x�y�z� �{�|�}�~���¡�¢� �£�¤�l آنان    « 105 - 104: الكهف
در زندگي دنيا هدر ) به سبب تباهي عقيده و باورشان( كسانيند كه تالش و تكاپويشان

و ( كنند برند كه به بهترين وجه كار نيك مي و خود گمان مي) شود و بيسود مي( رود مي
 آنان كسانيند كه به آيات   ). شود موجب رستگاريشان مي آلودشان طاعت و عبادت شرك

) براي حساب و كتاب، در جهان ديگر( پروردگارشان و مالقات او) قرآني و دالئل قدرت(
و در روز رستاخيز ارزشي ، رود و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر مي، اور و كافرندب بي

  .» ). و قدر و منزلتي در پيشگاه ما نخواهند داشت( شويم براي ايشان قائل نمي
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سفيان بن عابوحازم را . وقتي محمد بن منكدر در سر مرگ بود، آه و ناله كرد: نه گويديي

��m�Í�Î�Ï:فرمايد خداوند مي: و محمد بن منكدر به او گفتاو آمد . برايش صدا كردند

Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ� �l ترسم كه از جانب خدا چيزهايي براي من ظاهر  و مي  47: الزمر
ما تو را صدا : زنش به او گفت. هر دو شروع به گريه كردند. ام كرده شود كه قبالً گمانش نمي

او واقعيت امر را . اي اينك به آن افزودهاش كم كني ولي  زديم تا از آه و ناله و ناراحتي
از سليمان تيمي به من خبر رسيده كه به وي گفته : فضيل بن عياض گويد 1.برايشان گفت

دانم از جانب  نمي. ساكت شويد، اين را مگوييد: تو و چه كسي مثل توست؟ گفت ،تو: شد

��m�Í�Î�Ï�Ð:مايدفر ام كه مي از خداوند شنيده. شود خدا چه چيزي براي من آشكار مي

Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ� �l 47: الزمر 

واي بر اهل رياء از : گفت سفيان ثوري نزد اين آيه مي 2
طور است كه در حديث سه نفري  اين همان! كنند؟ رياكاران با اين آيه چه كار مي! اين آيه

 اين سه نفر عبارتند. سوزاند اند كه آتش جهنم آنان را مي آمده است كه آنان نخستين كساني
دهد، و  اي كه براي جلب رضايت و ستايش مردم صدقه مي عالم بي عمل، صدقه دهنده: از

  3.جنگد مجاهدي كه براي جلب ستايش و تمجيد مردم مي
همچنين كسي كه اعمال صالحي را انجام دهد و حقوق مردم  بر گردن اوست، او گمان 

شود كه گمانش  آشكار ميپس بعداً چيزي برايش . دهد كند كه اعمالش او را نجات مي مي
كنند سپس اعمال اضافي به  ي اعمالش را ميان خود تقسيم مي پس طلبكاران، همه. كرد نمي
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شود و سپس به آتش جهنم انداخته  آنان بر او انداخته مي يها شود و از بدي آنان داده مي
  1.مي شود

. ها از وي خواسته مي شود اعمال او محاسبه و بررسي مي شود، شكر نعمت
ها  ي نعمت بقيه. كند خود مي شود و همه ي اعمالش را از آنِ ها بلند مي ترين نعمت كوچك

ها از وي خواسته مي شود، چون اعمال نيكي برايش نمانده، در  ن نعمتآماند و شكر  مي
 من نوقش الحساب عذّب أو«:فرمايد مي �شود به همين خاطر پيامبر نتيجه عذاب داده مي

شود و يا  اعمالش مورد محاسبه و بررسي قرار گيرد يا عذاب داده ميهر كس «: 2»هلك
  .»شود هالك مي

از اعمالش بجز توحيد را تباه كند،  عضيهايي داشته باشد و ب گاهي ممكن است او بدي
رور شدن و به غي آفت رياي خفي يا م گاهي به وسيله. شود در نتيجه داخل آتش جهنم مي
 3.كند شود و صاحبش آن را احساس نمي و مانند آنها، تباه مي خود باليدن به خاطر آن عمل

دو چيز بر او جمع  ،اگر سرانجام مؤمن، شادماني نباشد: صيغم، آن عابد و پرهيزكار گويد
ني اچگونه سرانجام او، شادم: به او گفته شد. غم دنيا و سختي و بدبختي آخرت: شود مي

چگونه معلوم است : كشيد؟ گفت د و رنج ميش نيست در حالي كه در سراي دنيا، خسته مي
شود؟  ماند و تباه نمي شود؟ چگونه معلوم است كه اعمالش سالم مي كه اعمالش قبول مي

ي اعمالش در روز  چه بسا كسي كه به نظرش كارهاي خوبي انجام داده، همه: سپس گفت
برخي از از اين رو . شود اش زده مي ن اعمال بر چهرهآشود و سپس  قيامت جمع مي
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��m�i:شدند صالحان از اين آيه نگران مي � �j�k�l�m�n�l بيگمان تو  « 27: المائدة
تنها از پرهيزگاران ) اكار ر( خدا) من چه گناهي دارم:  (گفت) هابيل بدو( ! را خواهم كشت

  »! .پذيرد مي
از كند؛ چون نمي داند آيا  نمي فتخاربه همين خاطر، مسلمان به كثرت و فراواني عمل ا

اند  داند آيا بخشوده شده شود يا خير، و از گناهانش در امان نيست؛ چون نمي وي قبول مي
   1كند؟ نان چه كار ميآدانند خداوند با  يا خير؟ زيرا بندگان نمي

اجب وهر كس به خوبي در اين مطلب دقت  و تأمل كند، ترس و خشيت و نگراني بر او 
هاي برزخ و  از جمله مرگ و قبر و سختيهاي عظيمي  گرداند؛ چون آدمي سختي مي

بزرگتر از همه، . هاي صحراي محشر همچون پل صراط و ترازو، در پيش دارد سختي
تازه انسان بيم دارد كه . باشد ايستادن در حضور خداي عزوجل و داخل شدن به دوزخ مي

انش از وي ع وفاتش ايمقماند، به اين صورت كه مو وقتي داخل دوزخ شود، تا ابد در آن مي
سلب شده باشد، و انسان مؤمن از هيچ يك از اين چيزها در امان نيست؛ خداي متعال 

��m�l�m:فرمايد مي � �n� � �o�p� � �q�r�s�l مجازات ناگهاني خدا  « 99: األعراف
و از ( اند ؟ در حالي از چاره نهاني و مجازات ناگهاني خدا جز زيانكاران ايمن و غافل شده

  ». گردند ايمن و غافل نمي) انسانيت دهندگان عقل و دست
  :شاعر گويد

  لما ُخلقوا لما غفلوا و ناموا                  أما واهللا لو علم األنام
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شدند و  اند، غافل نمي به خدا قسم، اگر مردم مي دانستند كه براي چي آفريده شده«
  .»خوابيدند نمي

  م تاهوا و هامواعيون قلوبه               لقد خلقوا لما لو أبصرته

  .»شدند ديد، سرگردان و گيج مي اند كه اگر چشم دلشان آن را مي براي چيزي آفريده شده«
  و توبيخ و أهوال عظام                 حشر ثم  قبر   ثم  ممات

  .»ر، آنگاه سرزنش و سختي هاي عظيممرگ است و سپس قبر و سپس حش«
  فصّلوا من مخافته و صاموا               ليوم الحشر قد عملت رجال 

از ترس حشر، نماز خواندند و روزه . افرادي براي روز حشر، اعمالي انجام دادند«
  .»گرفتند

  1كأهل الكهف أيقاظ نيام                أو أمرنا و نحن إذا نهينا 

  .»ايم و ما هرگاه مورد امر و نهي قرار گيريم، همچون اهل غار، بيدار و خوابيده«

 ميان شرك اكبر و اصغر تفاوت -3

 .سازد ولي شرك اصغر چنين نيست ي اسالم خارج مي شرك اكبر صاحبش را از دايره

گرداند ولي شرك اصغر تنها عملي كه شرك  ي كاهاي خوب را تباه مي شرك اكبر همه
 .گرداند قاطي آن شده را تباه مي

 .شرك اكبر، خون و مال را مباح مي سازد ولي شرك اصغر چنين نيست
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كند ولي شرك اصغر صاحبش را در دوزخ  شرك اكبر صاحبش را در دوزخ جاودان مي
 .گرداند هر چند داخل دوزخ هم شود جاودان نمي

ي  پس رابطه. شود ي دوستي با او مي شرك اكبر موجب دشمني با مشرك و قطع رابطه
ك اصغر، با او جايز نيست هر چند از خويشاوندان و نزديكان وي باشد، اما شر دوستي

ي آن مقدار از توحيد كه دارد  كند و تنها به اندازه ي دوستي را به طور مطلق قطع نمي رابطه
شود و به تناسب آن مقدار از شرك كه دارد،با او دشمني  با او رابطه ي دوستي برقرار مي

 1.شود مي

  آثار شرك -4

د، چه فرد دچار شركي كه انسان دچارش مي شود، آثار ناگواري در دنيا و آخرتش دار
 :برخي از اين آثار عبارتند از. آن شرك شود و چه جامعه دچارش شود

 .خاموش كردن نور فطرت

 .هاي نفس واال از بين بردن كشش

 .از بين بردن عزت نفس و دچار كردن صاحبش به بندگي خفت بار و ننگ آور

 .پاره كردن وحدت نفس بشريت
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  1.تباه كردن عمل

  كفر -دوم

شب، كافر ناميده شده، چون هر چيزي را مي . شاندن يك شيء استاصل كفر، پو
  :استآمده اند كه كفر در قرآن به پنج معني  مفسران اظهار داشته 2.پوشاند

��m�A:فرمايد مانند اين آيه كه مي كفر به توحيد؛ -اول � � �B�C� � � � � � � � � � � �D�E�F�

G�H� � �I� � � � �J� �K�L�l يشان يكسان است چه آنان را بيم بيگمان كفرپيشگان برا  « 6: البقرة
  » . آورند ايمان نمي، دهي و چه بيم ندهي

�¿�¾�½��m:مثل اين آيه هاي خدا؛ كفر نعمت -دوم � �À�Á�l و « 152: البقرة
و از من ) شكرگزار انعام و احسان من باشيد، و با گفتار و كردار( از من سپاسگزاري كنيد

  ».) گيريدو نعمتهاي مرا ناديده م( ناسپاسي مكنيد

��m�d�e�f�g:ي خداوند مانند اين فرموده اعالم برائت و بيزاري؛ - سوم

h� � � �i�l گرديد و اين  دشمن يكديگر مي( سپس در روز قيامت« 25: العنكبوت
برخي از شما از برخي ديگر بيزاري ) و، شود رشته محبت بزهكارانه از هم گسيخته مي

                                           
 .203فقه النصر و التمكين،ص - 1
 .249التبيان لعالقة العمل بمسمي اإليمان، اثر علي سوف،ص - 2



  

460 ايمان به خدا

يعني از يكديگر برائت و بيزاري » ، كند فرين ميجويد و بعضي از شما بعضي ديگر را ن مي
  .جويند مي

��m�Q�R:فرمايد از جمله خداوند مي انكار؛ - چهارم �S�T�U�V �lالبقرة :

پيغمبري آن را آورده بود كه ، زيرا( بدان كفر ورزيدند) به سبب حسادت و عناد( ولي « 89
به جنگ و يا نزاع لفظي هنگامي كه با مشركان ( قبالً) گرچه. اسرائيل نبود از بني

گفتند كه خدا ايشان را با فرستادن آخرين پيامبري كه كتابشان بدان نويد  مي، خاستند برمي
  ».اميد فتح و پيروزي بر كافران را داشتند ) ياري خواهد داد و، داده است

كشاورزان را به « 20: الحديد �m�h�i�j�l:مثل اين آيه پوشاندن؛ -پنجم
منظور كشاورزاني است كه دانه ها را » ، كنند س گياهان رشد و نمو ميسپ، آورد شگفت مي
  1.مي پوشانند

آورده، يا  �اما كفر از نظر اصطالحي؛ به معناي انكار عمدي رسالت و ديني كه محمد
ورات و احكامي كه محمد آورده و در دين اسالم به طور بديهي تانكار عمدي برخي از دس

  2.باشد معلوم است، مي

  3.شان باشد ديگري منتفي مي شود هر وقت يكي. و ايمان، ضد و نقيض يكديگرندكفر 

                                           
 ).120و 2/119(نزهة األعين النواظر، اثر ابن جوزي،   1
 .49عقيدة أهل السنة و الجماعة،ص - 2
 .204و 203اإلرشاد إلي معرفةاألحكام، اثر سعدي،صص - 3
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پس در تكذيب يا اعتقاد قلبي . ي واحد نيست كفر يك حقيقت واحد، و يك شعبه
طور كه ضد كفر،  همان. شود، بلكه شعبه هاي متعدد و درجات متفاوتي دارد منحصر نمي

كفر با . ي دارد، همچنان كه قبالً گفته شديعني ايمان شعبه هاي متعدد و درجات متفاوت
تكذيب و انكار حق و روي گرداني از حق و خود بزرگ ديدن از اوامر و دستورات خدا، 

  1.واقع مي شود

بر آن داللت دارد، آنجا كه مي  �همان طور كه ايمان شعبه هايي دارد كه حديث پيامبر
أن ال إله إالّ اهللا و أن محمداً رسول اهللا  ةأعالها شهاد: ةو سبعون شعب ةاإليمان بضع«:فرمايد

و چند شعبه فتاد ايمان ه«:2»من اإليمان ةاألذي عن الطريق و الحياء شعب ةو أدناها إماط
ترين اش برداشتن اذيت  ال اهللا و محمد رسول اهللا، و پايينإله إاش شهادت ال  باالترين. دارد

هايي  طور كفر نيز شعبه ، همين»باشد يمان ميو آزار از سر راه مي باشد، و حياء شعبه اي از ا
  .دارد

  :انواع كفر

  :شود كفر به دو نوع تقسيم مي

                                           
 .256التبيان لعالقة العمل بمسمي اإليمان،ص - 1
 .35ي  ؛ مسلم، شماره9بخاري،شماره ي  - 2
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  كفر اكبر - 1

دارد، و موجب مي شود، شخص از  ضكند و با ايمان تضاد و تناق مي ضكه ايمان را نق
  :كفر اكبر پنج نوع است. ي اسالم خارج شود و تا ابد در جهنم بماند دايره

  بكفر تكذي -الف

اين نوع كفر خيلي كم است؛ چون خدا . پيامبران گوييعبارت است از اعتقاد به دروغ
ييد و ياري كرده و معجزه هايي را به آنان داده كه دليلي بر صدق أپيامبرانش را با آياتي  ت

ي فرعون و  خداي متعال درباره. باشد ي حجت بر امت هايشان مي شان و اقامه و راستگويي

� �m�A�B�C�D�E�F:دفرماي قومش مي lستمگرانه و « 14: النمل
و » .دل بدانها يقين و اطمينان داشتندمستكبرانه معجزات را انكار كردند، هر چند كه در 

��m�©�ª:مي فرمايد �خطاب به پيامبرش � � �«� � �¬�®�¯�°�±�²�l 

يب تو را تكذ) از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت( چرا كه آنان« 33: األنعام
برخي » .نمايند  آيات خدا را انكار مي) از روي عناد، چون ايشان( بلكه ستمكاران. كنند نمي

شان بوده و از ته دلشان بدان معتقد  اند، تنها با زبان از كفار كه پيامبران را تكذيب كرده
  . نبودند

  نپذيرفتن حق و استكبار و گردنكشي -ب

فرمان خدا را از روي استكبار و خود بزرگ  شود؛ چون ابليس كه كفر ابليسي ناميده مي
�:گويند دهد، كه مي اين نوع از كفر از بسياري از كافران روي مي. بيني و لجاجت، انكار كرد
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m�W�X�Y�Z�[�\�]� ��̂�_�̀�a�b�c�d�e�l شما انسانهائي  « 15: يس
و فر) از وحي آسماني براي كسي( و خداوند مهربان چيزي را، همچون ما بيش نيستيد

��m�r:گويد طور كه قوم فرعون مي همان»  . گوئيد و شما جز دروغ نمي، نفرستاده است

s�t� �u�v�w�x�l آيا به دو انسان همچون خودمان ايمان « 47: المؤمنون
و پرستندگان ) اسرائيل يعني بني(و حال اين كه قوم آن دو ) انيمو پيغمبرشان بد( بياوريم

  .»!خدمتگذاران ما بوده و هستند؟

  كفر اعراض و روي گرداني از حق -ج

بدين صورت كه فردي با گوش و دلش از پيامبر روي بگرداند و او را تصديق نكند و او 
رسالتي كه  به را تكذيب نكند و با او دوستي و دشمني نكند و به سخنانش گوش ندهد و نيز

