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 فرماید: اهللا متعال می

ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن﴿ ۥۚ  َ�ۡهدِ  بِٱ�َّ ُ  قَۡلَبُه ءٍ  بُِ�ّلِ  َوٱ�َّ  .]11 التغابن:[ ﴾١١ َعلِيمٞ  َ�ۡ
کند. و اهللا، به همه چیز  و هر کس به اهللا ایمان بیاورد، (اهللا) قلبش را هدایت می«

 .»داناست
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ءاهدا

هستی در پی معرفت و شناخت اهللا و جهان هایی که در  انسان ي این کتاب را به همه
 -روش صحیح است که همان راه و -اش ذات یگانهایمان به او و محقق ساختن عبودیت 

صفات واالي پروردگار مسألت  و هاي نیکو و با توسل به نام کنم باشند، هدیه می می
 .فرماید! شقبولبگرداند و نمایم که آن را خالصانه براي خودش  می

 فرماید: متعال می اهللا

ْ  َ�نَ  َ�َمن﴿ َحَدۢ� َرّ�ِهِۦٓ  بِعَِباَدةِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَ�  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  فَۡلَيۡعَمۡل  َرّ�ِهِۦ لَِقآءَ  يَرُۡجوا
َ
 ﴾أ

 .]110الکهف: [
پس هرکه خواهان دیدار پروردگارِ خویش است، باید کار نیک و شایسته انجام دهد و «

 .»کس را در پرستش پروردگارش شریک نگرداند هیچ
 

 دکتر علی محمد صالبی
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمه

إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات 

له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيک  يأعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاد

 له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا نُتم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  َوَ�  ُ�َقاتِهِۦ َحقَّ  ٱ�َّ

َ
ۡسلُِمونَ  َوأ [آل  ﴾١٠٢ مُّ

 .]102عمران: 
گونه که حقِّ تقواي اهللا است، تقوا پیشه کنید و بر اسالم استقامت ورزید  اي مومنان! آن«

 .» تا در حالِ مسلمانی، از دنیا بروید

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِي َر�َُّ�مُ  ٱ�َُّقوا  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  �َّۡفٖس  ّمِن َخلََقُ�م ٱ�َّ
ۚ  َكثِٗ�� رَِجاٗ�  ِمۡنُهَما َوَ�ثَّ  ْ  َو�َِساٗٓء َ  َوٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ۚ  بِهِۦ �ََسآَءلُونَ  ٱ�َّ رَۡحاَم

َ
َ  إِنَّ  َوٱۡ�  َ�نَ  ٱ�َّ

 .]1 [النساء: ﴾١ َر�ِيٗبا َعلَۡيُ�مۡ 
مردم! تقواي پروردگارتان را پیشه نمایید؛ آن ذاتی که شما را از یک تَن آفرید و اي  «

همسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسیاري پراکنده ساخت. و تقواي 
کنید و از  دیگر درخواست می آن پروردگاري را در پیش بگیرید که به نام او از یک

 .»نمایید. همانا اهللا، مراقب و ناظر بر اعمال شماست ي خویشاوندي پروا گسستن رابطه

َها﴿ ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمنُوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  لَُ�مۡ  يُۡصلِحۡ  ٧٠ َسِديٗدا قَۡوٗ�  َوقُولُوا

َ
 َو�َۡغفِرۡ  أ

َ  يُِطعِ  َوَمن ذُنُو�َُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ   .]71-70االأحزاب: [ ﴾٧١ َعِظيًما فَۡوًزا فَازَ  َ�َقدۡ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ
اي مؤمنان! تقواي اهللا پیشه سازید و سخن استوار بگویید تا اهللا اعمالتان را براي شما «
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راستی  اش اطاعت کند، به اصالح نماید و گناهانتان را بیامرزد و هرکس از اهللا و فرستاده
 .»به رستگاري بزرگی رسیده است

 احلمد بعد الرضی. كاحلمد إذا رضيت ول كاحلمد حتی ترضی ول كيا رب ل

 اما بعد:
گوید؛ همان ذاتی که هر  ي بزرگوار سخن می دهنده این کتاب از آفریدگار بزرگ و روزي

گر و داناست. آن ذاتی که   و بسیار بزرگوار و بخشنده و گشایش دهد چه اراده کند، انجام می
ها و گسترش و انحطاط  سقوط حکومتالي گردش در صفحات تاریخ و در ظهور و  از البه
انگیز  هاي عجیب و شگفت ها و جوامع انسانی، و در پدیده ها، و در فراز و فرود دولت تمدن

 ام. را آشکارا دیده نظیر او و نیز در این هستیِ پهناور و حرکت تاریخ، عظمت بی
کسانی را  گذر در این ره آن است؛ یجانتیکی از این گردش و بلکه  ي این کتاب، ثمره

 نیز اهللا متعالاند؛  اش پیروي کرده از پیامبر گرامی    دیدم که به خداي بزرگ ایمان آورده و
پروردگارشان را  ،این مؤمنان افزوده است. شانایمان هایشان را هدایت کرده و بر دل

و  باشد میپذیر مهربان و صاحب لطف و بخشش بزرگ  اند که او توبه و دانسته  شناخته
یونس را در  يو ندا به چند صورت آزمایش کرد را ست که ابراهیم اي عزتمند و فرزانه

 اش سالی کهندر و  و دعاي زکریا را قبول فرمودنمود اجابت  ها(ي شکم ماهی) تاریکی
و یافته  کننده و هدایت ، هدایتاهللاشخصیتی که به خواست همان یحیی را به او عطا نمود؛ 

 .وردگار از سوي خویش به او محبت و شایستگی بخشیدپر بود وپرهیزکار 
د نرم کرد؛ باد وکه سختی و رنج را از ایوب برداشت؛ آهن را در کف داواهللا؛ هموست 

باال ؛ دریا را براي موسی شکافت؛ عیسی را به سوي خود ساخترا براي سلیمان مسخر 
و قومش رهانید گران  ستم؛ هود را نجات داد و قومش را نابود کرد؛ صالح را از دست برد
در  گردانید و آزار ؛ آتش را براي ابراهیم خنک و بیرساندهالك  شان بههای در خانهرا 

اي براي جهانیان قرار  قربانی بزرگی فرستاد و عیسی و مادرش را نشانه ،اسماعیل عوضِ
 داد.
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عنوان  که فرعون و قومش را در دریا غرق کرد و جسد فرعون را بهاهللا؛ هموست 
 اش را در زمین فرو برد؛ و کاشانه قارون م نگه داشت؛اي براي آیندگان سال نشانه و معجزه

نوح را بر  ؛هاي زمین حاکم کرد هاي چاه نجات داد و او را بر گنجینه یوسف را از تاریکی
 .رهانیداش از اندوه بزرگ  خانوادهاو را با و ساخت کافران پیروز 

بخت یا بدبخت  کند؛ خوش میراند و زنده می گریاند؛ می خنداند و می خداست که می
آن دیگري را از باال به کشد و  ر میبرد؛ یکی را ب آورد و از بین می کند؛ به وجود می می

از  دهد و می ،بخواهد هبه هرک وست که؛ عزت و ذلت در دست اوست. همآورد زیر می
 دارد. ، باز میبخواهد کههر

ابراهیم را برگزید و پدرش را  ؛راه کرد و پسرش را گم ،که نوح را هدایت هموست
فرعون را هالك و همسرش را  ؛لوط را نجات داد و همسرش را هالك کرد نمود؛رها 

که  نیز هموستو  هالك کرد؛را  (ابولهب) را برگزید و عمویش محمد نمود؛هدایت 
جهل را از  یچون خالد بن ولید و عکرمه بن اب ترین دشمنانش هم فرزندان سرسخت

جاست که باید بگوییم: اهللا به تعداد مخلوقاتش، و به  این گران دعوتش قرار داد؛ یاري
جوهر مورد  ي اندازه و بهخویش وزن عرش  اي که رضایت او حاصل گردد و هم اندازه

 )1(نوشتن کلماتش پاك و منزه است. نیاز براي
جمال در این  جمال؛ عنصرصاحب ست هم صاحب کمال و هم  ذاتی ،اهللا

پس رؤیت  بایی، مقصود است و کمال، نامحدود؛هستی، مقصود است. جمال و زی
جوهر  در نتیجه ؛بنگرد اهللا نورِ پذیر است که دل با تنها زمانی امکان ،حقیقت جمال

 ش،حواسو دیگر  چشمگاه که  آنگردد و  زیبا و شکوه بدیع اشیا برایش کشف می
ي میان  آید و به رابطه اهللا به یادش میه را حس کند، اندازهی زیبا یا چیزي تاز چشم

پی  ،کننده نیکینیکی و  ي رابطهنیز آن و  ي آفریننده و آفریده و زیبایی و آفریننده
 نیز شود. قرآن کریم دیده میاهللا جمال و جالل و کمال  در پیِ این زیبایی،برد و  می

 .٤١دکتر ناصر زهرانی، ص» الله اهل الثناء والمجد« -)١(
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زیبایی و آیات جمال در  هاي جلوهموارد نیکی و کند تا به دنبال  ها را بیدار می دل

ُ  َ�َتَباَركَ ﴿این هستی بدیع باشند.  ۡحَسنُ  ٱ�َّ
َ
پس « .]14المؤمنون: [ ﴾١٤ ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ  أ

ِيٓ ﴿ .»اهللا، بهترین سازنده، چه واال و بابرکت است ۡحَسنَ  ٱ�َّ
َ
ءٍ  ُ�َّ  أ  .]7: ةالسجد[ ﴾َ�ۡ

فَلَمۡ ﴿  و »ذاتی که هر چیزي را به نیکوترین وجه آفریده است«
َ
ْ  أ َمآءِ  إَِ�  يَنُظُرٓوا  ٱلسَّ

َٰها بَنَۡيَ�َٰها َكۡيَف  فَۡوَ�ُهمۡ  آیا به آسمان باالي  « .]6ق: [ ﴾٦ فُُروجٖ  ِمن لََها َوَما َوَز�َّ�َّ
ایم و هیچ  ایم و چگونه آن را آراسته اند که چگونه آن را بنا کرده سرشان نگاه نکرده

 .»شکافی در آن نیست

فَلَمۡ ﴿در عبارت 
َ
ْ  أ که ست  کسانی براي يعبارت، استفهام انکاردقت کنید؛ این  ﴾يَنُظُرٓوا

باشکوه و   هاي کنند و آن آفریده ولی درك نمی ،دارند  بینند و دل چشم دارند، ولی با آن نمی
از همین  ؛بینند کنند، نمی که بر وجود پروردگار بندگان داللت میرا اي  کنند هاي خیره زیبایی

عبرت گرفتن و احساس  تأمل یا نگریستن و اندیشیدن برايروست که در قرآن کریم، بر 
 فرماید: می اهللا متعال گونه که ؛ همانشده است فراوانجمال و زیبایی، تأکید 

َولَمۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َملَُكوتِ  ِ�  يَنُظُروا �ِض  ٱلسَّ

َ
ُ  َخلَقَ  َوَما َوٱۡ� ءٖ  ِمن ٱ�َّ  .]185األعراف: [ ﴾َ�ۡ

ها و زمین و در انواع مخلوقاتی که اهللا  آیا در قدرت و فرمانروایی پروردگار در آسمان«
 .»اند؟ آفریده است، نیندیشیده

ِ  رَۡ�َتِ  َءاَ�ٰرِ  إَِ�ٰٓ  فَٱنُظرۡ ﴿ �َض  يُۡ�ِ  َكۡيَف  ٱ�َّ
َ
ٓۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ� �  لَُمۡ�ِ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  َمۡوتَِها  وَُهوَ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ

 ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .]50الروم: [ ﴾٥٠ َقِديرٞ  َ�ۡ
شک او،  پس به آثار رحمت اهللا بنگر که چگونه زمین مرده را زنده ساخت. بی «

 .»ي مردگان است؛ و او، بر همه چیز تواناست کننده زنده

ْ  قُۡل ﴿ �ِض  ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ  ٱۡ�   َكۡيَف  فَٱنُظُروا

َ
ۚ  بََدأ ُ  ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلَق ةَ  يُنِشئُ  ٱ�َّ

َ
ۚ  ٱلنَّۡشأ َ  إِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ

 ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .]20العنکبوت: [ ﴾٢٠ َقِديرٞ  َ�ۡ
گاه اهللا،  گاه بنگرید که چگونه آفرینش را آغاز کرد. و آن بگو: در زمین بگردید و آن «

 .» گمان اهللا بر هر کاري تواناست آورد. بی واپسین پیدایش (یعنی قیامت) را پدید می
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�َ�ٰنُ  فَۡلَينُظرِ ﴿ نَّا ٢٤ َطَعاِمهِۦٓ  إَِ�ٰ  ٱۡ�ِ
َ
ا ٱلَۡمآءَ  َصَبۡبَنا � �َض  َشَقۡقَنا ُ�مَّ  ٢٥ َصّبٗ

َ
ا ٱۡ�  ٢٦ َشّقٗ

�َبۡتَنا
َ
ا �ِيَها فَأ  َوَ�ِٰكَهةٗ  ٣٠ ُغۡلٗبا وََحَدآ�ِقَ  ٢٩ َوَ�ۡٗ�  َوَزۡ�ُتوٗنا ٢٨ َوقَۡضٗبا وَِعَنٗبا ٢٧ َحّبٗ

بّٗا
َ
َ�ٰٗعا ٣١ َو� نَۡ�ِٰمُ�مۡ  لَُّ�مۡ  مَّ

َ
 .]32-24عبس: [ ﴾٣٢ َوِ�

انسان به خوراکش بنگرد که ما از آسمان آب فراوان فرو ریختیم، سپس زمین را  «
گاه در آن دانه رویاندیم. و (نیز) انگور و انواع سبزي و زیتون و  خوبی شکافتیم؛ آن به

ي  میوه و چراگاه تا مایههاي پردرخت و انبوه و  درخت خرما (رویاندیم). و نیز باغ

 .»مندي شما و چارپایانتان باشد بهره

ْ  قُلِ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َماَذا ٱنُظُروا �ِض  ٱلسَّ
َ
 .]101یونس: [ ﴾َوٱۡ�

 .»ها و زمین چیست؟ بگو: بنگرید که در آسمان«
هـاي پـاك و    هـاي بیـدار و سرشـت    هـاي آگـاه و ذهـن    هاي بینـا و دل  کجاست چشم

قـدر   هایـن هسـتی چـ    یـا اهللا! بـین؟!   زنـده و احساسـات باریـک    عواطفنخورده و  دست
، از جمال و نظـم  نظام هستی بیندیشددر هرکه زیباست!  انگیز و این عالم چه همه شگفت
از شب و روز زیبـایش،   ماند؛ نهایت کامل آفریدگان الهی در شگفت می بیو  انگیز شگفت