��m�u:فرمايد آورده، گوش ندهد؛ خداي متعال مي �v�w�x�y�z�l األحقاف :

كه فرا رسيدن ( شوند از آنچه از آن بيم داده مي) پذيرند و كه اين حقيقت را نمي( كافران« 3
  .».گردانند روي مي) شقاوت آخرت استدادگاه بزرگ قيامت و 

  كفر شك و ترديد-د

بدين صورت كه شخصي به صدق و راستگويي پيامبر جزم و يقيين نداشته باشد و او را 
يكي . داقت او شك كند يا در قيامت شك و ترديد داشته باشدهم تكذيب نكند، بلكه در ص

هايي كه  هاي اين كفر كفر صاحب باغ و بستاني است كه رزق و روزي و نعمت از نمونه

�:فرمايد داشت، او را فريب داد و به خدا و روز آخرت ايمان نداشت؛ خداوند بلند مرتبه مي
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m�A�B�C�D�E� � �F�G�H�I�J�K� �L�M�N�O�P�Q�R�

S�T� �U� �V�W�X�Y�Z�[�\� � �]�^� �_� � � �`�a�b�c�d�e�

f�g�h�i�j� �k�l�m� �n�o�p�q�r� �s�t�l در   « 38 -  35: الكهف
سرمست ، همراه دوست خود( بر خويشتن ستمگر بود،) ان به خدابه سبب عدم ايم(حالي كه 

ودبار هاي پردانه و زمزمه ر و نگاهي به درختان پرميوه و خوشه( به باغش گام نهاد) غرور
. نابود شود و به فنا رود) باغ سرسبز(كنم هرگز اين  من باور نمي: فتگ) مستكبرانه، انداخت

، همراه دوست خود(،  بر خويشتن ستمگر بود) به سبب عدم ايمان به خدا( در حالي كه  
هاي پردانه و زمزمه  و نگاهي به درختان پرميوه و خوشه( به باغش گام نهاد) سرمست غرور

نابود شود و به ) باغ سرسبز(كنم هرگز اين  من باور نمي: فتگ) مستكبرانه، ار انداخترودب
آيا منكر كسي : گفت بدو، در حالي كه با وي گفتگو داشت، او) مؤمن( دوست   . فنا رود

تو را از خاك ناچيزي و سپس از نقطه ) دستگاه شگرف و سازمان پيچيده جسم(اي كه  شده
و باور ندارم كه قيامت    ! ؟  و بعد از آن تو را مرد كاملي كرده است ،ارزشي آفريده است بي

 من به سوي پروردگارم برگردانده شوم) به فرض قيامتي در كار باشد و( اگر هم. برپا شود
مسّلماً ) نشانه شايستگي من است و در آنجا هم، و اموال و اوالد، اين همه شخصيت و مقام(

اش  او از عقيده».خواهم يافت) باغ و زندگي( نوبتري از ايسرانجام بهتري و جايگاه خ

�m�R�S�T: ي روز آخرت چنين تعبير كرد درباره �U� �l و باور ندارم كه    « 36: الكهف
من به سوي پروردگارم برگردانده ) به فرض قيامتي در كار باشد و( اگر هم. قيامت برپا شود

) نشانه شايستگي من است و در آنجا هم، دو اموال و اوال، اين همه شخصيت و مقام( شوم
اين چنين »  . خواهم يافت) باغ و زندگي( مسّلماً سرانجام بهتري و جايگاه خوبتري از اين

ي شك و عدم يقين از آن تعبير كرد و در نتيجه دچار كفر شد؛ همان طور كه  به شيوه
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اي  سي شدهآيا منكر ك: گفت بدو « 37: الكهف m�`�a�b�l: رفيقش به او گفت
سپس از نقطه تو را از خاك ناچيزي و ) دستگاه شگرف و سازمان پيچيده جسم(كه 
  .باشد هاي بيمار مي اين سرانجام صاحبان قلب» ،ارزشي آفريده است بي

  كفر نفاق -و

. كفر نفاق اين است كه انسان در ظاهر ايمان بياورد و در دل، كفر و تكذيب را پنهان كند
. انواع كفر خطر بيشتري بر اسالم و مسلمانان دارد اين نوع، از همه. ر استاين امر، نفاق اكب

كنند تفرقه و اختالف را در  كنند و تالش مي صاحبان اين نفاق به صفوف مسلمانان نفوذ مي

�\��m:باشد اش اين آيات مي دليل. ميان آنان ايجاد كنند و امت اسالمي را پاره پاره كنند

]� � � � �^�_�`�a�b�c� � � �d�e�f�g� �h�i�j�k�l�m�n� �
o� � �p�q�r�l 9 -  8: البقرة 

ما به : گويند اي هستند كه مي در ميان مردم دسته  «1
   . آيند در صورتي كه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمي. خدا و روز رستاخيز باور داريم

خود رتي كه جز ، در صواند زنند كه ايمان آورده گول مي خدا و كساني را) اينان به نظرشان(
  .».فهمند فريبند ولي نمي را نمي

                                           
 .397العقيدةالصافية،ص - 1



  

466 ايمان به خدا

  كفر اصغر - 2

برد، بلكه در كمال  اين كفر با اصل ايمان منافات ندارد و به طور كلي ايمان را از بين نمي
كند و كسي كه به اين كفر متصف است، از نظر شرعي مورد  ايمان نقص و خلل ايجاد مي

طر بقاي اصل ايمان، احكام اسالم بر او جاري گيرد هر چند به خا مذمت و نكوهش قرار مي
  1.شود مي

اين كفر به حد كفر  .شود كفر اصغر، هر گناهي است كه در قرآن و سنت، كفر ناميده مي
كفر اصغر موجب مستحق شدن تهديد به عذاب جهنم و خشم خدا مي شود، . رسد اكبر نمي

است كه  �ي پيامبر ودهن، فرمآمثال . شود ولي موجب جاودان ماندن در دوزخ نمي
دشنام دادن به مسلمان، فسوق و جنگ با «:2»سباب المسلم فسوق و قتاله كفر«:فرمايد مي

ي اسالم  چون كفر در اينجا، معنايش كفر اصغري است كه فرد را از دايره ؛»او كفر است

��m�i�j:ي خداوند سازد؛ به دليل اين فرموده خارج نمي �k�l�m�n�

po�q�r�s� � � � �t�u�v�w� �x� � � �y�z�{� � � �|�~}���¡� �¢�£�¤�
¦¥�§�¨�©�ª� �«�l هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ  « 9: الحجرات

اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و . در ميان آنان صلح برقرار سازيد، پرداختند
جنگيد ورزد ب كند و تعدي مي اي كه ستم مي با آن دسته، )و صلح را پذيرا نشود( تعدي ورزد

هرگاه . شود گردد و حكم او را پذيرا مي تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي
در ( در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و، بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد

                                           
 .51عقيدة أهل السنة و الجماعة،ص - 1
 .6044ي بخاري،شماره - 2
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در »  . چرا كه خدا عادالن را دوست دارد، عدالت بكار بريد) اجراي مواد و انجام شرائط آن
  1.خداوند، آنان را با وجود جنگيدن با يكديگر، مؤمن ناميده استاين آيه 

  اطالق حكم كفر -3

اين طور نيست كه هر كسص عمل كفر انجام دهد يا سخن كفري بگويد،كافر باشد، مگر 
زماني كه شروط كافر شدن در آن فرد معين تحقيق پيدا كند و موانعي كه نمي گذارند 

گاهي ممكن است انسان از روي اجتهاد يا خطا و . ودتفي شنمستحق كافر بودن باشد، م
. شود اشتباه سخن كفر آميزي بگويد يا عمل كفري را انجام دهد، ولي به خاطر آن، كافر نمي

چون براطالق حكم كفر بر كسي، احكام شرعي مربوط به آن، همچون هدر دادن خونش، از 
و، حالل نبودن گوشت حيواني بين رفتن عصمت مال و فرزندانش، حرام كردن همسرش بر ا

اش و جايز  كند، جايز نبودن غسلش و جايز نبودن نماز خواندن بر جنازه اش مي كه ذبح
اش در قبرستان مسلمانان، جايز نبودن استغفار و طلب آمرزش براي او پس از  نبودن دفن

همچنين به خاطر اينكه تهديد سخت به نسبت كسي كه . مرگش، بر آن مترتب مي شود
وارد شده است؛ در  ،كند در حالي كه چنين نيست ي كفر را بر يك مسلمان اطالق مي لمهك

هر كسي به برادر «: 2»ها أحدهمابمن قال ألخيه يا كافر، فقد باء «:حديث آمده است
  .»شود اي كافر، با اين سخن يكي از آن دو كافر مي: اش بگويد ديني

                                           
 .51عقيدة أهل السنة و الجماعة،ص - 1
 .6103ي بخاري،شماره - 2
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 شرايط تكفير كردن

شود و خون و مالش حالل  اند كه شخص معين كافر نمي اشتهدانشمندان اسالمي بيان د
و موانع تكفير از او منتفي  شود، مگر زماني كه شروط متعدد تكفير در او جمع شود نمي
  .شود

اما اگر هر شرطي از . در صورت وجود دو امر فوق، اطالق حكم كفر بر او جايز است
ه باشد، جايز نيست كه حكم كفر بر او شرايط فوق تحقق پيدا نكند يا هر مانعي وجود داشت

البته اين بدان معنا نيست كه او به طور كلي از عقوبت و مجازات، بخشوده . اطالق شود
آميز يا قول و عمل كفري اش كه تا چه حد گناه كفر شود، بلكه به تناسب حال و وضعيت مي

ممنوع است نه اطالق  تنها اطالق حكم كفر بر او. شود را انجام داده، مجازات و معاقب مي
  .عقوبت و مجازات بر او

سه شرط وجود دارند كه حتماً بايد هر سه  .شود اينك شروط تكفير در اينجا آورده مي
. شرط با هم باشند تا اگر كسي عمل كفري را انجام دهد، لعنت و كفر بر او اطالق شود

اين سه . جايز نيست و تكفير او فرديهرگاه يكي از اين سه شرط ساقط شود، لعنت كردن 
  : شرط عبارتند از

  علم -الف

ي حجت، مشروع نگردانيده  چون خداوند سبحان عقوبت و مجازات را پيش از اقامه
  . است
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��m�A�B�C�D�E�F�G�H:خداي متعال مي فرمايد � � �I� � � �J�

K�L��M�N�O�� ��P�RQ�S��� � �T�U�V�W�l تسبيح و تقديس   « 1: اإلسراء

به ) مّكه( را در شبي از مسجدالحرام) محمد پسر عبدالّله( نده خودخدائي را سزا است كه ب
) از اقوات مادي و معنوي( آنجا كه دور و بر آن را پربركت، برد) المقدس بيت( مسجداالقصي

عظمت و قدرت ( هاي برخي از نشانه) در اين كوچ يك شبه زميني و آسماني( تا. ايم ساخته
و با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي ( مخود را بدو بنماياني) خداوندي

او را از بند دردها و رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه ، آن
ان و نه سخني از او پنه.  (گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي). حق و باطل روانه گردانيم

 »).ماند نه كاري از او نهان مي

��m�n�o�p�q�r:فرمايد جاي ديگري مي در �s�t�u�v�w�

yx�z�{�|�}� �~�l ت تو را انكار (  « 165: النساءهر چند كه كافران نبو
اين خدا . دهد بر تو نازل شده است گواهي مي) از قرآن( ليكن خداوند بر آنچه) كنند مي

) نيز بدان( انو فرشتگ. خويش نازل كرده است) خاص( دانش) مقتضاي( است كه آن را به

كافي است كه خدا گواه ) گرچه. كنند صحت نبوت تو را تصديق مي( دهند و گواهي مي
 ».باشد

��m�À�Á:فرمايد همچنين مي � � � � � � � �Â�Ã� �Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì �l

سازد مگر اين كه در كانون و  پروردگار تو هرگز شهر و دياري را ويران نمي« 59: القصص
 .»رانگيزد تا آيات ما را بر اهالي آن فرو خواند ،مركز آنجا پيغمبري را ب
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��{��m:باز مي فرمايد � � �� � ��~���¡�¢�£��¤� �¥��� � �¦�§� ��̈©�ª�«�¬�� � �®�̄�°�±�

²�³� �´�l هر زمان كه گروهي بدان . پاره شود نزديك است بتركد و پاره « 9 - 8: الملك

اي به ميان شما نيامده  بيم دهندهآيا پيغمبر : پرسند دوزخبانان از آنان مي، شوند انداخته مي
اي  پيغمبران بيم دهنده! آري: گويند مي). عي بترساند ؟تا شما را از چنين روزي و وض( است

به نام ( خداوند به هيچ وجه چيزي را: به ميان ما آمدند و ما دروغگويشان ناميديم و گفتيم
 . »نفرستاده است ،) براي كسي، وحي

��m�Â�Ã:دفرماي ي ديگري مي در آيه � �Ä�Å�Æ�Ç� �È�É�Ê�Ë�Ì� �

Í�Î�Ï�Ð� � �Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�l اگر ما پيش از نزول قرآن و   « 134: طه

! پروردگارا: گفتند مي) وز قيامتر(،  كرديم ايشان را با عذابي نابود مي، آمدن پيغمبر اسالم
در ( پيش از آن كه، تا از آيات تو پيروي كنيم، پيغمبري براي ما نفرستادي) در دنيا( چرا

 .» ؟) و به دوزخ گرفتار آئيم( شويم خوار و رسوا) آخرت

دارند كه خداوند متعال بندگانش را بازخواست و مجازات  اين نصوص رباني بيان مي
در نصوص ديگري  1.ي حجت بر آنان و شناختن حق و صواب كند مگر پس از اقامه نمي

كند هر چند جهلش  ميثابت شده كه خداوند، فرد جاهل به نسبت حق را بازخواست ن
كان رجل يسرف علي نفسه، و لما «:فرموده است �پيامبر. مربوط به مسائل اعتقادي باشد

الريح، فواهللا لئن  إذا أنا مت فأحرقوني، ثم أطحنوني، ثم ذروني في:قال لبنيه الموت حضره

أجمعي ما : بني عذاباً ما عذبه أحد، فلما مات فعل به ذلك، فأمر األرض فقالقدر علي ليعذ

                                           
 .267عبدالحكيم حامد، ص ظاهرة الغلو في الدين، محمد - 1



  

471 ايمان به خدا

 فغفر ،يا رب خشيتك: ما حملك علي ما صنعت؟ قال: فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال

در سر مرگش . مردي گناهان زيادي مرتكب شده بود«:1»مخافتك يا رب: ةله، و في رواي
ردم، مرا بسوزانيد، سپس جسد مرا ُخرد كنيد و سپس مرا به باد هرگاه م: به پسرانش گفت

دهد كه كسي آن  به خدا اگر خدا دستش به من برسد، مرا عذاب سختي ميچون . دهيد
خداوند به زمين دستور داد . وقتي وفات يافت، با او چنان عمل شد. چنان عذاب نداده است

ناگهان  .ن كار را كردآزمين . آنچه از جسد آن مرد در درون توست، جمع گردان: و فرمود
اي : تو را وادار كرد كه اين كار را بكني؟ گفتچه چيز : خدا فرمود. ن مرد پا شدآ

از ترس : در روايت ديگري آمده است. پس خدا او را بخشيد. از تو ترسيدم! پروردگار من
اين مرد راجع به قدرت خدا بر دوباره زنده كردن آدمي، پس از  .»!تو اي پروردگار من

كند  مرده را دوباره زنده ميآنكه سوزانده شود و ذرات جسدش باد داده شود، و اينكه خدا 
  : اين دو اصل بزرگ است .گرداند هرگاه اين كار را بكند و او را محشور مي

شان، مربوط به خداوند متعال است و آن هم ايمان به اينكه خدا بر هر چيزي  يكي
 . باشد تواناست، مي

اين  ايمان به اينكه خداوند: ديگري، مربوط به روز آخرت است، كه عبارت است از
 .گرداند و او را در مقابل كردارش جزا يا سزا مي دهد مرده را دوباره زنده مي

ايمان دارد كه خدا پس از . با اين وجود، او ايمان اجمالي به خدا و روز واپسين دارد
اين مرد عمل صالحي هم داشته، و آن اين است . كند پاداش مي دهد و مجازات مي، مرگ

                                           
 ).515و 6/514(بخاري، - 1
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به همين خاطر . او را به خاطر گناهانش مجازات و معاقب كندكه از خدا ترس داشته كه 
  1.خداوند او را به خاطر ايمان به خدا و روز آخرت و داشتن عمل صالح، بخشوده است

همچنين بالل بن رباح رضي اهللا عنه وقتي يك صاع گندم را به دو صاع فروخت، 
رباخوار، از قبيل فاسق دانستن به او دستور داد كه آن را به طرف برگرداند و حكم  �پيامبر

و نفرين كردن و درشت خويي با او، بر او مترتب نكرد؛ چون به تحريم اين كار علم 
  2.نداشت

  عمد -ب

شود، بايد عمدي باشد تا در صورت وجود  حتماً عمل يا قول كفري كه فردي مرتكب مي

ازخواست از فرد او اطالق كرد؛ زيرا خداي متعال گناه و ب ردو شرط ديگر، حكم كفر ب

��m�w:فرمايد خطاكار و كسي كه دليلي براي تأويل كارش دارد، برداشته است؛ مي

x�y�z�{� �|� �}�~���¡ �lهر گاه در اين مورد  « 5: األحزاب
) به لغزش افتاديد و به خطا رفتيد، ، يا سبق لسانو مثالً بر اثر عادت گذشته( ديداشتباه كر

يعني از روي عمد و اختيار ( خواهد ا كه دلتان ميولي آنچه ر. گناهي بر شما نيست

̧��¶��m:فرمايد در جاي ديگري مي» به هر حال ،). گناه است و كيفر دارد، گوئيد مي

¹�º� � �»�¼�½ �lررا ب) تكاليف دشوار( بار سنگين! روردگاراپ« 286: البقرة 

                                           
 ).12/491(الفتاوي، - 1
 ).20/253(همان، - 2
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ه پيش از ما كساني ك) دوش( بر) به خاطر گناه و طغيان(ما مگذار آن چنان كه ) دوش(
و ما را به بالها و ( آنچه را كه ياراي آن را نداريم بر ما بار مكن! پروردگارا. بودند گذاشتي

إن اهللا تعالي «:نيز ثابت شده كه فرمودند �از پيامبر .»و از ما درگذر) محنتها گرفتار مساز

همانا خداي «:1»ءو المؤمنون بهذا الدعا و سلم قال قد فعلت، مما دعا النبي صلّي اهللا عليه
مي  �پيامبر. »و مؤمنان اين دعا را خواندند �وقتي پيامبر. اين كار را كردم: متعال فرمود

همانا خداوند، به نفع من از خطا و «:»نسيانلإن اهللا تجاوز لي عن أمتي الخطا و ا«:فرمايد
خطا شامل خطا در مسايل قولي و مسايل عملي . »فراموشي امت من، گذشت كرده است

پيشينيان صالح در بسياري از اين مسايل با هم اختالف و نزاع داشتند و هيچ يك . شود مي
ي برداشتن گناه و بازخواست  اينها ادله 2.از آنان، كفر و فسق و گناه را به ديگري نسبت نداد

  3.از شخص خطاكار و تأويل كننده بود

ت، به خاطر اين كار هرگاه مسلمان در جنگ يا تكفير كسي يا جماعتي، تاويلي داش
اي : طور كه عمر بن خطاب رضي اهللا عنه به حاطب بن ابي بلتعه گفت تكفير نمي شود همان

إنه شهد بدراً ما يدريك أن «:فرمود �پيامبر. رسول خدا بگذار تا گردن اين منافق را بزنم

در حضور او در جنگ ب«:4»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: اهللا قد اطلع علي أهل بدر، فقال
خواهيد  هر كاري مي: يد و بفرمايدآداني شايد خداوند پيش اهل بدر  تو چه مي. داشته است

  .»ام بكنيد، چون شما را بخشوده

                                           
 ).1/323(تفسير صحيح ابن كثير، - 1
 ).3/229(الفتاوي، - 2
 .271ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث،ص - 3
 .2494ي ؛ مسلم،شماره3983ي  بخاري، شماره - 4



  

474 ايمان به خدا

نكه ال إله إال آهمچنين در صحيحين از اسامه بن زيد ثابت شده كه او مردي را پس از 
دند، خيلي سخت اش آمد و وقتي اين خبر را به وي رسان �پيامبر. اهللا گفت، به قتل رساند

آيا او را پس از آنكه ال إله ! اي اسامه«:»ال إله إال اهللا؟: يا اسامه، أقتلته بعد ما قال«:فرمود
آرزو : اين سؤال را چند بار تكرار كرد تا اينكه اسامه گفت �پيامبر» كشتي؟. إال اهللا گفت

ز است، چون ال إله إال او به گمانش كشتن آن فرد جاي .داشتم تأويلي براي كارش داشت
  1.اهللا را از ترس جانش گفته است

  اختيار و توانايي -ج

��m�m�n�o�p�q�r:فرمايد خداي متعال مي � �s�t�u� �v�w�

x�y�z�{�|�}� � � � �~�_�`�a�b�c�d�e� �l النحل :
تحت فشار و ( بجز آنان كه -شوند  كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي  « 106
! آري -  گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است اظهار كفر ميوادار به ) اجبار

و به دلخواه خود ( دارند چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده مي
در (و ، شود گريبانگيرشان مي) نيادر د( خشم تند و تيز خدا، )پذيرند دوباره كفر را مي

�m�s�t�u: در عبارت » .ندعذاب بزرگي دار) كيفر و، آخرت �v�w�x�l 

كسي است كه با زبان كفر ورزيده و همچون مشركان، در لفظ كفر بر  ياستثنا  106: النحل
كردند و  زبان آورده، ولي به خاطر اجبار و زور آن را گفته است؛ چون او را اذيت و آزار مي

ر از د قبول ندارد و پدادند، اما دلش آنچه را مي گوي وي را مورد ضرب و شتم قرار مي

                                           
 .اند اين حديث صحيح است و بخاري و مسلم روايتش كرده. 272ي العصر الحديث، صظاهرة الغلو في الدين ف 1
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مشركان او را . ي عمار بن ياسر نازل شد اين آيه درباره. است �ايمان به خدا و پيامبر
هايشان را انجام  گرفتند و او را اذيت و آزار و شكنجه دادند تا جايي كه برخي از خواسته

بت را قل«:»كيف تجد قلبك؟«:آن حضرت فرمود. شكايت اين كار را نزد پيامبر برد. داد
اگر دوباره تو را «:1»ن عادوا فعدإ«:پيامبر فرمود. ر از ايمانپ: گفت» بيني؟ چگونه مي

به همين خاطر علماء اتفاق نظر . »آميز را تكرار كنكنجه دادند، دوباره آن سخنان كفرش
شود به خاطر نجات جانش جايز است كفر را بر زبان  دارند كه كسي كه بر كفر مجبور مي

طور كه بالل رضي اهللا عنه به  ز جايز است كه از گفتن كفر خودداري كند همانآورد، و ني
بهتر آن است كه مسلمان بر دينش ثابت . حرف مشركان گوش نكرد و كفر را بر زبان نياورد

خداوند سبحان چندين جا خبر داده   2.اش شود قدم و استوار باشد هر چند منجر به كشتن
 :شود؛ مانند آيات زير اش مكلف نمي اييي توان كه كسي جز به اندازه

m�§�¨� �©�ª�«�¬ � lخداوند به هيچ كس جز به اندازه « 286: البقرة
گاه باالتر از ميزان قدرت شخص از او وظائف و تكاليف  و هيچ( كند توانائيش تكليف نمي

  ».خواهد  نمي

m�¢�£�¤� �¥�¦� � �§�¨�©� � � � � �ª�l كساني كه   « 42: األعراف
جز به اندازه تاب و ) از آنان( به هيچ كس - د و كارهاي شايسته انجام دهند ايمان بياورن

  .» كنيم توانش تكليف نمي

                                           
 ).4/158(؛ نصب الراية، اثر زيلمي،)2/257(مستدرك الحاكم، - 1
 ).588و 2/587(تفسير ابن كثير، - 2
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��m�w�x�y:خداوند مسلمانان را به تقواي او در حد توانايي امر كرده مي فرمايد

z��l پس آن قدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهيزگاري كنيد ،«16: التغابن«  

  فيرموانع تك-5

اطالق حكم كفر بر شخص معيني، بر وجود شروط تكفير و انتفاي موانع تكفير متوقف 
  .باشد از جمله موانع تكفير، خطا، جهل، ناتواني و اجبار مي. است

  خطا -الف

��m�¶�¸�¹�º:فرمايد چون خداوند مي � �»�¼�½ �lپروردگارا«286: البقرة !
و مورد مؤاخذه و پرس و جو ( مگير) بدان( ما را، اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم

به ( ما مگذار آن چنان كه) دوش( را بر) تكاليف دشوار( بار سنگين! پروردگارا، )قرار مده
  ». كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي) دوش( بر) خاطر گناه و طغيان

�}��m�w�x�y�z:فرمايد در جاي ديگري مي �|� �l هر گاه «5: األحزاب

به لغزش افتاديد و به ، يا سبق لسان، و مثالً بر اثر عادت گذشته( اشتباه كرديددر اين مورد 
  ».گناهي بر شما نيست) خطا رفتيد

طور كه خداوند به  ، يكي از موانع تكفير شخص معيني است؛ همانمانوجود خطا از مسل
ود به حق اگر در اجتهاد خ. مردم امر كرده، كه در حد امكان و توانشان به دنبال حق باشند

. كند ي توانايي اش مكلف نمي اصابت نكردند، گناهي ندارد، چون خدا كسي را جز به اندازه
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در صورت  - اسب آنچه كه اجتهادش بدان منجر شدهتندر حق مسلمان واجب است كه به 
  .خدا را عبادت كند و تمام توانش را در جستن حق به كار گيرد - اهليت اجتهاد

ع به معذور بودن مجتهدي كه به خطا رفته، خيلي زيادند؛ ي قرآن و سنت راج ادله
  1.طور كه اجماع و قياس بر اين مطلب داللت دارند همان

  جهل -ب

��m�n�o�p�q�r:فرمايد خداي متعال مي �s�t�u�v�w�yx�

z�{�|�}� �~�l مؤمنان را به ثواب( ما پيغمبران را فرستاديم تا  « 165: النساء (
و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي ، دهنده باشند بيم) به عقاب كافران را( و، رسان مژده

ايمان ، فرستادي و نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما مي( بر خدا براي مردمان باقي نماند
و ( و خدا چيره حكيم است). گرفتيم آورديم و راه طاعت و عبادت در پيش مي مي

�«��m�º:فرمايد در جاي ديگري مي» .) ردپذي قدرت و حكمت انجام ميكارهايش از روي  �� ����

¼�½�¾� � � �¿�À�l روان ) براي آنان مبعوث و( مگر اين كه پيغمبري « 15: اإلسراء
  .». سازيم

پس جهل يكي از موانع تكفير شخص معيني است؛ چون ايمان وابسته به علم است و 
  1.مان به آن چيز استآورد، يكي از شرايط اي وجود علم به آنچه كه فرد بدان ايمان مي

                                           
 ).257و 1/249(منهج ابن تيميه في مسألة التكفير، - 1
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  عجز و ناتواني -ج

��m�A�B�C�D�E�F�G�H�I:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي �J� � �K�

L�M�N�O�P�Q�R�S� � � � �T�U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�̂��

_�`�l مردان و زنان و كودكان درمانده و ) نجات( چرا بايد در راه خدا و  « 75: النساء
ما را از اين شهر و دياري ! پروردگارا: گويند مي) آورند و فرياد برمي( اي نجنگيد كه بيچاره

و از جانب خود ، خارج ساز) دارند و بر ما بيچارگان ستم روا مي( كه ساكنان آن ستمكارند
تا ما را ( و از سوي خود ياوري برايمان قرار بده، سرپرست و حمايتگري براي ما پديد آور

شان ناتوان بودند، از  بر پاي داشتن دين در پس آنان»  ). ياري كند و از دست ظالمان برهاند
  2.اين رو آنچه كه توانش را نداشتند، از آنان ساقط گرديد

��m�p�q�r�s:فرمايد در جاي ديگري مي � � � �t�u�v�w�yx�z�{�

|�}�_~� �`�a�b�c�d�e�f�hg�i�j� �lk�m�n�o�p�
q�r�s� � � � �t�u�v�w�x�y�z�{�|� �}�~���¡�¢���
¤£�¥�¦�§�¨�©� �l براي قبض ( بيگمان كساني كه فرشتگان  « 99 -  97: النساء

ه سبب ماندن با كّفار بينند كه ب مي(روند و  به سراغشان مي) زندگي روح در واپسين لحظات
: گويند بديشان مي، اند بر خود ستم كرده) در كفرستان، و هجرت نكردن به سرزمين ايمان

: گويند) ؟ عذرخواهانايد و بدبخت شده ايد دين و توشه مرده كه اينك چنين بي( ايد كجا بوده
! رسيديمو چنان كه بايد به انجام دستورات دين ن( بوديم) كفر( ما بيچارگاني در سرزمين

                                                                                                           
 ).1/261(همان، - 1
 .)221و 19/220(الفتاوي، - 2
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يد بار سفر بنديد و به بتوان(ر زمين خدا وسيع نبود تا در آنمگ: گويند) فرشتگان بديشان
   ! ي و چه بد سرانجاميو چه بد جايگاه، ؟ جايگاه آنان دوزخ استكوچ كنيد) جاي ديگري

اي  مگر بيچارگاني از مردان و زنان و كودكاني كه كاري از آنان ساخته نيست و راه چاره
و ) اند چون قدرت هجرت نداشته( پس اميد است كه خداوند از آنان درگذرد   . دانند نمي

نازل شده ي جماعتي از مؤمنان  اين آيات درباره»  . خداوند بس عفوكننده و آمرزنده است
كه ايمانشان را پنهان مي كردند و توانايي هجرت را نداشتند، پس خداوند عذرشان را 

  1.پذيرفت

. مثال ديگري براي عجز و ناتواني، اين است كه نجاشي پادشاه مسيحيان در حبشه بود
 قوم او در گرويدن به اسالم از او اطاعت و پيروي نكردند و جز افراد كمي از آنان، همراه او

همراه . در مدينه بر او نماز جنازه خواند �وقتي وفات يافت، پيامبر. اسالم نياوردند
مسلمانان به مصلي رفت و آنان را به چند صف تقسيم كرد و نماز جنازه بر او خواند و 

 ،قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش«:وفات او را به اطالع مسلمانان رساند و فرمود

پس بشتابيد و نماز . امروز مرد صالحي از حبشه وفات يافته است«:2»فهلموا فصلوا عليه
در حالي كه بسياري از دستورات و احكام اسالم نجاشي به دليل  .»جنازه بر او بخوانيد

بلكه روايت شده . او هجرت نكرد و جهاد ننمود. نداده است شناتواني از انجام آنها انجام
د و رمضان را روزه نگرفت و زكات شرعي را ادا كه او حتي نمازهاي پنجگانه را هم نخوان
شد و آنان، او را  نزد قومش آشكار مي ،دادمي نكرد؛ چون اگر اين دستورات را انجام 

                                           
 ).19/220(همان، - 1
 ).3/55(،»الجنائز«مسلم، مبحث - 2
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كردند و او هم توانايي مخالفت با آنان را نداشت و به طور قطع  سرزنش و مالمت مي
چون قومش در اين امر تواند مطابق حكم قرآن ميان آنان، حكومت كند؛  دانست كه نمي مي

با اين وجود خداوند اينان را از اهل كتاب . نمودند ييد نميأاز او پيروي نمي كردند و او را ت

��m�x�y:قرار داده كه به پيامبر ايمان آوردند؛ خداي متعال مي فرمايد �z�{�|�

}�~���¡�¢�£� � �¤�¥�¦�§�¨�©�ª�«�¬� �¯®�°�

±�²�³�µ´�¶�¸� �¹�º�»�l برخي از اهل   « 199: آل عمران
، كتاب هستند كه به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گرديده است

. فروشند نمي) دنيا( در برابر خدا فروتن بوده و آيات خدا را به بهاي ناچيز. ايمان دارند
و ( الحساب است بيگمان خداوند سريع. است) محفوظ( پاداش ايشان در نزد پروردگارشان

به سرعت تمام در مدتي اندك به حساب اعمال همگان رسيدگي كرده و پاداش و پادافره 
  » ). نيكان و بدان را بدون كم و كاست خواهد داد

. اين آيه درباره نجاشي نازل شده است :اند برخي از دانشمندان درباره اين آيه گفته
  1.اشي و يارانش نازل شده استي نج ي فوق درباره ي ديگري از علماء معتقدند كه آيه عده

همچنين آنچه خداوند از حال و وضعيت مؤمن خاندان فرعون همراه قوم فرعون و از حال 
طور كه يوسف صديق همراه اهل مصر چه وضعيتي  بر داده، و همانخو وضعيت زن فرعون 

د، همراه داشت؛ چون آنان كافر بودند و او نتوانست تمامي آنچه كه از دين اسالم دانسته بو

                                           
 ).219 -19/217(الفتاوي، - 1



  