ي اش، ابر ش، گرمی و سرديماه ، زمین و آسمانش، خورشید وگاهانش گاهان و شام صبح
و هـا   پسـتی  )1(.هـایش   هـا و تپـه   ش، کـوه خشـک ، سـبز و  شآسـمان  بودن و صـاف بـودن  

؛ و کـم و اسـتوار  اش مح اش تازه؛ همه اش زیبا؛ همه همهیش، خشکی و دریایش،  ها بلندي
و  باشـد  مـی ي مشخص خود  . هر چیزي به اندازهاش هماهنگ، منظم و متناسب است همه

، از یـک هسـته گرفتـه تـا     ءتـرین اشـیا   بـزرگ  ي کوچک گرفتـه تـا   از یک ذرههر چیزي 
 ست. استوار و از روي برنامه و نظم مشخصی محکم وها،  آفریدهترین  بزرگ

هایش نگاه  لهجه تنوعها و  ش و اختالف نژادها و تعدد زبانبه انسان و شگفتی خلقت
هاي زیبا و  آفریده ي بینید که از جمله ؛ میاست آفریده ها را نیکو آنسان  هچ اهللاکنید که 

َرُ�مۡ ﴿ ، انسان است:االهی نیکوي ۡحَسنَ  َوَصوَّ
َ
و « .]3التغابن: [ ﴾٣ ٱلَۡمِص�ُ  �َ�ۡهِ  ُصَوَرُ�ۡمۖ  فَأ

 .٦٧-٦٦صصالله أهل الثناء و المجد،  -)١(
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 .»به شما شکل و پیکر بخشید و پیکر و هیأت شما را خوب آراست؛ و بازگشت به سوي اوست

َها﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ ِي ٦ ٱۡلَكرِ�مِ  بَِرّ�َِك  َغرَّكَ  َما ٱۡ�ِ ٮَٰك  َخلََقَك  ٱ�َّ يِّ  ِ�ٓ  ٧ َ�َعَدلََك  فََسوَّ

َ
 ُصوَر�ٖ  أ

ا َبَك  َشآءَ  مَّ اي انسان! چه چیزي تو را نسبت به پروردگار بزرگوارت « .]8-6االنفطار: [ ﴾٨ َر�َّ
و تو را در هر  فریفته است؟ همان ذاتی که تو را آفرید و اندامت را درست و هماهنگ ساخت؛

�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا لََقدۡ ﴿ .»نقش و صورتی که خواست، ترکیب کرد ۡحَسنِ  ِ�ٓ  ٱۡ�ِ
َ
التین: [ ﴾٤ َ�ۡقوِ��ٖ  أ

 .»ما، انسان را در بهترین شکل آفریدیم« .]4
و به خورشید و زیبایی آن، و به ها،  ربایی آن ستارگان و دلو به آسمان و شکوه آن، 

 در نگاه کنید؛ي آن  فضا و گستره به ماه و روشنایی آن و نیز به انگیز و هاي شگفت سیاره
 زنند. هر سوي آن، سوسو میکه ستارگان در  بنگریدآسمان هاي تاریک به  شب

آورده  زار از آن بیرون  آن را گسترانیده و آب و سبزه سان اهللا هد که چرینگببه زمین 
به این دریاها،  و استوار ساخته است!ها را محکم  ها نگاه کنید که چگونه آن به کوه است!

ها، این ابرها و به این   ها، این شب و این صبح، این روشنایی و این سایه این رودخانه
، ي رسیده  این گل و شکوفه، این میوهو به  انگیز در تمام هستی، و نظم شگفتی هماهنگ

زنبور عسل و این و به این ، این درختان خرما گوار گوارا، این شربت خوشاین شیر 
 وها پا  به آناهللا متعال که چگونه  بنگرید به این حشرات کوچک مورچه نگاه کنید؛

ها مسیر خود را بیابند و در دنیاي  ي این  به وسیله است تا داده گرهایی و حس ها شاخک
آواز،  وشخوان و این بلبل خ نغمهپرندگان  بهها،   به این ماهی ؛دخوبی زندگی کنن خود به

ناپذیر و  ی پایانکه سراسر وجودشان، جمال گوناگون بنگریداین خزندگان و جانوران به 
 )1(نوازد: ها را می که پیوسته چشم ست یپایان زیبایی بی

ِ  فَُسۡبَ�ٰنَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ٱۡ�َۡمدُ  َوَ�ُ  ١٧ تُۡصبُِحونَ  وَِح�َ  ُ�ۡمُسونَ  ِح�َ  ٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ
َ
 َوٱۡ�

ا  َوُ�ۡ�ِ  ٱۡلَ�ِّ  ِمنَ  ٱلَۡمّيَِت  َوُ�ۡخرِجُ  ٱلَۡمّيِتِ  ِمنَ  ٱۡلَ�َّ  ُ�ِۡرجُ  ١٨ ُ�ۡظِهُرونَ  وَِح�َ  وََعِشّيٗ
�َض 

َ
ۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ�  .]19-17الروم: [ ﴾١٩ ُ�ۡرَُجونَ  َوَ�َ�ٰلَِك  َمۡوتَِها

 .٦٩-٦٨الله أهل الثناء والمجد، صص -)١(
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گاه که شب را به  کنید و آن گاه که شب را آغاز می آن ،پس اهللا را به پاکی یاد نمایید «
گاه که به  ها و زمین و نیز در پایان روز و آن و حمد و ستایش در آسمان رسانید. صبح می

آورد و زمین  رسید، از آنِ اوست. زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می روز می نیم

 .»شوید رها) بیرون آورده میسان (از قب سازد. و بدین مرده را زنده می
و نه در خود نه در ذات  ؛شریکی نداردهمتا و که  ست یگانه معبود برحقیسبحان،  اهللا

گر این  ست، نشان هستینظام در که  ینظمو ی هماهنگو نوآوري هر  .صفات و افعالش
کننده  از یک تدبیر بیش اگرتا و یگانه است و ي آن، یک کننده آورنده و تدبیرپدید است که

 ریخت: آن به هم میقوانین م هستی و انظ قطع وجود داشت، بهدهنده  از یک نظم بیش یا

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ ُ  إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما ۚ  ٱ�َّ ِ  فَُسۡبَ�ٰنَ  لََفَسَدتَا ا ٱۡلَعۡرِش  َرّبِ  ٱ�َّ  ﴾٢٢ يَِصُفونَ  َ�مَّ
 .]22األنبیاء: [
شدند.  گمان آسمان و زمین تباه می معبودانی جز اهللا وجود داشتند، بیاگر در آسمان و زمین  «

 .»گویند می(مشرکان و منحرفان) که  ست هایی دگار عرش، پاك و فراتر از ویژگیراهللا، پرو
اي جز اهللا نیست و  آفریننده که کندتنها این نیست که بنده اقرار  ،توحید و یکتاپرستی

به این که مشرك بودند،  نیز با اینپرستان  بت ؛ بلکهست او، پروردگار و مالک هر چیزي
از جمله محبت اهللا و خضوع و  مسایل فراوانیي  بردارنده توحید در .کردند امر اقرار می

 و نیز ،اواوامر  از چون و چرا بی برداري فرمان و اهللا در برابر کُرنش و فروتنیو  خاکساري
رضایت و  کسبوردن به سوي او و و روي آ اهللاخالص گردانیدن عبادت براي 