481 ايمان به خدا

آنان انجام دهد؛ چون او آنان را به سوي توحيد و ايمان دعوت كرده بود و آنان، دعوت وي 
  1.را اجابت نكردند

همانا هر كس از اداي تكليف و دستورات ديني ناتوان باشد و در حد توان، تقواي خدا 
  .شود را داشته باشد، معذور است و به خاطر ترك آن دستورات، بازخواست نمي

  اجبار -د

��m�m�n�o�p�q�r:فرمايد خداي متعال مي � �s�t�u� �v�w�

x�y�z�{�|�}� � � � �~�_�̀�a�b�c�d�e� �l النحل :

) تحت فشار و اجبار( بجز آنان كه - شوند  كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي  « 106
چنين ! يآر -   گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است وادار به اظهار كفر مي

و به دلخواه خود دوباره ( دارند كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده مي
كيفر ، در آخرت( و، شود گريبانگيرشان مي) در دنيا(خشم تند و تيز خدا ، )پذيرند كفر را مي

اجبار هر چيزي است كه به كسي در صورت انجام دادن كاري كه »  . عذاب بزرگي دارند) و
ن امر شده، برسد از قبيل زدن، يا زنداني كردن، يا گرفتن مال، يا قطع روزي كه استحقاق بدا

  :جبار چهار چيز استاشروط تحقق  2. يا مانند آنها. آن را دارد

                                           
 ).219 -4/218(تفسير الطبري، - 1
 ).1/266(منهج ابن تيميه في مسألة التكفير، - 2
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اجبار كننده بتواند تهديد خويش را اجرا كند و شخص مجبور شده، از دفع  -اول
 .باشد تهديدش هر چند با فرار هم باشد، عاجز و ناتوان

داري از انجام وي بدهد كه در صورت امتناع و خودشخص مجبور شده، احتمال ق-دوم
 .كند آن كار، او تهديد خويش را اجرا مي

آنچه كه شخص بدان تهديد نموده، فوري باشد يا پس از زمان خيلي نزديكي - سوم
آن را  اندازد و حتماً خير نميأكند به ت باشد، يا معموالً اجبار كننده، انجام آنچه كه تهديد مي

 . كند اجرا مي

1. شده چيزي ظاهر نشود كه نشان دهنده ي اختيارش باشد مجبوراز شخص - چهارم
 

 گردد    آنچه باعث پاك شدن كفر بعد از اثبات آن مي-6

يعني بازگشت بنده به سوي خدا و جدا شدنش از راه كساني كه مورد خشم قرار  :توبه
  2.گمراهان اند و جدا شدنش از راه گرفته

�|�}��m�s�t�u�v�w�x�y�z:فرمايد خداي متعال مي � �}��~�¡�¢�

£� � � �¤� � � � � �¦¥�§� � � �¨� �©� � � � � � � � �ª� � � � � � � � �«�l اي : بگو) از قول خدا به مردمان(  « 53: الزمر
از لطف و مرحمت خدا مأيوس و ! ايد روي هم كرده اي آنان كه در معاصي زياده! بندگانم

                                           
 ).12/311(فتح الباري، - 1
 ).2/199(مدارج السالكين، - 2
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چرا كه او بسيار آمرزگار و بس . آمرزد خداوند همه گناهان را مي قطعاً. نااميد نگرديد
  » . مهربان است

��m�{�|�}�~�_�`�a�cb�d�e:فرمايد در جاي ديگري مي �f�g� �

h� � � �ji�k�l�m�n�o�p� �q�r� � � � � �s� �t�u�v�w�x� �

y�z�|{�}�~���¡��l بيگمان كساني كافرند   « 74 - 73: المائدة
معبودي جز معبود يگانه ) در صورتي كه!  (ز سه خدا استخداوند يكي ا: گويند كه مي

و از معتقدات ( گويند دست نكشند و اگر از آنچه مي) و خدا يكي بيش نيست( وجود ندارد
عذاب ) مانند كه بر اين اعتقاد باطل ماندگار مي( به كافران آنان) باطل خود برنگردند

خدا به سوي ) كشند و منحرفانه دست نمي اينان از اين عقيده( آيا   . دردناكي خواهد رسيد
خداوند داراي مغفرت و ! خواهند ؟ نمي) گناهان خود را(گردند و از او آمرزش  برنمي

بخشد و  خداوند ايشان را مي، و اگر توبه نمايند و طلب آمرزش كنند( رحمت فراوان است
  » ). كند بديشان رحم مي

��m�s�t:فرمايد همچنين مي �u�v� � �w�x� �y�z�{�|�l 38: األنفال » )
دست ) از كفر و عناد( اگر) درگاه توبه هميشه باز است و:  (به كافران بگو) !اي پيغمبر

 .»شود  گذشته اعمالشان بخشوده مي، بردارند

ي گناهان را پاك  كند و چيزي جز توبه همه ها را پاك مي توبه تمامي گناهان و بدي
: گفتند جنگيدند و او را بد و بيراه گفتند و مي �يامبرمعلوم است كافراني كه با پ. گرداند نمي

او جادوگر است يا شاعر يا ديوانه است، يا كسان ديگري اين مطالب را به او آموزش 
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شان را پذيرفته  اند، خداوند توبه اند، يا دروغ باف و افترا زننده است، و بعداً توبه كرده داده
گفتند، سپس  دادند و به او بد و بيراه مي دشنام ميجماعتي از كافران حربي پيامبر را  .است

شان را از آنان پذيرفت؛ از جمله اين افراد ابوسفيان  ، اسالم�به خوبي اسالم آوردند و پيامبر
همچنين عبداهللا بن ابي سرح، كه . بن حارث بن عبدالمطلب، پسر عموي پيامبر مي باشد

سپس وي . دادم من قرآن را به او ياد مي: گفت بست و مي دروغ مي �مرتد شد و بر پيامبر
  1.بر سر اسالم با او بيعت كرد �توبه كرد و اسالم آورد و پيامبر

ي آن، كفر را پس از ثبوت آن پاك  پس توبه تنها چيزي است كه خداوند به وسيله
  2.اجماع بر اين موضوع منعقد شده است. گرداند مي

  هاي قرآني براي كافران مثَل - سوم

  و اعمال كافران سراب - 1

���m�f�g�h��i:فرمايد خداوند پاك مي �� � � � � �� � � � � ���j�� � � � �k�l�m�n�o�� �p�

q�r�s� �t�u�v�w�yx�z�{�|�}� �l 39: النور »m�~� � �_� � � � � � � � � �`�

a�b�c�d�e�f�g�h��i�kj�l�m�n�o�p�� �q�r��s� ��� �t�vu�
w�x��y�z�{��|�}�~�����¡� � ��¢�l 40: النور « 

                                           
 ).3/291(مجموع الفتاوي، - 1
 ).1/273(ي مسألة التكفير،منهج ابن تيميه ف - 2
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اند، مانند سرابي  ل اعمال كساني كه به خدا كفر ورزيدهَثداشته كه مخداوند سبحان بيان 
ن آشود و فرد تشنه  مي  در سرزمين هموار است كه در وسط روز و موقع شدت گرما ديده

رود، جز سراب  به آنجا مي  وقتي به دنبال نوشيدني جهت رفع تشنگي.پندارد را آب مي
كنند اين اعمال، آنان  اند و گمان مي الشان را خوردهكافران نيز فريب اعم. بيند چيزي را نمي

طور كه فرد تشنه، سراب را آب  دهد همان را از هالك و نابودي در نزد خدا نجات مي
كند، عملش  وقتي شخص كافر به سوي خدا مي رود و به عملش نياز پيدا مي. پنداشت

كه مستحق اوست، به او  كند و سزايي سودي به حال او ندارد و خداوند او را مجازات مي
  1.دهد مي

تشنه كه آن را آب پنداشته، سپس دل فرد در اثناي اين مَثل، شكل سراب، سپس شكل 
شود و غير از اينها در مثل نيامده، چون  ه ميظشكسته شدنش موقع رسيدن به سراب، مالح

جز عمل كند و در چيزي كه اين مثل برايش آورده شده،  شان را تصور مي خيال آدمي همه
ي موارد حذف شده است؛ چون  كافران چيزي ديگري ذكر نشده و غير از عمل كافران، بقيه

  2.باشد ي آنها را تصور كند، و اين از بالغت قرآن مي تواند همه فكر و خيال انسان مي

  هاي كفر تاريكي- 2

�~��m:فرمايد خداي متعال مي � �_� � � � � � � � � �`�a�b�c�d�e�f�g�h� �i�kj�

l�m�n�o�p� ��q�r� �s� � � � �t�vu�w�x� �y�z�{� �|�}�~� ��� �¡� � � �¢�l 40: النور »  

                                           
 ).2/1382(الشرك في القديم و الحديث، - 1
 .133امثال القرآن و صور من أدبه الرفيع، اثر عبدالرحمن حبنكة،ص - 2
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بسان تاريكيهائي در درياي ژرف مواجي است كه امواج عظيمي آن را فرا ) اعمال آنان( يا
و موجهاي كوه ( امواج عظيم ديگري قرار گرفته باشد، گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظيم

ابرهاي ) خوفناك دريا( و بر فراز امواج) همديگر روندپيكر بر يكديگر دوند و به باالي 
و آن چنان ظلمتي و ( تاريكيها يكي بر فراز ديگري جاي گرفته. تيره خيمه زده باشند

به ، و بدان بنگرد( هرگاه دست خود را به در آورد) وحشتي پديد آمده باشد كه مسافر دريا
ممكن نيست كه آن را ) درونسبب تاريكي وحشتزاي بيرون و هراس دل از جاي كنده 

نور حقيقي در زندگي انسانها فقط نور ايمان است و بدون آن فضاي حيات ! آري.  (ببيند
و كسي كه خدا ) گردد نور ايمان هم تنها از سوي خدا عطاء مي. تاريك و ظلماني است

راستاي  تا وي را به راه راست رهنمود كند و بر( او نوري ندارد، نوري بهره او نكرده باشد
اين آيه مَثل ديگري براي اعمال كافران است، با اين تفاوت كه مَثل اول راجع »  ). راه بدارد

به فريفته شدن و گول خوردن كافر به عملش در دنيا بود، ولي اين مَثل براي اعمال كافران 
بر است از آن جهت كه كافران بر اساس خطا و اشتباه و بطالن و گمراهي و سرگرداني و 

پس اين اعمال در اين زمينه همچون تاريكي . اند اساس غير هدايت، اين اعمال را انجام داده
هاي درياي خيلي عميق و پهناور و داراي آب زيادي است كه موجي آن را مي پوشاند و 

پس چندين تاريكي با هم جمع . روي آن موجي ديگر است و بر فرازش ابري متراكم است
  1.هاي ديگر است هايي در تاريكي ن نيز  تاريكيعمل كافرا. اند شده

اين مَثل حالت رواني و فكري و قلبي براي كافران پس از آنكه نور هدايت رباني را رها 
ها  چون  آنان سعادت و خوشبختي خويش را در تاريكي. كشاند كردند، به تصوير مي
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ن در دريايي از شا پس دل هايشان بر اثر كفر تاريك شده و درون. كنند جستجو مي
هاي هوا و شهوت و تمايالت و آرزوهاي نفساني سرگردان است، و افكارشان در  تاريكي
شان زير  دنيا شناور است، و اراده و خواست يهاي اسباب لذت ها و خوشي ها تاريكي

هاي درياي  نان همچون كسي است كه در تاريكيآپس مثَل . هاست ي اين تاريكي همه
پوشاند و بر فراز آن امواج ديگري در سطح  ت كه امواج تاريكي آن را ميعميق و پهناور اس

كند و بر فراز آن ابرهايي است كه به تاريكي مي  هست كه تاريكي را دو چندان مي دريا
  1.اند هايي است كه بر روي يكديگر قرار گرفته تاريكي. افزايد

وط به علوم مادي يا علوم ي نور بر حقايق علمي مرب ها در سوره همانا مَثل تاريكي
  :شوند اين حقايق علمي به سه دسته تقسيم مي. نظري داللت دارد

داللت دارد كه در خصوص خبر دادن از  �ي علمي پيامبر اين مثل بر معجزه -قسم اول
. دهد ي خود را نشان مي ها، چهره وجود امواجي در درون درياهاي عميق و اقيانوس

بود و بشر آن را كشف نكرده بود، بلكه اصالً در آن زمان بشر حقيقتي كه آن زمان معلوم ن
، توانست آن را كشف كند، به خاطر عمق زيادشان كه جز شناگران مجهز با اكسيژن نمي

  .تواند به آنجا برسد كسي نمي

ي  خبر دادن از حقايق علمي در علوم مادي كه مطابق اكتشافات ثابت شده  - قسم دوم
  :مَثل فوق در ارتباط با اين قسم دوم، دو فايده دارد. اين علوم استدانشمندان و متخصصان 
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اند و در عين حال  رساند كه اعماق درياهاي عميق، خيلي تاريك مثل اين را مي - 1
ها و موانعي است كه نور آنها را ايجاد كرده  سبب آن را بيان كرده است، و آن هم وجود پرده

گذارند نور به آن  اند و نمي ند كه با هم جمع شدههاي شفاف متعدد اين موانع، پرده. است
شناسي اين مطلب در علم دريا. اريك باشدن جاها تآاند  جاها برسد و در نتيجه باعث شده

 .و علم نورشناسي بيان شده است

و آن هم اين است كه جهت . مَثل فوق بر تفسير علمي جهت رؤيت چيزي داللت دارد
هرگاه . از يك منبع نور دهنده به جسم رؤيت شده برسدرؤيت يك چيز شرط است كه نور 

اين . شود نور نباشد و چيزي از نور به آن جسم نرسد، آن جسم تاريك است و ديده نمي
، همطلب دقيقاً با تعريف و تفسير درست رؤيت از نظر متخصصان و دانشمندان مربوط

ديم است كه معتقد بود سبب ي ابطال تفسير ق ل در بردارندهَثهمچنين اين م. سازگار است
 .شود افتد و باعث رؤيت اجسام مي اي از چشم است كه روي اجسام مي رؤيت خروج اشعه

ي حقايقي ثابت در ذات خود است هر چند از نظر  مثل فوق، دربردارنده -قسم سوم
و آن هم در امور عقلي است كه . ي متخصصان آن علوم، مسلم و ثابت شده نيست همه

  .كند شود، بحث مي شناسي ناميده مي مسائلي كه روانشناسي و جامعه معموالً در

  :ي دو حقيقت مربوط به اين قسم است كه عبارتند از اين مثل دربردارنده

اين حقيقت كه كافران در تاريكي هاي سخت سياه و گمراهي هايي دست و پا  -اول
  .زنند و از آن جدا نمي شوند مي
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  1.ترس و اضطراب و نگراني و پريشاني هميشگي هستند اين حقيقت كه كافران در -دوم

  ر و اعمال كافرانتخاكس-3

�¸�¶��m�µ:فرمايد خداي متعال مي � � � � � � � � �º¹� �»�¼� � � � � � � �½�¾�¿�À�Á� ��

ÃÂ�Ä�� � �Å��Æ�Ç�È�ÊÉ�Ë�Ì�Í��Î�Ï��l حال و وضع   « 18: إبراهيم
ع خاكستري است كه همچون حال و وض، اعمال كساني كه به پروردگار خود ايمان ندارند

و آن را در هوا پخش و پراكنده كند و چيزي (باد به تندي بر آن وزد ، وفانيدر يك روز ط
از اعمال ( به چيزي از آنچه در دنيا) چنين كافراني هم در روز قيامت. از آن برجاي نگذارد

وزيده است و  چرا كه گردباد كفر بر خاكستر اعمالشان.  (يابند اند دست نمي انجام داده) نيك
و (،  گمراهي سختي) بهره تالش و كوشش بيراهه و بي( اين) آن را به غارت برده است

داي متعال در اين آيه، اعمال كافران را خ»  . است) حاصل سرگرداني و سرگشتگي شگفتي
از نظر بطالن و سودمند نبودن شان به خاكستري تشبيه كرده كه باد سختي در يك روز 

شان  پس خداوند سبحان اعمالشان را از نظر تباه شدن و به باطل رفتن .بوزدطوفاني بر آن 
همچون ذراتي پراكنده و برباد رفته از آن جهت كه بر اساس ايمان و احسان بنا نهاده نشده 

اند، به خاكستري تشبيه كرده كه بادي تند  و براي غير خدا و بدون دستور و فرمان او بوده
تواند چيزي را از آن پس  ن، نميآد و صاحبش موقع نياز شديد به آن را به هوا پرتاب كن

��m�Ä:فرمايد به همين خاطر خداوند متعال مي. گيرد � � �Å� �Æ�Ç�È�É �lإبراهيم :
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توانند دست يابند پس اثري از  اند، نمي در روز قيامت به چيزي از آنچه كسب كرده  18
 .بينند ي سودمندي از آن عمل نمي پاداش و فايده