در  سان که بنده است؛ بدین اقوال و افعال و حاالت و احساسات در تمام اش خشنودي
دارد،  گاه که نعمتی از او باز می بخشد و چه آن گاه که اهللا به او نعمتی می همه حال، چه آن

در الوهیتش، یگانه  اهللا متعالرا مدنظر داشته باشد.  اهللافقط  اش دوستیبغض و در و نیز 
امید به  که باید با بیم ونیست و تنها اهللا متعال است پرستش  سزاواراست و کسی جز او 

عزت و ذلت تنها از  ؛داشت هراسو نباید از کسی جز او ترس و  ي آوردسوي او رو
و  او تکیه رب؛ نباید و نشاید که جز به رحمت او، چشم دوخت؛ بلکه تنها اوست جانب
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 .)1(برداري گردد شود و سزاست که تنها از حکم او فرمان یاعتماد م

َها﴿ فرماید: ها نیازمند اهللا هستند؛ اهللا متعال می ي آفریده همه ُّ�
َ
نتُمُ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ�

َ
ِۖ  إَِ�  ٱلُۡفَقَرآءُ  أ  ٱ�َّ

 ُ  .»نیاز ستوده است نیازمندید؛ و اهللا، بیاي مردم! شما به اهللا  « .]15فاطر: [ ﴾١٥ ٱۡ�َِميدُ  ٱلَۡغِ�ُّ  ُهوَ  وَٱ�َّ
زن و  گردد یا می هایی زمینیا صاحب  دشو ت میواراي مال و ثردبسا انسان  هچ

داري و  در حد زمام یبه منصبیا رسد  میمقام و موقعیتی شود یا به  ی به او عطا میفرزندان
به حراستش  یسربازانآیند یا  به خدمتش درمیکارانی  خدمت یابد یا ریاست دست می

 ،و سران و بزرگان ؛بردار و مردم، فرمان شوند پردازند و لشکریانی پیرامونش جمع می می
ها، انسان  ي این ولی با وجود همه ،ندگرد میش ها گوش به فرمان و ملت ش؛گزار خدمت

 .)2(است خویش نیازمند اهللا و محتاج موالي
ا کالم را بهایشان  دلو  گردانیدهروا  و کامبخت  کتابش، خوشا بندگانش را ب  اهللا

 است. کسی که بیش ساختهقرائت آن، روشن  اچشمانشان را ب خویش، روشنایی بخشیده و
به اهللا  از همهکند و  از همه، اهللا را تعظیم می نماید، بیش را قرائت میاالهی ، کالم از دیگران

و ریسمانی  ها لبخش د اعجازآور و روشنی یقرآن، کالم .تر است نزدیک و کالم او
دهد  نداي بدیعی سر میگوید و  سخن می عظمتگر است که با  و نوري روشنناگسستنی 

 فرماید: اهللا متعال می .)3(دهد ربوبیت اهللا گواهی میبه و دارد  میالوهیت را بیان که 

﴿ ُ َل  ٱ�َّ ۡحَسنَ  نَزَّ
َ
تََ�ٰبِٗها كَِ�ٰٗبا ٱۡ�َِديثِ  أ َثاِ�َ  مُّ ِينَ  ُجلُودُ  ِمۡنهُ  َ�ۡقَشِعرُّ  مَّ  َ�َۡشۡونَ  ٱ�َّ

ِۚ  ذِۡكرِ  إَِ�ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ  َر�َُّهمۡ  ِ  ُهَدى َ�ٰلَِك  ٱ�َّ ۚ  َمن بِهِۦ َ�ۡهِدي ٱ�َّ  �ََشآُء
ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن  .]23الزمر: [ ﴾٢٣ َهادٍ  ِمنۡ  َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ

گون و مکرّر که از شنیدن  اهللا، بهترین سخن را نازل کرده است؛ کتابی با آیات هم «
گاه پوست و  افتد و آن ترسند، به لرزه می آیاتش پوست کسانی که از پروردگارشان می

 .٨٥الله أهل الثناء والمجد، ص -)١(

 .١٢٧و١٢٦همان، صص -)٢(

 .٤٩٠همان، ص -)٣(
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گردد. این، هدایت اهللا است که با آن هرکه را بخواهد، هدایت  دلشان به یاد اهللا نرم می

 .»گري ندارد راهش کند، هیچ هدایت  گمبخشد و هرکس که اهللا می
و  گشتهه یننهاد  شانفطرت دوانیده و درریشه  ها انسان  در درون اهللاوجود ایمان به 

 نیازي ندارد.دلیل ي  اثبات و تأکید و ارئهلذا به  ؛ها کاشته شده است ها و قلب در ذهن
 ءاألذهـــــــــان يش ولـــــــــيس يصـــــــــح يف

 

 )1(إذا احتـــــــاج النهــــــــار إلـــــــی دليـــــــل 
 

، قابل ها در ذهن يچیزصحت هیچ دیگر  وقتی اثبات روز روشن نیازمند دلیل گردد،«
 .»قبول نخواهد بود

با اینکه این واقعیت در وجدانشان  اندیشان کج خبران و اما برخی از کوردالن و بی

ْ ﴿ کنند: وجود اهللا مجادله و ستیز می ي درباره کاشته شده، باز هم ٓ  بَِها وََجَحُدوا  َوٱۡستَۡيَقَنۡتَها
نُفُسُهمۡ 

َ
هاي آشکار را از روى ستم و سرکشى انکار کردند؛ در حالى  و نشانه« .]14النمل: [ ﴾أ

 .»هایشان به این معجزات باور داشت که دل
گوید و به ربوبیت او  ست که از عظمت اهللا سخن می قرآن کریم سرشار از آیاتی

هاي منحرف  مسرور و گمانضمیر را  و روشن بیدار  روح و روان افراددهد و  گواهی می

مۡ ﴿ گرداند:  را باطل می
َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
آیا بدون  « .]35الطور: [ ﴾٣٥ ٱۡلَ�ٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

 .»اند؟ اند یا خودشان آفریننده آفریدگار، آفریده شده
هدایت و یاران هاي  و حامالن دعوت و چراغداران وحی االهی  و امانتپیامبران 

حتی برخی  ؛اند رو شده هدالن روب جها با تعدادي از این منحرفان و ک توحید، در طی زمان
پس  اند! خواندهپروردگار جهانیان  ي ربوبیت کرده و خود راادعا کوردالن منحرف،از 
سان  نمود و بدین هاي قاطع و دالیل آشکار و روشن یاري ، دوستانش را با حجتاهللا

هاي اینان را نابود، افتراهایشان را  گویی ، اباطیل و یاوهدالیل روشني  به وسیله دوستانش
آرزوهایشان را اهداف و  فرومایگیِفهمی و  خردي و کم کن، کیانشان را متزلزل و بی ریشه

 روشن کردند.