كند مگر اينكه خالصانه براي او و مطابق شريعت و  ون خداوند هيچ عملي را قبول نميچ
در تشبيه اعمال كافران به خاكستر راز عجيبي وجود دارد و آن هم مربوط . ي او باشد برنامه

تش و از بين بردن آبه تشابهي است كه ميان اعمال كافران و ميان خاكستر در سوزاندن 
ي خدا  پس اعمالي كه براي غير خدا و بر اساس غير دستور و برنامهن مي باشد، آذرات 

سوزاند و   ي آن، صاحبانش را مي ي آتش دوزخ است و آتش دوزخ به وسيله طعمه ،باشد
طور كه براي  آورد همان شان براي آنان آتش و عذاب به وجود مي خداوند از اعمال باطل

ها  كه خالصانه براي خداست، از اعمالشان نعمتاهل اعمال موافق با امر و نهي او و اعمالي 
ثير كرده تا اينكه آن را  أپس آتش جهنم در اعمال آنان ت. آورد ها به وجود مي و خوشي

پرستيدند، هيزم  پس كافران و اعمالشان و آنچه كه غير از خدا مي. خاكستر گردانيده است
1.اند آتش دوزخ

 

  انفاق كافران و باد سخت-4

��m�V�W�X�Y�Z�[�\�]�̂�_���̀�a�b:فرمايد يخداي متعال م

c�d�e�gf�h� �i�j�k�l�m�n�l 117: آل عمران »  

و ، طلبي و كسب قدرت و شهرت در راه خوشگذراني و جاه( مَثل آنچه كافران در اين جهان
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همانند سرماي سختي است ، كنند بذل و بخشش مي) حتّي آنچه كه در راه خيرات و حسنات
و آن را نابود ، اند بر خود ستم كرده) با كفر و معاصي( ي اصابت كند كهكه به كشتزار قوم

با ( بر آنان ستم ننموده است و بلكه خودشان) با هدر دادن اعمالشان( و خداوند. سازد
خداوند سبحان، انفاق  و »  . دارند به خويشتن ستم روا مي) ارتكاب پلشتيها و زشتيها

دهد در حالي كه او به خدا شرك ورزيده و او  ه خدا ميي كافر كه به خاطر نزديكي ب صدقه
اش سودمند نيست و  كند و اينكه اين انفاق و صدقه را انكار كرده و پيامبرانش را تكذيب مي

به  ،داشت از بين مي رود اش را مي رود و پس از آنكه اميد نفع موقع نياز به آن، از بين مي
پس اين باد با سرماي سوزان . ي به همراه داردبادي تشبيه كرده كه سرماي شديد و سوزان

به كشتزار كساني كه آرزوي رسيدن آن را داشتند ولي كافرند، بزند و آن كشتزار را تباه 
خداوند نيز با انفاق و  .نشوند مند سازد و آنان از چيزي از محصوالت آن كشتزار بهره

منظور از اين مثل، كار خدا . رداندگ كند و پاداش آن را باطل مي ي كافر اين كار را مي صدقه
همچنين خداوند اين مَثل را براي كساني زده كه در غير طاعت و   1.با انفاق كافران است

خداوند سبحان، انفاق اموالِ اين افراد كه جهت فخر فروشي و . كنند رضايت او، انفاق مي
آوردن رضاي خدا  كنند و قصد به دست نيك نامي و جلب توجه و ستايش ديگران انفاق مي

كنند،  را ندارند و آن اموالي كه به خاطر بازداشتن از راه خدا و تبعيت از پيامبرانش انفاق مي
به كشتزاري تشبيه كرده كه صاحبش آن را كاشته و اميد نفع و خير آن را داشته است، پس 
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بزند و آن ها را مي سوزاند به آن  باد خيلي سوزان كه سرماي آن تمامي كشتزارها و ميوه
  1.كشتزار را نابود و خشك گرداند

  قلب موحد و قلب كافر-5

��m�A�B�C�D�E�GF�H�I�J:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي � � � � � � � � � � � � � � �K� � � � � �L�

NM�O�P�Q�R� � �S�T� �l و داراي خاك ( زمين خوب  « 58: األعراف

) زار و شوره( ا زمين بدام، گيرد رويد و باال مي گياه آن به فرمان پروردگارش مي، )مرغوب
تفاوت قابليت ، اين مثلي است در تأثيرِ وراثت.  (رويد سود نمي از آن جز گياه ناچيز و كم

مردمان در فهم . و تأثير ايمان و كفر دودمان در زندگي زناشوئي، نجابت خانوادگي، در افراد
آيات را بيان و ما براي شكرگزاران اين چنين ) همچون زمين خوب و بدند، و ادراك

خداوند سبحان در اين مثل بيان داشته كه سرزمين پاك، خاكش حاصل خيز و »  . كنيم مي
دهد،  فرستد در همان لحظه ميوه و محصول مي آيد، وقتي خدا باران را مي گياه آن پربار مي

باشد و گياه آن به سختي  زار مي و سرزميني ناپاك كه خاكش نامرغوب است و زميني شوره
اين مثَلي است كه خداوند براي مؤمن و كافر زده است؛ چون قلب . آيد حمت بر ميو ز

كند و  آورد و ايمان در قلبش رسوخ مي مؤمن هرگاه قرآن در آن نفوذ كند، بدان ايمان مي
شود، و قلب كافر هرگاه قرآن داخل آن شود، چيزي از آثار و بركات قرآن  لبريز از خير مي
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كند و لبريز از شر و  شود و ايمان در آن رسوخ نمي د به آن آويزان نميكه به او نفعي برسان
1.روزي مي شود هفساد و تير

 

�_��m:فرمايد خداوند در قرآن، مؤمن را به پاك و كافر را به ناپاك نام نهاده است؛ مي

`�a�b�c�d� �e�f� � �g�h�i� � �j�k� �l�nm�o�
p�q�r�l در آخرت همه به خاطر  اين شكست در دنيا و عذاب(  « 37: األنفال

تا خداوند ناپاك را از پاك جدا سازد و برخي از ناپاكان را بر برخي ديگر ) آن است كه
در ( آنان. بيفزايد و جملگي ايشان را روي هم انباشته كند و آن گاه به دوزخشان بيندازد

  2.اند انمؤمن ،پس ناپاك و خبيث در اين آيه، كافران و پاك»  . زيانكارند) دنيا و آخرت

هاي قرآن بود كه براي كافران زده شد، و اينها فقط به عنوان مثال بود  اينها برخي از مثَل
بلكه  ،ها در قرآن براي كافران آورده شده است مَثل اين نه به عنوان حصر، و اينكه فقط

اكتفا  ها به ذكر چند تا از آنهاتنهاي ديگري هم در قرآن براي كافران ذكر شده كه ما  مثَل
  .كرديم

  نفاق -چهارم

ها قبل از اسالم، آن را با اين معناي مخصوص  اي اسالمي است كه عرب نفاق، واژه
توان به اين  ي اقوال و آراي دانشمندان اسالمي راجع به تعريف نفاق مي نتيجه. شناختند نمي
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به عبارتي  1.ظاهر كردن ايمان و پنهان كردن كفر: نكته ارجاع داد كه نفاق عبارت است از
  .آورد، اما در باطن آن را قبول نداشته و به آن كفر مي ورزد ديگر، فرد در ظاهر ايمان مي

 انواع نفاق - 1

 .نفاق اعتقادي و نفاق عملي: شود نفاق به دو نوع تقسيم مي

  نفاق اعتقادي -الف

نگي سازد و جاودا ي اسالم خارج مي اين نوع از نفاق اكبر است كه صاحبش را از دايره
گرداند؛ چون اين شخص  در دوزخ برايش واجب و داخل شدن به بهشت بر او حرام مي

اين دسته از منافقان، بيشترين . اسالم و خير را ظاهر كرده و كفر و شر را پنهان نموده است
خطر و زيان و مصيبت را براي اسالم و مسلمانان دارند؛ چون انسان از جانب آنان از آن 

ي ايمانشان است، در امان است  زند كه نشان دهنده رفتاري از آنان سر ميجهت كه كارها و 
اند كه فاحشه و  چون آنان. باشد ها از جانب آنان مي ي خطرات و آسيب ولي در واقع همه

اند كه صفوف مسلمانان را از هم مي  دهند و آنان كار زشت را در ميان مؤمنان اشاعه مي
ولي خداوند هويت و ماهيت آنان . دهند اي كه انجام مي دانهپاشند و ديگر اقدامات ناجوانمر

�[�\��m:فرمايد شان تواناست؛ خداي متعال مي سازد و او بر خوار كردن را بر مال مي � � � �^�

_�`�a�b�c�� � �d�e�f�g��h�i�j�k�l�m�n� �o� � �p�
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q�r�s�t�u�v�w�yx� �z�{�|�}�~� � � � � � � �_�̀�l 8: البقرة  - 

در . ما به خدا و روز رستاخيز باور داريم: گويند اي هستند كه مي هدر ميان مردم دست  « 10
خدا و كساني را ) اينان به نظرشان(   . آيند صورتي كه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمي

در   . فهمند فريبند ولي نمي در صورتي كه جز خود را نمي، اند زنند كه ايمان آورده گول مي
نيز با ياري دادن و ( است و خداوند) توزي با مؤمنان و كينه حسودي(ي دلهايشان بيمار

) در دنيا و آخرت( و عذاب دردناكي، بخشد بيماري ايشان را فزوني مي) پيروز گرداندن حق
  ».باشد و انكارشان در انتظارشان ميبه سبب دروغگوئي 

  نفاق عملي -ب

لكه او با وجود اين نفاق، سازد، ب ي اسالم خارج نمي نفاقي است كه صاحبش را از دايره
متصف : نفاق عملي عبارت است از. ماند ماند و با وجود آن، ايمانش باقي مي مسلمان مي

كند؛ مانند دروغگويي، خلف وعده و  نمي ضشدن به برخي از اعمال منافقان كه ايمان را نق
از چون گاهي ممكن است برخي . بدقولي، تجاوز از حد موقع دشمني، خيانت در امانت

ي آن  هاي بد در يك شخص جمع شود، و او به اندازه هاي خوب و برخي از خصلت خصلت
هاي  ي آن مقدار از خصلت هاي خوب كه دارد، مستحق پاداش، و به اندازه مقدار از خصلت

ترسيدند و از دچار شدن  صحابه رضي اهللا عنهم از نفاق مي. بد كه دارد، مستحق عذاب است
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به خدمت سي : ابن ابي مليكه رحمه اهللا گويد 1.كردند به آن، حذر مي به نفاق و نزديك شدن
  2.شان بر خودشان بيم نفاق را داشتند همه ،ام رسيده �نفر از ياران رسول خدا

ودشان را به نفاق متهم مي كردند و از دچار شدن به نفاق خاينكه برخي از صحابه 
  :اليي است؛ از جملهي نكاتي مهم و مفاهيم وا ترسيدند، نشان دهنده مي

ميزان حرص صحابه رضي اهللا عنهم بر ايمان و توحيدشان و حفظ ايمانشان از اينكه  -
اش را مكدر نمايد يا در كمالش نقص و خلل  اي با آن آميخته شود كه صفا و شفافيت شائبه

  .ايجاد كند

  .تواضع و فروتني صحابه رضي اهللا عنهم و مغرور نشدن به اعمالشان

ترسد و نيز  خوف و رجا كه بر بنده واجب است؛ چون او از پروردگارش ميآنچه از 
  3.ترسد كه دچار خشم خدا شود، و در همان وقت اميد به رحمت او را دارد مي

                                           
 .412العقيدة الصافية،ص - 1
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 بارزترين صفات منافقان - 2

  زمين ايجاد فساد و تباهي در -الف

متعال در وصف  با ويران كردن شريعت خدا و اتهام سفاهت و ناداني به مؤمنان؛ خداوند

��m�a�b�c:فرمايد منافقان مي �d�e�f�g�h�i�j�k�l� �m�n� � �o�

p�q�r� � �s�t�u�v��w�x�y� � � �z�{�|�}�~� � � � � � � � � ���¢¡� �£� �¤�¥�
¦�§�̈� � �©�ª�l در زمين : هنگامي كه بديشان گفته شود  « 13 -  11: البقرة

گمان  ايشان بي! هان   . ما اصالحگراني بيش نيستيم: گويند. فساد و تباهي نكنيد
) خوردگي خود به فسادشان ور و فريببه سبب غر(پيشگانند وليكن  نندگان و تباهيفسادك

ايمان بياوريد همان گونه كه توده مردم ايمان : و هنگامي كه بدانان گفته شود  . برند پي نمي
وليكن خردانند  ايشان بي! ؟ هان  خردان ايمان بياوريم آيا همانند بي: گويند، اند آورده

  »  .) بديشان و محدود بدانان استخردي منحصر  كه ناداني و بي( دانند نمي

  فريب دادن مؤمنان -ب

�¬�»��m:فرمايد خداوند پاك مي �®�̄�°�±�²�³�´�µ�¶�¸� � � � � � �¹�

º� �»�¼�½�l گويند مي، گردند با مؤمنان روبرو مي) منافقان(وقتي كه   « 14: البقرة :
، نشينند صفت خود به خلوت مي هنگامي كه با رؤساي شيطانو . ايم ما هم ايمان آورده

  .».نمائيم مسخره مي) مؤمنان را( ما با شمائيم و: گويند مي
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  از داوري بردن به پيش شريعت خدا روي گرداني -ج

��m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J:خداوند سبحان مي فرمايد � � � � � � �K�L�M�

N�O�P�Q�R� � �S� � � �T�U�V�W�X�Y�Z�[�\� � �]�

^�_�`�a� � � �b�c�d�e�f� �g�h�i�j�k�l�m� �

n�o�l ب نمي) !اي پيغمبر (  « 61 - 60: النساءگويند  كني از كساني كه مي آيا تعج
ولي با وجود (نازل شده ايمان دارند  كه آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پيش از تو

و ( ش طاغوت ببرندخواهند داوري را به پي مي) به هنگام اختالف، تابهاي آسمانيتصديق ك

 و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه). !حكم او را به جاي حكم خدا بپذيرند ؟ 
خواهد كه ايشان را  و اهريمن مي. به طاغوت ايمان نداشته باشند) به خدا ايمان داشته و(

ي به سو: و زماني كه بديشان گفته شود   . كند) و از راه حق و حقيقت بدر( بسي گمراه
تا ( و به سوي پيغمبر روي آوريد، نازل كرده است) بر محمد( چيزي بيائيد كه خداوند آن را

ديد كه سخت به تو پشت  منافقان را خواهي، )قرآن را براي شما بخواند و رهنمودتان دارد
  .» ).دارند يگران را نيز از تو باز ميگريزند و د و از تو مي(كنند  مي

  ز معروفامر به منكر و نهي ا -د

��m�t�u:فرمايد خداوند متعال مي �v�w�yx�z�{�

|� �}�~���¢¡�£�¤�¦¥� �§� � �¨�©�
ª�«�l و يك قماش( مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه « 67: التوبة (

از بذل و (دارند و  د و از كار خوب باز ميخوانن آنان همديگر را به كار زشت فرا مي. هستند



  

499 ايمان به خدا

گردان  و از پرستش او روي( اند خدا را فراموش كرده. كشند يدست م) بخشش در راه خير
و رحمت خود را از ايشان بريده و هدايت ( خدا هم ايشان را فراموش كرده است، )اند شده

) و سركش و گناهكار( ناپذير واقعاً منافقان فرمان). خويش را از آنان دريغ داشته است
  » . هستند

  با مؤمنان ي دوستي با كافران نه رابطه - هـ

�¦�¥�¤�£�¢�¡���~��m:فرمايد خداوند مي �§�¨�©�ª�

«�®¬�̄� � �°�±�²�³�´�µ�¶�l 139 - 138: النساء 
به منافقان   «١

اين منافقان كساني هستند كه كافران را به جاي مؤمنان   . بده كه عذاب دردناكي دارند مژده
چنين چيزي ( جويند ؟  آيا عزّت را در پيش كافران مي. گيرند به سرپرستي و دوستي مي

و هر كه از خدا عزّت جويد ( چرا كه عزّت و شوكت جملگي از آن خدا است) محال است
  .» ). و هر كه از غير او عزّت طلبد ذليل گردد، عزيز شود

و گر نه صفاتي كه در قرآن كريم براي منافقان . اينها بارزترين صفات منافقان مي باشد
  .آمده، زيادند

                                           
1

 .154و153اإليمان، اثر زنداني و جماعتي از دانشمندان،صص - 
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  ارتداد - پنجم

ارتداد به معناي بازگشت مسلمان عاقل و بالغ از اسالم به سوي كفر، با اختيار خود و 
  1.اند مرد و زن در آن يكسان. مي باشد بدون اجبار

 انواع ارتداد- 1

  ارتداد با قول -لفا

  . شود اي كه با آن كافر مي مثل بد و بيراه گفتن به خدا، بر زبان آوردن گفته

  ارتداد با فعل -ب

يا اينكه عمل صريحي را انجام . ها و ستارگان و مانند آنها سجده بردن براي بت مانند
هاي كثيف و  دهد؛ مثل شوخي كردن به دين، خوار شمردن قرآن يا انداختن قرآن در مكان

  .آلوده

  ارتداد با اعتقاد -ج

 مانند اعتقاد به شريك براي خداوند سبحان، يا اعتقاد به حالل بودن چيزي از محرمات
  .كه بر تحريم آنها اجماع قطعي منعقد شده است

                                           
 .418العقيدة الصافية،ص - 1
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  شك ارتداد با -د

يا . مانند اينكه شخصي در يكي از واجبات دين همچون نماز يا روزه يا زكات شك كند
در تحريم شرك يا يكي از محرماتي كه تحريم آن در دين به طور بديهي معلوم شده 

يا ديگر پيامبران، يا در  �امبريا در رسالت پي. خواري، شك نمايد همچون زنا، شراب
يا در دين اسالم يا در صالحيت دين اسالم براي اين زمان و ديگر . صداقت پيامبر شك كند

  1.ها شك نمايد زمان

 گردد    احكامي كه بر ارتداد مترتب مي- 2

اگر طي سه روز توبه كرد و به اسالم بازگشت، از وي . طلب توبه از شخص مرتد -الف
  .شود پذيرفته مي

اگر از توبه امتناع كند، بر قاضي واجب است دستور قتلش را صادر كند؛ چون  -ب
  .»شيدهر كس دينش را تغيير دهد، او را بُك«:2»ل دينه فاقتلوهمن بد«:فرمايد مي �پيامبر

اگر اسالم آورد، مالش از . شود اش، از تصرف در مالش منع مي در مدت طلب توبه -ج
ياورد، مالش از موقع قتلش يا مرگش بر حالت ارتداد، به آن خودش است و اگر اسالم ن

هاي  از موقع ارتدادش در مصلحت: اند بعضي گفته. عنوان فيء از آن بيت المال است
  .شود مسلمانان مصرف مي

                                           
 .همان - 1
 .3017ي ،شماره»ال يعذب بعذاب اهللا«باب»الجهاد«بخاري،مبحث - 2
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پس نه او از خويشاوندانش ارث . منقطع شدن ارث بردن ميان او و خويشاوندان - د
  .برند برد و نه آنان از او ارث مي مي

شود، نماز جنازه بر او  هرگاه بر حالت ارتدادش بميرد يا كشته شود، غسل داده نمي -و
ستان كافران و تنها در قبر. شود شود و در قبرستان مسلمانان به خاك سپرده نمي خوانده نمي

. شود يا در جاهايي غير از قبرستان مسلمانان، زير خاك پنهان مي. شود به خاك سپرده مي
دنياست، اما در آخرت، مستحق عذاب سخت و جاودان ماندن در دوزخ اين امر در 

�`�_��m�̂:فرمايد چون خداي متعال مي 1.باشد مي � �a� � �b�dc�e�f�g�ih�

j�k�l�m� �n�o�p�q�r�s�t�u� � � �v�xw�y�z�{�
}|�~�_�̀� � � � � �a�b�c�d�e�gf�h�i� �j�k�l�m�

n�o�p�q� �r�s�t�vu�w�x�zy� �{�|�
}�~�l جنگ : بگو. پرسند كردن در ماه حرام مي تو درباره جنگاز   « 217: البقرة

و بازداشتن مردم از ) كه اسالم است( ولي جلوگيري از راه خدا. بزرگ است) گناهي(در آن 
در پيشگاه خداوند ، مسجدالحرام و اخراج ساكنانش از آن و كفر ورزيدن نسبت به خدا

ها در دلهاي مسلمانان و شكنجه  د شبههبا ايجا( و برگرداندن مردم از دين، مهمتر از آن است
پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند ) مشركان.  (بدتر از كشتن است) ايشان و غيره

، ولي كسي كه از شما از آئين خود برگردد و در حال كفر بميرد، شما را از آئينتان برگردانند
) دوزخ( و ايشان ياران آتش، رود چنين كساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي

  » . مانند باشند و در آن جاويدان مي مي

                                           
 .419العقيدة الصافية،ص - 1



  

503 ايمان به خدا

 شود ي آنها مرتد مي اموري كه مسلمان به وسيله-3

دا، شريك خدا گرداند، كه مورد خهاي  بدين معنا كه فرد همتايي از آفريده :شرك به خدا
طور كه  شود همان گيرد؛ از وي ترسيده  طور كه خدا مورد دعا قرار مي دعا قرار گيرد همان
شود؛ يا عبادتي  طور كه به خدا توكل مي شود؛ به او توكل شود همان از خدا ترسيده مي
شود؛  ي اسالم خارج مي هرگاه اين كار را بكند، كافر شده و از دايره. برايش انجام شود

��m�o�p�q�r؟:فرمايد خداي متعال مي � �s� � �t�u�v�w� � �x�y� � � �z� �{�|�}�~�

�� � � � � � � �¡�¢�£�¤�¥�¦�§� � � �¨� � � � � � �©�«ª�¬�®�̄�±°�²� �³�´� �µ�¶�l 

خواند و  پروردگار خود را به فرياد مي، گردد هنگامي كه گزندي متوجه انسان مي  « 8: الزمر
 سپس هنگامي كه نعمت بزرگي از جانب خود بدو داد. آورد تضرّع كنان رو به درگاه او مي

خدا را كه قبالً به فرياد ) خوشي تبديل كرد و شقاوت او را به سعادت و ناخوشي وي را به(
هائي  و خداگونه) گويد برد و به ترك دعا مي و گزند را از ياد مي( كند خواند فراموش مي مي

 . ه او به در برد و گمراه كنداز را) هم خود را و هم مردمان را بدان( سازد تا را براي خدا مي

و با آن خوش ( مند شو اري از كفر خود بهرهاندك روزگ: بگو) به چنين فردي! اي پيغمبر(
 » . تو از دوزخياني) اما بدان كه، بگذران

خداوند بلند مرتبه  :شان اطاعت كردن از مشركان و همدستي با آنان بر سر آيين

��m�i�j�k�l�m:فرمايد مي �n�o�p�q�r�ts�u�v�w�x� �y�

z�{�|�� �}�~��� � � � � � � � � �¡�¢��£�¤�¥�¦�¨§�©�ª�«� �� ����

¬�®�¯� � � � �°�±�²�³� �´�µ�¶�¸� � �¹�º�

»�¼� �½�¾�¿�À�Á�l كساني كه بعد از   « 28 - 25: محمد
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بدان خاطر ، گردند به كفر و ضالل پيشين خود برمي، هدايت) راه حقيقت و( روشن شدن
آرايد و ايشان را با آرزوهاي طوالني فريفته  است كه اهريمن كارهايشان را در نظرشان مي

بدان خاطر است كه به كساني كه دشمن چيزي ) خ زدن و از دين برگشتنچر( اين   . دارد مي
در برخي از كارها از شما اطاعت و پيروي : گفته بودند، هستند كه خدا فرو فرستاده است

حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام كه   . باشد ايشان ميكاري  خدا آگاه از پنهان! كنيم مي
) و ساير اندامهاي( ها و پشتها آيند و چهره سراغشان مي فرشتگان مأمور قبض ارواح به

بدان خاطر است ) جان برگرفتن ايشان( اين گونه  ! گيرند؟ ان را به زير ضربات خود ميايش
و از چيزي كه موجب ، آورد روند كه خداي را بر سر خشم مي كه آنان بدنبال چيزي مي

ايشان را باطل و بيسود ) نيك( هايو لذا خداوند كار، آيد خوشنودي او است بدشان مي
 » . گرداند مي

��m�A�B�C�D�E:فرمايد خداوند متعال مي :ي دوستي با مشركان و كافران رابطه

F�G�H�JI�K��L�NM�O�P�Q�R�TS�U�V�W�X�Y� �� �Z�[�l 

و به طريق اولي آنان را ( يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد! اي مؤمنان  « 51: المائدة
و در دشمني با شما يكسان و ( ايشان برخي دوست برخي ديگرند). پرستي نپذيريدبه سر
بيگمان او از ) و آنان را به سرپرستي بپذيرد( هركس از شما با ايشان دوستي ورزد). برابرند

هدايت ) به سوي ايمان( و شك نيست كه خداوند افراد ستمگر را. زمره ايشان بشمار است
 » . كند نمي

�¶�´�m�¬�®�̄�°�±�²�³�µ:فرمايد گري ميدر جاي دي ��̧

¹�º�»�¼�½�¾�¿� � � �À�Á�Â� �ÄÃ�Å�Æ�ÈÇ�É�Ê�Ë�Ì�l  آل
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و ، مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند  « 28: عمران
خدا ) رحمت( وي را در چيزي از) اي رابطه او با خدا گسسته است و بهره( هر كه چنين كند

به ( ايشان مصون داريد و) اذيت و آزار( خويشتن را از) ناچار شويد و(مگر آن كه  -يست ن
دارد و  خود برحذر مي) نافرماني( و خداوند شما را از - ) خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد

  »  . به سوي او است) همگان( بازگشت

نان را از اعمال نشستن كنار مشركان در مجالس شركشان بدون اينكه چيزي بگويد و آ

�«��m�¸�¹�º:فرمايد خداوند بلند مرتبه مي: شان نهي كند شرك �¼�½�¾�¿�

À�Á�Â�Ã�Ä� � �Å�Æ� �Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�ÎÍ�Ï�Ð�ÒÑ� �Ó�Ô�Õ�
Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û� �l اين حكم ، قرآن( خداوند در كتاب  « 140: النساء

و آيات خدا شود  بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد به آيات خدا كفر ورزيده مي) را
و ( با چنين كساني منشينيد تا آن گاه كه به سخن ديگري بپردازند، شود به بازيچه گرفته مي

كه با ايشان همنشين ( بيگمان در اين صورت). دست از كفر و شوخي نابهنجار خود بردارند
اء و در استهز( شما هم مثل آنان خواهيد بود) دهيد شويد و به استهزاء آنان گوش فرا مي مي

ران را همگي شك نيست كه خداوند منافقان و كاف). به قرآن شريك ايشان خواهيد گشت
پس از مخالطه و مجالسه ايشان بپرهيزيد تا همراه آنان به آتش ( ؛ آورد در دوزخ گرد مي

  .» ). دوزخ گرفتار نيائيد

��m:فرمايد خداوند سبحان مي :شوخي كردن به خدا يا كتاب خدا يا پيامبر خدا -

s�t��u�v�w�x�zy�{�|�}��~�_� �� �� �� ���� ���̀

a�b�c�d�e� � � � � � � � � � �f�hg�i�j�k�l�m�n�o� �p�q�
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r�s�l نان ناروا و كردارهاي درباره سخ(اگر از آنان   « 66 - 65: التوبة
) مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلكه با همديگر:  (گويند مي، بازخواست كني) ناهنجارشان

توان بازي و شوخي  آيا به خدا و آيات او و پيغمبرش مي: گوب. كرديم بازي و شوخي مي
كافر ، آوردن شما پس از ايمان. عذرخواهي نكنيد) با چنين معذرتهاي بيهوده: بگو(   ! كرد ؟
، ببخشيم) به سبب توبه مجدد و انجام كارهاي شايسته( اگر هم برخي از شما را. ايد شده

بر كفر و نفاق خود ماندگارند و در حق پيغمبر و ( زيرا آنان. بخشيم برخي ديگر را نمي
 .» . دهند به بزهكاري خود ادامه مي) مؤمنان

نشان دادن كراهيت و خشم و ناراحتي موقع دعوت به سوي خدا و تالوت قرآن و  -

�m�½�¾�¿�À�Á�Â�Ãفرمايد خداي متعال مي :امر به معروف و نهي از منكر ��

Ä�Å��Æ�� �� �� ����� ��ÈÇ�É�Ê��Ë�Ì�� ��Í�ÏÎ�Ð�Ñ�Ò� � ���
Ó� �ÕÔ�Ö� � �×�Ø�Ù�ÛÚ�Ü�Ý� � � �Þ� �l هنگامي كه آيات واضح و  « 72: الحج

را ) و آثار كينه و خشم( اخم و تخم، هاي كافران ، در چهرهشود ما بر آنان خوانده مي روشن
ور شوند كه  نزديك است به كساني حمله) توزي از شدت ناراحتي و كينه( بلكه. خواهي ديد

به بدتر از : بگو). رسانند و صداي حق را به گوششان مي( خوانند ر ايشان ميآيات ما را ب
آن چيز كه ( ؟   شما را خبر دهم و بياگاهانم) تنور كينه و خشم تافته از نزول آيات الهي( اين

آتشي كه خداوند آن را . آتش دوزخ است) سوزاند كند و مي بدتر از اين شما را بدحال مي
 » . ه است و بدترين جايگاه استبه كافران وعده داد

ناراحت شدن و بد آمدن از قرآن و حكمتي كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده  -

��m�¸�¹:فرمايد خداي عزوجل مي :است �º� � � � � � �»�¼�½� �¾�¿�À�l 9: محمد »  
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و لذا خدا ، دارند اين بدان خاطر است كه چيزي را كه خداوند فرو فرستاده است دوست نمي
 » . گرداند ايشان را هم باطل و بيسود مي) يكن( كارهاي

انكار كردن چيزي از قرآن هر چند يك آيه يا قسمتي از يك آيه باشد، يا انكار  -

��m�a�b�c:فرمايد خداوند پاك مي :����چيزي از پيامبر �d�e�f�g�

h�i�j�k� �l�m�n�o�p�q� �r�s�t�u�
v�w�x�y�z� � �|{�}�~�_�`�a�l 151 - 150: النساء »  

دا و پيغمبرانش جدائي خواهند ميان خ ه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و ميكساني ك
گويند كه به  و مي) ولي به پيغمبران ايمان نداريم، و بگويند كه به خدا ايمان داريم(بيندازند 

كفر و ( خواهند ميان آن و مي، برخي از پيغمبران ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان نداريم
: اي نيست و دو راه بيش وجود ندارد ولي ميان كفر و ايمان فاصله( هي برگزينندرا) ايمان

اي  و ما براي كافران عذاب خواركننده، آنان جملگي بيگمان كافرند   ). راه كفر و راه دين
 » . ايم فراهم آورده

خداوند بلند مرتبه  :عدم اقرار به مضامين و مدلول آيات قرآن و احاديث صحيح -

��m�n�o�p�q�r�s�t�u:دفرماي مي � � � � � � � � � � � �v�w�x�y�z�{�l هيچ   « 4: غافر
. مگر آنان كه كافر باشند. ايستد كند و به ستيز نمي كسي در مقابل آيات خدا پرخاشگري نمي
 ».تو را گول نزند، ها و كشورهاآمد و شد و سلطه و قدرت كافران در شهر

��m�u:فرمايد خداوند مي: روي گرداني از يادگيري دين خدا و غفلت از آن - �v�

w�x�y�z�l از ) پذيرند و كه اين حقيقت را نمي( وليكن كافران « 3: األحقاف
) شقاوت آخرت استكه فرا رسيدن دادگاه بزرگ قيامت و ( شوند آنچه از آن بيم داده مي

 ».گردانند روي مي
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اي خد :پاي داشتن دين و جلسات و اجتماعات ديني براي اوناخوشايند بودن بر -

��m�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s:فرمايد متعال مي �t�u�v�w�x�

y�{z�|�}�~� �_�`�ba�c� � � � � � � � � � � � � � � �d�e�f�g�ih�j� �k�l�m�
n�o�p�q�r�s�l بيان ) مؤمنان(اوند آئيني را براي شما خد  « 13: الشورى

ه داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و ب
دين را ) ايم كه اصول به همه آنان سفارش كرده( ايم ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده

اين چيزي كه شما مشركان را بدان . پابرجا داريد و در آن تفرّقه نكنيد و اختالف نورزيد
. آيد بر مشركان سخت گران مي) كه پابرجا داشتن اصول و اركان دين است( خوانيد مي

از دشمنانگي با دين دست ( گزيند و هر كه ا بخواهد براي اين دين برميخداوند هر كه ر
 » . گرداند بدان رهنمودش مي، به سوي آن برگردد) بكشد و

خداوند بلند مرتبه  :جادو، يادگيري و آموزش آن و عمل به مقتضاي جادو  -

اي  دو فرشته( « 102: البقرة�m�Z�[�\�]�^�_�̀�a�b�c�d �l:فرمايد مي
و به هيچ كس ) دادند سحركردن را براي آشنائي به طرز ابطال آن به مردم ياد ميكه طريق 