 .٥٦٥همان، ص -)١(
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ادعاي  با نمرودي که در نهایت سرکشی و تکبر و زورگویی در مقابل اهللا، ابراهیم
 فرماید: متعال می اهللا؛ نمود، مناظره ربوبیت کرد

لَمۡ ﴿
َ
ِي إَِ�  تَرَ  � نۡ  َرّ�ِهِۦٓ  ِ�  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  َحآجَّ  ٱ�َّ

َ
ُ  َءاتَٮٰهُ  أ َ  مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  قَاَل  إِذۡ  ٱلُۡملَۡك  ٱ�َّ ِي َرّ�ِ  ٱ�َّ

ۦ ۠  قَاَل  َو�ُِميُت  يُۡ�ِ نَا
َ
ۦ � ِ�ۡ

ُ
مِيُتۖ  أ

ُ
َ  فَإِنَّ  مُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  قَاَل  َوأ ِ�  ٱ�َّ

ۡ
ۡمِس  يَأ تِ  ٱلَۡمۡ�ِقِ  مِنَ  بِٱلشَّ

ۡ
 فَأ

ِي َ�بُِهَت  ٱلَۡمۡغرِبِ  مِنَ  بَِها ۗ  ٱ�َّ ُ  َ�َفَر ٰلِِم�َ  ٱلَۡقوۡمَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ  .]158: ةالبقر[ ﴾٢٥٨ ٱل�َّ
دانی که چون اهللا به او فرمانروایی داده بود، با ابراهیم  آیا ماجراي آن پادشاه را می «

ست که  ي پروردگارش جر و بحث کرد؛ وقتی ابراهیم به او گفت: پروردگارم ذاتی درباره
میرانم. ابراهیم فرمود: اهللا،  کنم و می میراند؛ پاسخ داد: من نیز زنده می کند و می زنده می

گویی) آن را از مغرب نمایان کن.  کند؛ پس (اگر راست می خورشید را از شرق نمایان می
کسی که کفر ورزیده بود، مات و مبهوت شد (و دیگر نتوانست چیزي بگوید). در نتیجه 

 .»کند گران را هدایت نمی و اهللا، ستم

َ ﴿و ربوبیت او آورد و گفت:  اهللادلیل اول را بر وجود  وقتی ابراهیم ِي َرّ�ِ ۦ ٱ�َّ  يُۡ�ِ
من هم زنده «گفت: ، نمرود »میراند کند و می ست که زنده می پروردگار من ذاتی«: ﴾َوُ�ِميُت 

، که به مرگ محکوم شده بودندرا به همین منظور دستور داد تا دو مرد  ».میرانم کنم و می می
گذشت. گویی دري و از دیگرکه یکی از آن دو مرد را بکشند . نمرود دستور داد بیاورند

و  ؛اساس و بیواهی  یحجت ،نمرود با این کار، وي را زنده کرد و دیگري را میراند. این
داد و حجتی قاطع براي نمرود  به مناظره با او ادامه  ولی ابراهیم ،پاسخی ضعیف است

َ  فَإِنَّ ﴿آورد و گفت:  ِ�  ٱ�َّ
ۡ
ۡمِس  يَأ تِ  ٱلَۡمۡ�ِقِ  ِمنَ  بِٱلشَّ

ۡ
 .]158: ةالبقر[ ﴾ٱلَۡمۡغرِبِ  ِمنَ  بَِها فَأ

که معبود برحقی جز  -اهللا ي و هر روز  مطابق اراده ستیعنی این خورشید، تابع فرمان خدا
پس اگر تو به گمان  ؛کند از جانب مشرق طلوع می -است او نیست و همه چیز را آفریده 

مغرب بیاور؛ چون کسی که زنده  سمتمیرانی، این خورشید را از  کنی و می خودت زنده می
دهد و چیزي یا کسی مانع او  انجام می ،بخواهد چهست که هر میراند، ذاتی کند و می می

چیز تسلط دارد و هر  مهکه بر ه اهللا متعال استبلکه این  گردد؛ چیره نمیشود و بر او  نمی
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پس این کار را  پنداري، هستی که میگونه  نهمابردار اوست. اگر تو  چیزي مطیع و فرمان
و تو و هر فرد  ، نیستی؛کنی می گمانکه گونه  دیگر آن ،چون اگر این کار را نکنی انجام بده؛

 پاسخی در برابر ابراهیم. نمرود انجام این کار، از تو ساخته نیستداند که  دیگري می

ِي َ�ُبِهَت ﴿اهللا متعال فرمود:  رو از این )1(نداشت؛ ۗ  ٱ�َّ ُ  َ�َفَر ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ  ٱل�َّ
کفر ورزیده بود، مات و مبهوت شد (و دیگر  در نتیجه کسی که« .]158: ةالبقر[ ﴾٢٥٨

 .»کند گران را هدایت نمی نتوانست چیزي بگوید). و اهللا، ستم
 شاعر گوید:

ــــــه ــــــی اإلل ــــــف يعص ــــــاً كي ــــــا عجب  في
 

ــــــــــــجاحد  ـــــــــــف جيحــــــــــــده ال  أم كي
 

شود، یا چگونه برخی از افراد،  جاي بسی تعجب است که چگونه از اهللا نافرمانی می«
 .»کنند؟ او را انکار می

 كـــــــــــــــــــــل حتريكـــــــــــــــــــــة واهللا يف
 

 كـــــــــــــل تســـــــــــــكينة شـــــــــــــاهد ويف 
 

 ».اهللا در هر حرکت و هر سکونی، ناظر و شاهد است«

ـــــــــــ ويف ــــــــــل ش ـــــــــــةيك ــــــــــه آي  ء ل
 

ـــــــــد  ــــــــــه واح ــــــــــی أن ـــــــــدل عل  )2(ت
 

 ».دهد اهللا، یگانه و یکتاست که نشان می ست اي در هر چیزي نشانه«
 زیباست:قدر  هچ ،سروده است /این ابیات که شاعر، ابراهیم بریول

 احليـــــــاة يف یأويــــــت لكـــــــل مـــــــأو إين
 

ـــــــا  ـــــــن مأواك ـــــــز م ـــــــت أع ـــــــام رأي  ف
 

گاه  تر و شکست ناپذیرتر از پناه ام، اما باعزت گاهی پناه برده من در زندگی به هر پناه«
 ».ام تو را ندیده

 الســـبيل إلـــی النجـــاة يـوتلمســـت نفســـ
 

 منجاكــــــا یســـــو يفلـــــم جتـــــد منجــــــ 
 

 ».غیر از راه نجات تو، راه نجات دیگري را نیافت ضمیرم به دنبال راه نجات بود، اما«

 .٥٦٧همان، ص -)١(

 .٥٧٢همان، ص -)٢(

                                                            



 ایمان به اهللا   30

 وبحثــــــت عــــــن رسّ الســــــعادة جاهــــــداً 
 

ـــــــا يفرـســـــــفوجـــــــدت هـــــــذا ال   تقواك
 

بختی برآمدم، اما این راز را در تقوا و پرهیزگاري تو  سخت در پیِ یافتن راز خوش«
 ».یافتم

 النــــاس أو فليســــخطوا يفلريضــــی عنــــ
 

 أنــــــا مل أعــــــد أســــــعی لغــــــري رضــــــاكا 
 

مردم از من راضی باشند و چه نباشند، به هر حال من هرگز براي رضاي غیر تو چه «
 ».کنم تالش نمی

ـــــــا ريب ـــــــوک ي ـــــــوبت أدع ـــــــر ح  يلتغف
 

ـــــــــــــن  ــــــــــــدين يوتعين  هبـــــــــــــداكا ومت
 

خواهم که گناهانم را ببخشایی و با هدایت خودت مرا  اي پروردگار من! از تو می«
 ».کمک و یاري کنی

 يواســــــتجب لرجــــــائ يفأقبــــــل دعــــــائ
 

 مــــا خــــاب يومــــاً مــــن دعــــا ورجاكــــا 
 

خواند و به تو امیدوار  پس دعایم را قبول، و امیدم را اجابت کن. کسی که تو را می«
 ».کند است، هرگز ضرر نمی