 »:گفتند  مگر اين كه پيشاپيش بدو مي، آموختند چيزي نمي

�¯�®�¬��m:فرمايد خداوند سبحان مي :انكار معاد و زنده شدن پس از مرگ -

°�±�²�³� � � � � � � � �´�µ�¶�̧� �º¹�»�¼�½� � �¿¾�À�Á� �Â�
ÄÃ�Å�Æ�ÈÇ�É�Ê� �Ë�Ì��l اگر بايد ) از چيزي! اي پيغمبر(  « 5: الرعد

آيا هنگامي كه : گويند سخن ايشان است كه مي) ترين چيز( انگيز شگفت، در شگفت بماني
كنيم ؟ آنان كسانيند كه به  اي پيدا مي آفرينش تازه) گرديم و زنده مي( آيا دوباره، خاك شديم
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افتد و دوزخيانند و در  ه گردنهايشان ميو غلّها و زنجيرها ب، پروردگارشان ايمان ندارند
 » . مانند آتش جاودانه مي

�:فرمايد خداي متعال مي :پذيرش حكم غير خدا و داوري بردن به نزد غير حكم خدا -

m�Ð� �Ñ�ÓÒ�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û� �l آن فاسقان از ( آيا  « 50: المائدة
جوياي حكم ) وكنند  پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده است سرپيچي مي

هستند ؟ آيا چه كسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم ) ناشي از هوي و هوس( جاهليت
 » كند ؟  مي

  فسق -ششم

فسق به معناي خارج شدن از طاعت خدا مي باشد؛ خواه به طور كلي از دين خارج 
  :ودش فسق به دو نوع تقسيم مي. از دين خارج شده باشد در قسمتي شده باشد و خواه

  فسقي كه موجب خروج ار دين مي شود  - 1

پس اين فسق كلي . كند، و اين كفر است ي دين خارج مي فسقي كه شخص را از دايره
خداوند متعال كفري كه فرد . كند است كه صاحبش را از طاعت و بندگي خدا خارج مي

ت؛ شود صاحبش به جهنم برود، فسق ناميده اس كند و موجب مي را از دين خارج مي

��m�w�x�y:فرمايد طور كه مي همان � � �z �lاز فرمان پروردگارش تمرّد « 50: الكهف

��m�¸�¹�º:فرمايد خداوند متعال اصحاب جهنم را فاسق ناميده است؛ مي .»كرد �
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»�¼ �lا كساني كه« 20: السجدةو ( به در رفته) از فرمان خدا و اطاعت از او( و ام
 ».ايشان آتش دوزخ است  جايگاه) اند راه كفر در پيش گرفته

  كند ي دين اسالم خارج نمي فسقي كه فرد را از دايره - 2

. شود اين فسق جزئي است كه به برخي از گناهان و بر برخي از گناهكاران، اطالق مي 
كند و صاحبش پيوسته در حصار و  ي دين خارج نمي فسق جزئي، صاحبش را از دايره

مؤمناني كه به زنان پاكدامن تهمت زنا مي زنند و خداوند . ي اسالم قرار دارد محوطه
ي اسالم قرار  آورند، فاسق ناميده، در حالي كه آنان پيوسته در دايره سپس شاهد نمي

�~�{�|��m:فرمايد مندند؛ خداي متعال مي ي مسلمانان بهره دارند و از عقيده � � �_��

`�a�b� � � �c� �d� � �e�f�g�h�i�j�lk�m�n� �o�p�l 4: النور »  

) حاضر، بر ادعاي خود(سپس چهار گواه ، دهند ت زنا مياني كه به زنان پاكدامن نسبكس
در طول عمر بر ( و هرگز گواهي دادن آنان را، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد، آورند نمي

 .».هستند) متمرّد از فرمان خدا و( و چنين كساني فاسق، نپذيريد) هيچ كاري
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  گناهان كبيره و صغيره -هفتم

 گناهان - 1

آنچه كه مورد نهي قرار گرفته  به معناي ترك آنچه كه مورد امر قرار گرفته و انجام
يا به معناي ترك آنچه كه خدا در كتابش يا بر زبان پيامبرش واجب و فرض . باشد مي

اند،  از آن نهي كرده �كرده، و ارتكاب اقوال و اعمال ظاهري و باطني كه خدا و پيامبرش
1.باشد مي

 

ا و پيامبرش خد اند و هرگاه معصيت براي و كفر، نزديك به هم قمعصيت و فس لفظ -1

�}��m�z:شود؛ مانند اين آيات ق هم داخل آن مياطالق شود، كفر و فس �|�}��~�¡�

¢���£�¤�¥�¦�§�� �� �¨� �©�ª�«�¬�l توانم  تنها كاري كه مي( ليكن  « 23: الجن

هر كس از خدا و پيغمبرش نافرماني . استو رساندن پيامهاي او ، تبليغ از سوي خدا) بكنم

�|�}�m�x�zy، » . ماند نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي، كند � �}�

~���¡�¢�£� � � � � � � � � � � �¤��¥�¦�l آفاق ( هاي اين هم قوم عاد بودند كه آيه  « 59: هود
خدا هود و در  پيغمبر( و دالئل پروردگارشان را انكار و تكفير كردند و از فرمان) و انُفس

اي  پيغمبران خدا سركشي نمودند و از دستور هر سركش عناد پيشه) اصل از فرمان همه
عصيان در قرآن كريم، با الفاظ زيادي  2.اين معصيت فرستادگان خداست»  . پيروي كردند

 .آمده است

                                           
 .19و الصغائر، حامد محمد مصلح،صالكبائر  - 1
 .20همان،ص - 2
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ما هر يك از  « 40: العنكبوت�m�P�Q�R �l:فرمايد خداوند متعال ميذنب؛  -
  »:به گناهانشان گرفتيم اينها را 

�[�\��m:فرمايد خداوند بلند مرتبه از زبان برادران يوسف مي ؛ةخطئي - � � � � � � � � �^�_�l 

  ».ايم  واقعاً ما خطاكار بوده « 97: يوسف

�¢��m:فرمايد خداوند سبحان مي ؛ةسيئ - �£�¤�¥ �lبيگمان « 114: هود

سفارشها و (بيگمان در اين . برد مي ز ميانبديها را ا) و از جمله نمازهاي پنجگانه(يها نيك
  .»پذيرند رشاد كساني است كه پند مياندرز و ا) قانونهاي آسماني

��m�o:فرمايد خداوند پاك مي حوب؛ - � � � �p�q�r�� � � � �l گناه ، بيگمان چنين كاري« 2: النساء
  .»بزرگي است

��m�p�q:فرمايد خداي متعال مي إثم؛ - � �r�s�t� �u� �v� � �w�x� �y�z�{�l 

خواه آن چيزي ، را) چون زنا( خداوند حرام كرده است كارهاي نابهنجار: بگو « 33: عرافاأل
، ه انجام گيرد و پنهان ماندو خواه آن چيزي كه پوشيد، كه آشكارا انجام پذيرد و ظاهر گردد

  .»را كه به هيچ وجه درست نيست ،) بر مردم( بزهكاري را و ستمگري) هر نوع(و 

��m�v�w:فرمايد اوند عزوجلّ ميخدفسوق و عصيان؛  - � � � � � � �x�y�{z� �l 

  .»و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است ، « 7: الحجرات
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��m�k:فرمايد خدا مي فساد؛ - �l�m�n�o�p�q�r�s� �t�l 

و تازند  شورند و بر احكام شريعت مي بر حكومت اسالمي مي( كيفر كساني كه« 33: المائدة
با تهديد امنيت مردم و سلب ( و در روي زمين، جنگند با خدا و پيغمبرش مي) وسيله بدين

  .»زنند ، دست به فساد مي) مثالً از راه راهزني و غارت كاروانها، حقوق انسانها

��m�j�k�l�m�n�o�p�q�r:در قرآن آمده است عتو؛ - � � � � � � � �s�t� �u�l 

شدند سر باز زدند و  يزهائي كه از آنها نهي ميو هنگامي كه از ترك چ  « 166: األعراف
و به سبب خوي ( به بوزينگان مطرودي تبديل شويد: خطاب بدانان گفتيم، سركشي نمودند

). حيواني از جامعه انساني مطرود و در ميان مردمان منفور و از رحمت يزدان به دور گرديد
 «  

  انواع گناه- 2

طور كه در قرآن و سنت  شود، همان ه تقسيم ميگناهان به گناهان كبيره و گناهان صغير
  :توان به آيات زير استناد كرد در قرآن مي. چنين تقسيم بندي آمده است

-m�b�c�d�e�f�g�h� � � � � �i�j�l اگر از گناهان   « 31: النساء
از ) با فضل و رحمت خود( گناهان صغيره شما را، ايد اي بپرهيزيد كه از آن نهي شده كبيره

در اين آيه اين نكته  .») به شرط استغفار از كبائر و عدم اصرار بر صغائر( ائيم وزد شما مي
   1.شود گناهان صغيره تقسيم مي و بيان شده كه گناهان به گناهان كبيره

                                           
 .23الكبائر و الصغائر،ص - 1
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- m�m�n�o� � � � � � � � � � � � �p�q�r�s �lهمان كساني كه از گناهان  « 32: النجم
و آن ( ي از آنان سر زند تنها صغيره استكنند و اگر گناه گيري مي بزرگ و بدكاريها كناره

چرا كه پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است ) گيرد هم مورد عفو خدا قرار مي
جزو گناهان صغيره و ) ها لغزش(» لمم«در اين آيه استثنا، استثناي منقطع است؛ چون» .

  .شده است ها از عموم گناهان كبيره استثنا پس لغزش. اعمال حقير و پست است

-m�v�w� � � � � � � �x�y�z �lو كفر و نافرماني و گناه را در « 7: الحجرات

گناهان را سه درجه قرار داده،  در اين آيه .»نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است ،
  1.ي سوم را عصيان ناميده است ي دوم را فسق و درجه ي اول را كفر، درجه درجه

- m�w�x�y� �z�{�|�}�~� � � ��_�̀ �lاين چه كتابي  « 49: هفالك
به ثبت ( است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و همه را برشمرده است و

اند حاضر و آماده  آنچه را كه كرده) و بدين وسيله. و ضبط آن مبادرت ورزيده است
دهد و در  اين آيه، نص صريحي است در اينكه هر عملي كه انسان انجام مي» . بينند مي

  2.اش مسئول است، يا كوچك است و يا بزرگ مقابل

  :در سنت هم احاديث زيادي آمده است؛ از جمله

پرسيدم، كدام  �از رسول خدا: از ابن مسعود رضي اهللا عنه روايت است كه گويد -
اينكه براي خدا «:»أن تجعل هللا نداً و هو خلقك«:گناه از نظر خدا بزرگتر است؟ فرمود

شرك : گفتم: ابن مسعود گويد. »ه خداوند تو را آفريده استشريكي قرار دهي در حالي ك

                                           
 .همان- 1
 .همان- 2
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أن تقتل «:پس از شرك چه گناهي بزرگتر است؟ فرمود: گفتم: وي گويد. گناه عظيمي است

[ اينكه فرزندت را بكشي از ترس اينكه همراه تو غذا بخورد«:»أن يطعم معك ةافمخولدك 
سپس چه گناهي بزرگتر : گفتم .»] مين كنيأتواني مخارج او را ت و تو احساس كني نمي

 .»ات زنا كني اينكه با حالل همسايه«:1»جارك ةأن تزاني حليل«:است؟ فرمود

ئكم بأكبر نبأال أ«:فرمود �رسول خدا : از ابوبكر رضي اهللا عنه روايت است گويد -

رگترين آيا بز«:»قول الزور الزور أو ةاإلشراك باهللا و عقوق الوالدين و شهاد: الكبائر؟ ثالثاً
شرك به خدا، اذيت : گناهان كبيره را به اطالع شما برسانم؟ سه بار اين جمله را تكرار كرد

 .»و آزار پدر و مادر و شهادت دروغ يا سخن دروغ

لي إ، و رمضان ةإلي الجمع ةالصلوات الخمس، و الجمع«:فرمود �رسول خدا -

ي  نجگانه، نماز جمعه تا جمعهنمازهاي پ«: 2»رمضان مكفرات لما بينهنّ إن اجتنبت الكبائر
شود،  ي رمضان تا رمضان آينده، گناهاني كه در اين اثنا و بين آنها انجام داده مي آينده، روزه

 .»پوشاند به شرطي كه از گناهان كبيره اجتناب شود مي

ي زياد ديگر، صراحتاً داللت دارند بر اينكه گناهان، برخي كبيره و بلكه  اين ادله و ادله
  .رين گناهان كبيره هستند؛ همچنان كه در احاديث قبلي آمده استبزرگت

                                           
 .86ي مسلم،شماره - 1
 .87ي ، شماره)1/91(،»الكبائر«، باب »اإليمان«مسلم، مبحث - 2
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 تعريف گناه كبيره -3

هر گناهي كه خداوند متعال سرانجام آن را به دوزخ يا خشم يا لعنت يا عذاب ختم كرده 
هر گناهي كه خداوند در آن حد واجب كرده يا : اند بعضي گفته 1.باشد، گناه كبيره است
ي آن وارد شده يا لعنت و نفرين در مورد آن آمده، گناه كبيره  هتهديد به دوزخ دربار

اي از دانشمندان اسالمي و ديگران معتقدند ممكن است گناهان كبيره به جاي  عده 2.است
اينكه : اند گروهي راجع به گناهان كبيره گفته. ي شمردن شناسايي شوند تعريف، به وسيله

هيثمي از  3.ر از آن است كه هفت مورد باشدت گناهان كبيره هفتاد مورد باشد نزديك
اند كه  تصريح كرده �ليف كرده و گناهاني كه پيامبرأعالئي نقل كرده كه او كتابي را ت

ترين  شرك، قتل، زنا و زشت: آوري كرده است، كه عبارتند از كبيره هستند، در آن جمع
دن مال يتيم به آن، زنا با حالل همسايه، فرار از گرماگرم جنگ، رباخواري، خور

ناحق،تهمت زنا به زنان پاكدامن، جادو، شهادت دروغ، سوگند ناحق و دروغ،سخن 
خواري، حالل دانستن بيت اهللا الحرام، پيمان شكني، ترك سنت،  چيني، دزدي، شراب

تازيان شدن پس از هجرت، نااميدي از رحمت خدا، امنيت و نترسيدن از عذاب خدا، 
در راه مانده، رعايت نكردن نظافت موقع ادرار، اذيت و آزار  ب اضافي به مسافرآندادن 

والدين و انجام دادن كاري كه باعث شود ديگران به پدر و مادر فرد دشنام دهند، عمل 

                                           
 .233ي ، شماره)1/209(،»الطهارة«مسلم، مبحث - 1
 ).1/9(الزواجر، اثر ابن حجر، - 2
 ).1/41(لطبري،تفسير ا - 3
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شان در احاديث، به طور صريح  اينها بيست و پنج گناه بودند كه همه. نكردن به وصيت
 .1آمده كه كبيره هستند

ه، درست است از آن جهت كه اين گناهان كبيره هستند و در آنچه كه عالئي بيان كرد
كند؛ اما اينها  ييد ميأنها تصريح شده است و ادله نيز آن را تآبه كبيره بودن  �احاديث پيامبر

شان تصريح شده  مده و به كبيره بودنآاي نيستند كه در احاديث صحيح  مجموع گناهان كبيره
اند، كه به عنوان  هان ديگري نيز در احاديث صحيح آمدهبلكه غير از اين گناهان، گنا. است

  :بريم ل برخي را در زير نام ميامث
كند، تشبيه مردان به زنان و بالعكس،  دروغ، خودكشي، كسي به ناحق زنش را مالعنه 

  .تا آخر... هاي سر راه بدي در حق همسايه، خيانت، رشوه، تغيير نشانه
كيد تحريم و عظيم أنيستند، بلكه هر گناهي كه بر تخالصه، گناهان كبيره قابل شمارش 

ي نفرين، يا خشم خدا، يا آتش جهنم يا  ن، دليل باشد، خواه بر انجام آن به وسيلهآدانستن 
شان در هستي، عظيم است و  عذاب، يا حد و يا غير آن تهديد شده باشد، كه زيان و مفسده

  2.آن، عظيم و بزرگ شود ي خواه همراه ارتكاب آن، چيزي باشد كه به وسيله

  تعريف گناه صغيره -4

��m�m:فرمايد خداي متعال مي 3.گناهي است كه در دنيا، حد و در آخرت تهديد ندارد

n�o� �p�q�r�s �lهمان كساني كه از گناهان بزرگ و  « 32: النجم

                                           
 .28الكبائر و الصغائر،ص - 1
 .33 -29صفحات. همان - 2
 ).3/1307(أقوال التابعين في مسايل التوحيد و اإليمان، - 3
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و آن هم ( كنند و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است گيري مي بدكاريها كناره
هاي كوچكي هستند كه حد دنيا و آخرت  لغزش» لمم« .») گيرد مورد عفو خدا قرار مي

يعني گناهي نيست كه در آخرت خداوند، آتش دوزخ را براي . شود بر آن جاري نمي
اي نيست كه در دنيا حدي  ن، واجب كرده باشد و گناه زشت و فاحشهآي  انجام دهنده

كند و چه  رت اصرار، بر صاحبش خطر ايجاد ميگناه صغيره در صو 1.بر آن اقامه شود
فإنما مثل  ،إياكم و محقرات الذنوب«:فرمايند مي �رسول خدا. بسا او را هالك گرداند

محقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود و جاء ذا بعود حتي حملوا ما 

دور ! زنهار«:2»كهاً، و إن محقرات الذنوب متي يؤخذ بها صاحبها تهلزانضجوا به خب
اي  باشيد از گناهان كوچك؛ چون گناهان كوچك همچون افرادي است كه در ميان دره

آورد تا اينكه همگي  آورد و آن يكي چوبي را مي اند و اين يكي، چوبي را مي پياده شده
و همانا گناهان . پزند ي آن، نان را مي كنند كه به وسيله هاي زياد را حمل مي چوب

 .»گردانند نها بازخواست شود، او را هالك ميآقت صاحبش در برابر كوچك هر و

شود تا جايي كه انجام  و چون گناه هر چند كوچك هم باشد، منجر به گناه ديگري مي
به همين خاطر بدي به . كند كه بزرگترين گناه كبيره است ن را دچار چيزي ميآي  دهنده

��m�_�`�a:فرمايد خداوند متعال مي ؛ي بدي شود نه به وسيله ي نيكي دفع مي وسيله

b�l را با) ايشان( بد) به كار دعوت خويش ادامه بده و خصال( « 96: المؤمنون 
 �پيامبر» . پاسخ بگو) منطق( را با بهترين) آنان(نامطلوب ) سخنان( و) خود( كني) خصال(

                                           
 ).3/1307(همان، - 1
 .389ي السلسلة الصحيحة، اثر آلباني، شماره - 2
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تي از خدا بترس هر جا هس«:1»تمحها ةالحسن ةاتق اهللا حيثما كنت و اتبع السيئ«:فرمايد مي
 .»و به دنبال هر كار بدي، كار نيكي بكن تا اثر كار بد را پاك گرداند

همانا بنده وقتي دچار گناهي شود، بايد كار نيكي بكند تا آن گناهي را كه انجام داده، 
پاك كند و به جاي بدي، نيكي و به جاي گناه طاعت قرار دهد؛ چون او هرگاه براي انجام 

ها را دوست دارد و قلبش با  آن  كند و نيكي حاصل كند، به آن الفت پيدا ميها توفيق  نيكي
شود حتي اگر مجبور به گناهي شود، قلبش بدان انس  گيرد و هرگز از آن جدا نمي آرام مي

پس او هر روزي يك نيكي را به . كند گيرد و ايمانش او را از اين گناه نهي مي نمي
2.شود ي دور ميكند و از بد هايش اضافه مي نيكي

 

  شود حكم كسي كه مرتكب گناه كبيره مي -5

اي در خصوص كسي كه مرتكب گناه كبيره شده دارند، او را  صحابه و تابعين، منهج ميانه
بلكه معتقدند او به خاطر ايمانش، مؤمن و به  ،گويند كه ايمان كاملي دارد تكفير نكرده و نمي

يا مؤمن . مؤمن است ولي ايمان ناقصي دارديا . خاطر ارتكاب گناه كبيره، فاسق است
خرت تحت مشيت خداي متعال است؛ اگر آولي در  ،اين حكم در دنياست. گناهكار است

اين بزرگواران با اين حكم بر . بخشايد دهد و اگر خواست او را مي خواست او را عذاب مي
ي اسالم  از دايره كنند و نصوصي كه فاسق را او، ميان نصوصي كه اهل ايمان را توصيف مي

  3.اند كنند، جمع كرده خارج نمي

                                           
 .96ي صحيح الجامع، اثر آلباني،شماره - 1
 .35الكبائر و الصغائر،ص - 2
 ).3/1315(ل التابعين في مسائل التوحيد و اإليمان، عبدالعزيز عبداهللا،اقوا-3
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 ،كامل نيستند ،مانند و در دين و ايمان و طاعت فاسقان امت اسالمي تا ابد در جهنم نمي
به خاطر كارهاي نيك مستحق پاداش و به . بد يبلكه هم كارهاي نيك دارند و هم كارها

  1.اند خاطر كارهاي بدشان مستحق عقاب
اي  و ساير پيشوايان اسالمي اتفاق نظر دارند كه كسي كه مثقال ذرهصحابه و تابعين 

به  �همچنين اتفاق نظر دارند كه پيامبر. ماند ايمان در دل داشته باشد، تا ابد در جهنم نمي
اند، شفاعت  اند و توبه نكرده اذن خدا براي افرادي از امتش كه مرتكب گناه كبيره شده

  2.كند مي
ي راجع به نظرشان در خصوص شخصي كه مرتكب گناه كبيره دانشمندان امت اسالم

اند، كه برخي از اين ادله به شرح  متعددي از قرآن و سنت استدالل كرده ي شود، به ادله مي
  :زير است

��m�r�s�t�u:فرمايد خداوند متعال مي -الف �v�w�x� � �y�z�{� �|�}�~ �l

ولي گناهان جز آن را از ، بخشد ميشرك به خود را ن) هرگز( بيگمان خداوند  « 48: النساء
كند كه هر فردي كه مرتكب گناه  اين آيه، روشن مي» .بخشد  هركس كه خود بخواهد مي

دهد و اگر خواست  تحت مشيت خدا قرار دارد؛ اگر خواست او را عذاب مي ،شود كبيره مي
  3.اش، شرك نباشد كند، مادام كه گناه كبيره از او گذشت مي

��m�i�j:فرمايد مي خداوند سبحان -ب �k�l�m�n�po�q�r�

s� � � � �t�u�v�w� �x� � � �y�z�{� � � �|�~}���¡� �¢�£�¤�¦¥�§�¨�
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©�ª� �«�¬�®�̄� � � � � �°�±�³²�́�µ� �¶�¸�¹�l 

در ميان آنان صلح ، هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند   « 10 - 9: الحجرات
و صلح را پذيرا ( د و تعدي ورزداگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كن. برقرار سازيد

ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت  كند و تعدي مي اي كه ستم مي با آن دسته، )نشود
هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا . شود گردد و حكم او را پذيرا مي از فرمان خدا برمي

) و انجام شرائط آندر اجراي مواد ( در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و، شد
پس ميان ، فقط مؤمنان برادران همديگرند   . چرا كه خدا عادالن را دوست دارد، عدالت بكار بريد

  ».تا به شما رحم شود، داشته باشيدو از خدا ترس و پروا ، برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد
مان از دو طرف علي رغم اينكه جنگ در بين مسلمانان از گناهان كبيره است، اسم اي

بسياري از علماء به اين آيه  1.اند جنگ، منتفي نشده و اينان از اهل ايمان خارج نشده
  2.كند ي ايمان خارج نمي اند كه گناه هر چه بزرگ هم باشد، شخص را از دايره استدالل كرده

�|�}��m�y�z:فرمايد خداي متعال مي -ج � � � � � � � � �}�~�_�a`�b� � �c�d�

e�f� �hg�i�j�k�l�m�n�o�p�q� �r�s �lاي  «178: البقرة
قصاص بر شما ) قانون مساوات و دادگري(،  درباره كشتگان! ايد كساني كه ايمان آورده

، آزاد در برابر آزاد: )و بلكه، به گناه ديگري نگرفت و بايد در آن كسي را( فرض شده است
 از ناحيه برادر) تشاز جناي( پس اگر كسي. و زن در برابر زن است، و برده در برابر برده

و يا حكم قصاص ، بها كشنده را بخشيد و يكي از صاحبان خون( گذشتي شد، خود) ديني(
سختگيري و ( بايد نيك رفتاري شود و) از سوي عفو كننده، بها گرديد تبديل به خون
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و در ( با نيكي انجام گيرد) ديه( پرداخت) و از سوي قاتل نيز به ولي مقتول، بدرفتاري نشود
با وجودي كه خداوند عزوجل قاتل عمد را به » ). انگاري نباشد ن كم و كاست و سهلآ

��m�c�d:فرمايد جاودان ماندن در جهنم تهديد كرده، به عنوان مجازات جرمش، و مي

e� �f�g�h�i�j�k� �l�m�n�o�p� � � �q�

r�s�l و از ايمان او باخبر ( و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد   « 93: النساء
) آيد و كافر بشمار مي، بوده و تجاوزكارانه او را به قتل برساند و چنين قتلي را حالل بداند

گيرد و او را از  ماند و خداوند بر او خشم مي كيفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مي
با اين وجود، صفت »   . بيند سازد و عذاب عظيمي براي وي تهيه مي رحمت خود محروم مي

از اين قاتل گناهكار نفي نكرده است؛ چون او برادر اولياي مقتول است و اينان هم  ايمان را

��m�i�j�k�l�m�n�o�p�q:اند مؤمن �r�s �lپس اگر  « 178: البقرة
بها  و يكي از صاحبان خون( گذشتي شد، خود) ديني( از ناحيه برادر) از جنايتش( كسي

بايد نيك ) از سوي عفو كننده، ها گرديدب و يا حكم قصاص تبديل به خون، كشنده را بخشيد
 پرداخت) و از سوي قاتل نيز به ولي مقتول، سختگيري و بدرفتاري نشود( رفتاري شود و

منظور از برادري » ). انگاري نباشد و در آن كم و كاست و سهل( با نيكي انجام گيرد) ديه(
  2.بخشد ا خواست او را ميسزاي قاتل جهنم است، اما اگر خد 1.ديني است يدر اينجا، برادر

خورد يا از فرد  قرآن كريم صفت ايمان را از كسي كه اموال مردم را به باطل مي - د
به همين خاطر خداوند متعال . رباخوار مادام كه اين كار را حالل ندانند، نفي نكرده است
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��m�Y�Z:فرمايد مي � � �[�\�]�^�_�`�l اي  « 29: النساء
: يعني از راههاي نامشروعي همچون( اموال همديگر را به ناحق! ايد كساني كه ايمان آورده

��m�u:فرمايد ي ديگري مي در آيه»  نخوريد) ...قمار، و ، ربا، غصب، يانتخ، دزدي

v�w�x�y� �z�{�|�}�~��� �¡� � � � � � � � � � � �¢�£�l اي كساني كه    « 278: البقرة
) در پيش مردم( ربا) مطالبات( ازخدا بپرهيزيد و آنچه ) عذاب و عقاب( از! ايد ايمان آورده

  .» . اگر مؤمن هستيد، باقي مانده است فروگذاريد
دارند گناهان، فرد را از  اند كه تصريح مي همچنين احاديث صحيحي وارد شده -و
ي اين احاديث، از ابوذر رضي اهللا عنه روايت شده كه  كند؛ از جمله ي اسالم خارج نمي دايره
سپس پيش . در حالي كه لباس سفيد بر تن داشت و خوابيده بود آمدم �پيش پيامبر: گويد

إالّ  ،ال إله إال اهللا، ثم مات علي ذلك: ما من عبد قال«:او آمدم و او بيدار شد، آنگاه فرمود

اي نيست كه ال إله إال اهللا بگويد و سپس بر آن بميرد، مگر اينكه  هيچ بنده«:»ةدخل الجن
و إن زني و إن «:چند مرتكب زنا و دزدي هم شود؟ فرمودهر : گفتم .»شود داخل بهشت مي

] نظر[هر چند زنا كند و هر چند دزدي كند، علي رغم«:1»سرق، علي رغم أنف أبي ذر
، اين دليل وجود دارد كه »هر چند زنا كند و هر چند دزدي كند«:در عبارت .»ابوذر

صورتي كه داخل جهنم شوند و در  مرتكبان گناهان كبيره، به طور قطع داخل جهنم نمي
  2.شوند شوند و سرانجام داخل بهشت مي شوند، از آن بيرون آورده مي

در مجلسي همراه رسول : از عباده بن صامت رضي اهللا عنه روايت است كه گويد -
تبايعوني علي أال تشركوا باهللا شيئاً، و ال تزنوا و ال «:آن حضرت فرمود. بوديم �خدا
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في منكم فأجره علي اهللا، و من ، فمن وإال بالحق التي حرّم اهللاوا، و ال تقتلوا النفس قتسر

له، و من أصاب شيئا من ذلك فستره اهللا عليه،  ةاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارئأصاب شي

كنيد بر سر اينكه چيزي را  با من بيعت مي«:1»فأمره إلي اهللا، إن شاء عفا عنه و إن شاء عذبه
حرام كرده ] كشتن وي را[زدي نكنيد؛ و كسي را كه خداوندشريك خدا قرار ندهيد؛ زنا و د

اش با خداست و هر  هر كس از شما به اين بيعت وفا كند، اجر و پاداش. نكشيد جز به حق
ي  شود و اين مجازات، كفاره كس مرتكب چيزي از اينها شود، در مقابل آن مجازات مي

و خدا گناهش را پوشاند، و هر  كس مرتكب چيزي از اين گناهان شود  ،گناهش است
 .»دهد گذرد و اگر خواست، او را عذاب مي اگر خواست، از او در  مي: حسابش با خداست

شود،  اجماع صحابه رضي اهللا عنهم و تابعين بر اينكه فردي كه مرتكب گناه كبيره مي  -ه
ت اش، فاسق است و او در آخرت تحت مشي به خاطر ايمانش مؤمن و به خاطر گناه كبيره

  2.پروردگار است
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  سخن پاياني

سخن راجع به ايمان به خداي عزوجل در اين كتاب، مطلبي است كه خداوند آن را براي 
هر مطلب . نام نهادم» اإليمان باهللا جلّ جالله«من آسان و هموار گردانيد و اين كتاب را 

باشد، از درستي در اين كتاب باشد، فقط از سر لطف خداست و هر خطا و نقصي در آن 
گردم، و خدا و  طلبم و به سوي او بازمي م است و از خداوند آمرزش ميدجانب خو

برايم بس است كه خيلي حريص بودم كه دچار خطا و اشتباه . پيامبرش از آن، مبرا و دورند
  .اميد است كه از اجر و پاداش محروم نشوم. نشوم

جايي باشد، سودمند گرداند و خواهم اين كتاب را براي هر انساني در هر  از خدا مي
از خدا . اش يا سبب آموزش دادن يا به يادآوردن او باشد سبب زياد شدن ايمان و هدايت

خوانند، برايم دعاي خير كنند؛ چون دعاي  ام كه اين كتاب را مي خواهم كه برادران ديني مي
  .ودش اش در غياب او اگر خدا بخواهد مستجاب مي خير برادر براي برادر ديني

��m�A�B�C�D�E�F�G:رسانم اين كتاب را با اين آيه به پايان مي � ���

H� � � �I�J�K�L�M�N�O�P� � �Q�R�S�T�U� �V�W�X�l 

ما را ! پروردگارا: گويند مي، آيند كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي   « 10: الحشر
اي نسبت به مؤمنان  و كينه. رزاند بيام و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته

  .».رحمت فراواني هستيتو داراي رأفت و ! پروردگارا، در دلهايمان جاي مده
  :گويد شاعر مي

  مقر بالذي قد كان منّي                 إلهي ال تعذبني فإني
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  .»كنم خدايا، مرا عذاب نده؛ چون من به گناهانم اعتراف مي«             
  و عفوك إن عفوت و حسن ظني                      رجائي  إال  ةو ما لي حيل

  .»و حسن گمانم ندارم - اگر گذشت كني -اي جز اميد به رحمت تو و گذشت تو چاره«
  و أنت علي ذو فضل و منّ               فكم من زلة لي في البرايا

  .»هاي زيادي داشتم، و تو بر من لطف و منت زيادي كردي گناهان و لغزش«
  عت سنيرملي و قعضضت أنا               إذا فكّرت في ندمي عليها 

گيرم و دندانم را  كنم، انگشتانم را گاز مي هرگاه به پشيماني بر اين گناهان فكر مي«
  .»كشم مي

  لشر الناس إن لم تعف عنّي                  الناس بي خيراً و إّني يظن 

  .»دترين مردم هستم اگر از من گذشت نكنيمردم به من گمان نيك دارند ولي من ب«
  سبحانك الّلهم و بحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك

دهم كه معبود  گواهي مي. تو پاك و منزهي و حمد و ستايش، مخصوص توست! خدايا«
 .»گردم كنم و به سوي تو باز مي از تو طلب آمرزش مي. حقي جز تو نيستبر