 گوید: جا که می تا آن

 ييـــــا أهيـــــا اإلنســـــان مهـــــالً مـــــا الـــــذ
 

 بــــــــاهللا جــــــــلّ جاللــــــــه أغـــــــــراكا 
 

 ».مغرور نموده است اهللاي انسان! بنگر که چه چیزي، تو را نسبت به «

ــــــــإنّام ــــــــدير ف ــــــــوالک الق ــــــــجد مل  فأس
 

 دنياكـــــــــا يالبـــــــــد يومـــــــــاً تنتهـــــــــ 
 

براي کارساز و موالي تواناي خویش سجده کن که ناگزیر روزي، دنیایت به پایان «
 ».رسد می

 يــــــــوم القيامــــــــة مــــــــاثالً  وتكــــــــون يف
 

ــــــــداكا  ــــــــه ي ــــــــام قدمت ــــــــزی ب  )1(جت
 

اي، پاداش و جزا  چه از پیش فرستاده آنگردي و در مقابل  و روز رستاخیز حاضر می«
 ».شوي داده می

 .٥٥٠همان، ص -)١(
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تا روز قیامت، ثابت است و تغییر  اهللا ر رسولنزولش ب از زمان ،حقایق اسالم
 دانشمندان امت اسالمی و باشد و می کند. مرجع و منبع اسالم، قرآن و سنت پیامبر نمی

آن  ،تلفگذر ایام و ادوار مخ درو در هر نسلی  گران و جویندگان علم و دانش، پژوهش
ها به شناخت  ي نسل ما بیش از همه نسل ناگفته نماند که البته ؛اند را شرح و توضیح داده

به ي ایمان نیازمند است. کتابی که پیش رو دارید،  گانه به ویژه ارکان شش ، حقایق دین
هاي دیگري در  یبررس اهللا. به یاري پردازد می اهللا یعنی ایمان به، ایمان رکن نخست

هاي الهی، مقاصد  اخالق و پرورش روحی، سنت و نیز ي ایمان، گانه ارتباط با ارکان شش
هاي روشمند به منظور  شریعت، سیاست شرعی، شناخت مصالح و مفاسد و دیگر بررسی

آن، به این کتاب  ي جدید سهیم شدن در بیداري امت اسالمی و برپایی تمدن پیشرفته
 پیوست خواهد شد.

 مباحث این کتاب

که  ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، فضیلت ال إله إال اهللا، و این ، به معنايدر مبحث اول
چنین در این مبحث از شروط ال إله إال اهللا  ام. هم هاختدپراین کلمه برترین ذکر است، 

 برداري و تسلیم، صدق و راستی، اخالص و محبت و چون علم، یقین، قبول، فرمان هم
 ام. ارتباط آن با والء و براء و آثار اقرار به این کلمه در زندگانی انسان سخن گفته

به  اثبات وجود آفریدگار، و توحید ربوبیت سخن ي درباره، در مبحث دوم و سوم
چنین در این دو مبحث به دالیل وجود اهللا از جمله آفرینش، فطرت و  . همام میان آورده
هاي آسمان و  ي هستی در کرانه یا پهنه -آفاق و انفس با آدمیان بسته،از ازل  اهللاپیمانی که 

فساد  یای هستی و ناهماهنگی هماهنگ، هدایت موجودات، نظم و -ها انسان جان و درون
 ام. آن، اشاره کرده

اند. در  ، توحید اسماء و صفات و توحید الوهیت بیان شدهدر مبحث چهارم و پنجم
حکم به احکام آوردها و نتایج  دستحکام شرعی با توحید و این دو مبحث از ارتباط ا

برپایی حکومت اسالمی، امنیت و آرامش،  استقرار و خالفت بندگان و  :چون اهللا، هم
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قدم،  ، برکت و خوشی و فراخی زندگانی، هدایت، ثباتسربلنديپیروزي و عزت و 
 ؛ام ستان سخن گفتهراهی با پیامبران و را ها، هم رستگاري و مغفرت گناهان و بدي

دلی و انحراف از حق،  سنگ :چون طور که آثار شوم حکم به غیر احکام اهللا، هم همان
دچار شدن به نفاق و محرومیت از توبه، ممانعت از راه حق، عدم امنیت و آرامش، رواج 

و ناتوانی در برپایی  ،ها، محرومیت از یاري و پیروزي توزي در میان انسان دشمنی و کینه
 کنندگان شریعت خداست، مرگ با ذلت، ومت، ترس از مجازاتی که در انتظار تحریفحک

چنین در این  ام. هم زد نموده را گوش آتش دوزخ، خشم خداوند جبار و عذاب دردناك
نهی  ، از قبیل:در راه حمایت از توحید الوهیت ي پیامبر وقفه هاي بی دو مبحث از تالش

ها و تعویذها و نهی از  و کیفیت برخورد با افسون از غلو و افراط در مدح آن حضرت
 ام. گویی و... سخن گفته کهانت و پیش

ام و آن را در کتابم پا  : عنوان این مبحث را به جاي عقیده، ایمان گذاشتهدر مبحث ششم
صطالح ظریف و هاي ایمان را در ضمن ا ي قرآن که مقررات و ویژگی به پاي عرضه

ام. بدون شک بازگشت به تعابیر قرآن و  دارد، به کار برده عرضه می» ایمان«ي محبوب  کلمه
 نیزسودمندتر و بهتر است، در عین حال که به کار بردن اصطالحات دیگر  تعابیر پیامبر

ي ایمان از دیگر کلمات و اصطالحاتی که به جاي ایمان به کار  . پس کلمهباشد می جایز
ي  واژهچون وقتی  ؛رساند میبهتر تري دارد و مقصود را  رده شده، معناي بهتر و ظریفب

شود، معانی امنیت و اطمینان و آرامش و یقین و الزام و تصدیق و  کار برده می ایمان به
ي عقیده تمام این معانی  اما کلمه ؛دارد بر خضوع و ثبات و دوام و متانت و زنده بودن را در

را بیان  اهللابه  و ارکان ایمان چنین فرق میان اسالم و ایمان و احسان ارد. همرا در بر ند
زینت ایمان، نور ایمان و روح ایمان را ي ایمان، مانند:  درباره ام و برخی از آیات قرآن کرده

 ام که عبارتند از: ت ایمان را خالصه کردهیقوتترین اسباب  ام. در این کتاب مهم شرح داده
 .اهللاهاي نیک  شناخت نام -1
 طور عام. تدبر و تأمل در قرآن به -2

 .شناخت پیامبر -3
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 .یا وجود خویشتنتفکر در هستی و تأمل در نفس  -4
 کثرت و در همه حال. یاد و ذکر اهللا متعال، به -5

 دین اسالم. يها شناخت خوبی -6

 تالش براي تحقق احسان. -7

 .اهللا دعوت به سوي -8
 چه که با ایمان منافات دارد. آن ي آمادگی نفس جهت مقابله -9

 که دنیا گذرگاه آخرت است. شناخت حقیقت دنیا و این -10
، بیان کرده و آن را است که در قرآن کریم آمدهرا چنین برخی از صفات مؤمنان  هم

ترین فواید و نتایج ایمان  ام و بر مهم را بیان نموده ششرح و توضیح داده و اهمیت
یابی  از مؤمنان و دست اهللابه والیت اهللا، دفاع و حمایت  خرسندي و شادمانی :چون هم

 بري ، رستگاري و هدایت، بهرهاهللاکرامت  ي ، حاصل شدن مژدهاهللابه رضایت و خشنودي 
و  شکر و صبر و تأثیر ایمان بر گفتار و کردار آدمی،و نیز از پند و اندرز و یادآوري، 

 ام. تأکید کردهمحبت  اهللا و مؤمنان 
شرك و کفر و نفاق و ارتداد و فسق و  ي درباره ،ث هفتم و مبحث پایانیدر مبح

 .ام ، سخن گفتهگناهان
قلبت را اهللا متعال گذارم که  پیش رویت میبا این امید ي گرامی! این کتاب را  خواننده

هدایتت بیفزاید. پس هدف از این  رهر معرفت جدیدي از پروردگارت، ب باگرداند و بزنده 
که  ست هایی  دور از موانع و آسیب به ،ایمانت به پروردگار جهانیان افزایش و تقویتنوشتار، 

آن  ،ي کرام بیان کرده و صحابه محمد ن،؛ راهی که پیامبرمااست در راه ایمان قرار گرفته
در نتیجه به پروردگارشان دور از تکلف و سرسختی در پیش گرفتند؛  را با طیب خاطر و به

 فرماید: می اهللا متعالرا هدایت نمود؛  شانهای دل خداوند ایمان آوردند و

ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن﴿ ۥۚ  َ�ۡهدِ  بِٱ�َّ ُ  قَۡلَبُه ءٍ  بُِ�ّلِ  َوٱ�َّ  .]11التغابن: [ ﴾١١ َعلِيمٞ  َ�ۡ
 .»کند. و اهللا، به همه چیز داناست و هر کس به اهللا ایمان بیاورد، (اهللا) قلبش را هدایت می«
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 3/3/2009ق برابر با ..هـ8/5/1430به تاریخ  14: 45روز یکشنبه ساعت به لطف اهللا، در 
هاي نیک و صفات  . با توسل به نامرساندماین کتاب را به پایان  تألیف ،میالدي در دوحه

را براي بندگانش   و آنش بگرداند خواهم که عملم را خالص براي خود واالي پروردگار می
، به لطف و کرم بگشایدرا جهت سود بردن از آن  شانهاي بندگ سودمند قرار دهد و سینه

، پاداش دهد. از هر نمودنددر آن برکت نهد و به برادرانم که مرا در این راه یاري  یشخو
ي نیازمند به بخشش و  خواهشمندم که این بنده ،رسد مسلمانی که این کتاب به دستش می

 نگذارد:نصیب  گذشت و رحمت و خشنودي خدا را از این دعایش بی

ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ ﴿
َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
ۡ�َعۡمَت  ٱلَِّ�ٓ  نِۡعَمَتَك  أ

َ
�  َّ َ�َ  ٰ يَّ  َوَ�َ نۡ  َ�ِٰ�َ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
 َ�ٰلِٗحا أ

ۡدِخۡلِ�  تَۡرَضٮٰهُ 
َ
ٰلِِح�َ  ِعَبادِكَ  ِ�  بِرَۡ�َتَِك  َوأ  .]19النمل: [ ﴾١٩ ٱل�َّ

اى،  که به من و پدر و مادرم عطا کردهاي پروردگارم! به من الهام کن تا شکر نعمتى را «
پسندى؛ و مرا به رحمت خویش  اى انجام دهم که آن را می به جاى آورم و کار شایسته

 .»ات قرار بده در شمار بندگان شایسته
 فرماید: اهللا متعال در جاي دیگري می

ا﴿ ُ  َ�ۡفَتحِ  مَّ ۖ  ُمۡمِسَك  فََ�  رَّۡ�َةٖ  ِمن لِلنَّاِس  ٱ�َّ ِۦۚ  ِمنۢ  َ�ُۥ ُمۡرِسَل  فََ�  ُ�ۡمِسۡك  َوَما لََها  َ�ۡعِده
 .]2فاطر: [ ﴾٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ 

چه بازدارد،  تواند آن را بازدارد؛ و آن کس نمی  هر رحمتی که اهللا براي مردم بگشاید، هیچ «

 .»تواند آن را بفرستد و او تواناي چیره و حکیم است کس نمی هیچ ،پس از او
 فرماید: چنین می هم

ةِ  َرّبِ  َرّ�َِك  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ا ٱۡلعِزَّ ِ  َوٱۡ�َۡمدُ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  َ�َ  َوَسَ�ٰمٌ  ١٨٠ يَِصُفونَ  َ�مَّ  َرّبِ  ِ�َّ
 .]182-180الصافات: [ ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

کنند، پاك  چه (کافران) توصیف می پروردگارت که پروردگار شکوه و عزت است، از آن«
ي حمد و ستایش از آن اهللا،  و همه فرستادگانِ (اهللا)؛باشد. و درود و سالم بر  و منزه می

 .»پروردگار جهانیان است
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دهم که معبود برحقی  گواهی می .و ستایش مخصوص توست ؛هیتو پاك و منز یا اهللا!
 گردم. نمایم و به سوي تو باز می جز تو نیست. از تو طلب بخشش می

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

و نظرات خویش را ها پیشنهاد ها،انتقادکه شوم  حال می برادران گرامی! خیلی خوش
م ارسال کنید. از برادران هایم که منتشر خواهد شد، برای این کتاب و دیگر کتاب ي درباره
گذار  اخالص داشته باشم و مرا خدمت اهللاکه برایم دعا کنند تا براي  خواهم میام  دینی

 گرداند!ب شباعظمت این دین
 

Mail: info@alsallaby.com 

Website : www.alsallaby.com 

 





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 فصل اول:

إال اهللا، محمد ي شهادتین؛ ال إله  کلمه

 رسول اهللا
 





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مبحث اول:
 معناي ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا؛

 و فضیلت و شرایط آن

شود و به مدارج توحید  ي اسالم می ي آن وارد دایره وسیله اي که انسان به نخستین کلمه
است. »  إله إال اهللا محمد رسول اهللاال«ي  دارد، کلمه رسد و در مسیر عبودیت گام برمی می

کند.  اقرار می اي که به موجب آن، بنده به ربوبیت و الوهیت اهللا و به رسالت محمد کلمه
ي آن، تمام  دهد که تنها اهللا استحقاق پرستش را دارد و به وسیله با این کلمه، بنده گواهی می

و تهلیل و ستایش و تمجید  صرف تسبیح -عقل و قلب و جسم و اعضایش -نیروهاي بنده
شود؛ ذاتی که تمام ذرات درونیِ وجودت به او اعتراف  و پرستش این پروردگار بزرگ می

نماید؛ چه بخواهی و چه نخواهی، چه غافل  کند و او را تمجید و تعظیم و تسبیح می می
یار باشی و چه متوجه؛ چه زنده باشی و چه مرده، چه ایمان بیاوري و چه کفر ورزي. اخت

ست که به میل خویش پروردگارش را بپرستد و از اوامر او که بر  انسان به جاي خود باقی
خاتم پیامبران و  دهد که محمد و گواهی  )1(زبان پیامبران گرامی آمده است، اطاعت کند،

او را براي تمامی آفریدگان، اعم از آدمیان و جنیان  ي خداست که خداوند بنده و فرستاده
فرستاده است؛ این شهادت یا گواهی، بدین صورت است که با زبان اقرار نماید و با قلب 

 ي جهانیان است. رحمت و وسیله ایمان داشته باشد که محمد

 .٣٩مع الله، ص -)١(
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 معناي ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا اول:

یگانه و  ،ن است که معبود برحقی جز اهللا نیست. پس اهللاي ال إله إال اهللا ای معناي کلمه
یکتاست و استحقاق این را دارد که تمامی عبادات خالصانه براي او باشد و براي غیر او 

 فرماید: می اهللا متعال نباشد.

ٓ  َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  �َ�ُٰهُ�مۡ ﴿  .]163 :ةالبقر[ ﴾١٦٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  �َّ
ست که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ (پروردگارِ)  معبودي  و معبودتان، یگانه «

 .»مهرِ مهرورز گسترده
 فرماید: در جاي دیگري می

�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ا بََرآءٞ  إِنَِّ�  َوقَۡوِمهِۦٓ  ِ� ِي إِ�َّ  ٢٦ َ�ۡعُبُدونَ  ّمِمَّ  فَإِنَُّهۥ َ�َطَرِ�  ٱ�َّ

 .]28-26الزخرف: [ ﴾٢٨ يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  َعقِبِهِۦ ِ�  بَا�َِيةٗ  َ�َِم� وََجَعلََها ٢٧ َسَيۡهِدينِ 
چه  و زمانی (را یادآوري کن) که ابراهیم به پدر و قومش گفت: همانا من از آن «

ي  خواهد کرد. و کلمه یقین که او، هدایتم  پرستید، بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده و به می
هاي پس از خویش قرار داد؛ امید است که آنان، (یعنی  توحید را حقیقتی ماندگار در نسل

 .»مشرکان به سوي توحید) بازگردند
 فرماید: چنین می هم

﴿ ُ  .]2آل عمران: [ ﴾٢ ٱۡلَقيُّومُ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ
 .»اي که مدبر (جهان هستی) است  وجود ندارد؛ همیشه زندهاهللا؛ هیچ معبود برحقی جز او  «

زبان اقرار نماید و با  معناي شهادت دادن به محمد رسول اهللا این است که مسلمان به
ي اهللا به سوي تمامی  قلب ایمان داشته باشد که محمد بن عبداهللا قریشی هاشمی، فرستاده

 فرماید: عال میمت اهللاآفریدگان اعم از جنیان و آدمیان است؛ 

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِ  رَُسوُل  إِّ�ِ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِي َ�ِيًعا إَِ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  َ�ُۥ ٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ

َ
 َ�ٓ  َوٱۡ�

ۦ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  يُۡ�ِ ِ  اِمُنوا ِّ  ٱ�َِّ�ِّ  َورَُسوِ�ِ  بِٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ� ِ  يُۡؤِمنُ  ٱ�َّ  َوَ�َِ�ٰتِهِۦ بِٱ�َّ

 .]158األعراف: [ ﴾١٥٨ َ�ۡهَتُدونَ  َلَعلَُّ�مۡ  َوٱتَّبُِعوهُ 
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ي  ي شما هستم؛ فرستاده ي اهللا به سوي همه راستی که من، فرستاده بگو: اي مردم! به «
ها و زمین از آنِ اوست؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود  پروردگاري که فرمانروایی آسمان

اش ایمان بیاورید؛ همان پیامبر  میراند؛ پس به اهللا و فرستاده کند و می میندارد؛ زنده 
 .»اي که به اهللا و سخنانش ایمان دارد. و از او پیروي کنید تا هدایت یابید نخوانده درس

 فرماید: در جاي دیگري می 

ِي َ�َباَركَ ﴿ َل  ٱ�َّ ٰ  ٱۡلُفۡرقَانَ  نَزَّ  .]1الفرقان: [ ﴾١ نَِذيًرا لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ِ�َُكونَ  َ�ۡبِدهِۦ َ�َ
 .»جهانیان باشد ي دهنده اش نازل کرد تا بیم که قرآن را بر بنده ذاتیبرکت است بس واال و با«

 شامل دو قسمت نفی و اثبات است:» ال إله إال اهللا«ي  پس کلمه
را نفی  باطلي معبودان  ، هر معبودي غیر از اهللا، یعنی همه، این بخشنفی (ال إله) -1

دارد. نکره در سیاق نفی، عام کسی غیر از اهللا استحقاق پرستش را ن رو از این ؛کند می
ش که ممکن است پرست شود می اهللاهر موجودي غیر از شامل  بخش،این  است؛ پس

 ي آورند.و به سوي او رو گردد
کند. پس اهللا، معبود  می؛ این بخش، عبادت براي اهللا متعال را اثبات اثبات (إال اهللا) -2

باشد،  و محذوف می» بحق«ي  که جمله» ال«حقیقی و مستحق پرستش است؛ چون خبرِ 
ست که نصوص قرآن آن را بیان کرده است. پس ال إله إال اهللا یعنی ال إله بحق  همان چیزي

زق و طور که تنها اهللا خالق و را إال اهللا؛ یعنی هیچ معبود برحقی جز اهللا نیست. پس همان
کننده و میراننده و پدیدآورنده و نابودکننده است و تنها اوست که سود و زیان  زنده
ها با او شریک  یک از آفریده کس در آفرینش مخلوقات و تصرف در هیچ رساند و هیچ می

 فرماید: مرتبه می طور تنها اهللا مستحق الوهیت است و شریکی ندارد؛ اهللا بلند نیست، همین

  َ�ٰلَِك ﴿
َ
َ  نَّ بِأ نَّ  ٱۡ�َقُّ  ُهوَ  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل  ُدونِهِ  ِمن يَۡدُعونَ  َما َوأ

َ
َ  َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ  ُهوَ  ٱ�َّ

 .)1(]30لقمان: [ ﴾٣٠ٱۡلَكبِ�ُ 
باشد و اهللا  پرستند، باطل می چه جز او می این، دلیل آنست که تنها اهللا، حق است و آن «

 .»مرتبه و بزرگ است ذات بلند

 .٢٦٠، سید سعید عبدالغنی، صالعقیدة الصافیة -)١(
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برخی ، بلکه از نظر وندهاي خدا ي شهادت، یکی از نام در کلمه» اهللا« ي لفظ جالله
آمده  هاي اهللا ناماین اسم بیش از دیگر  ،اسم اعظم خداست. در قرآن و سنت از علما

 ،هاي مختلف هاي دیگر خدا مشهورتر است و در زبان ي نام از همه» اهللا«است. لفظ 
 شود. تر تکرار می بیش

جامع صفات الوهیت و  کند که ی داللت میست که بر ذات عظیم میاس ،»اهللا«ي  واژه
و به کسی غیر از خدا  به پروردگار متعال اختصاص داردپس این اسم، تنها  است؛ربوبیت 

 کند. ها ادعاي آن را نمی شود و احدي از انسان اطالق نمی او تعلق ندارد و بر غیر
مخلوقات او را تمجید و تسبیح و ستایش ست که  اي ستوده و نام پروردگار معبود» اهللا«
ها و شب و روز و آدمیان  گانه و موجودات میان آن هاي هفت ها و زمین کنند و آسمان می

 ستایند: و جنیان و خشکی و دریا او را به پاکی می

ءٍ  ّمِن �ن﴿  َحلِيًما َ�نَ  إِنَُّهۥ �َۡسبِيَحُهمۚۡ  َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن ِ�َۡمِدهِۦ �َُسّبِحُ  إِ�َّ  َ�ۡ
 .]44األسراء: [ ﴾٤٤ َ�ُفوٗر�

ستاید؛ ولی شما  پاکی و بزرگی می که پروردگار را به و هیچ موجودي نیست، مگر آن«
 .»گمان او بردبار و آمرزنده است یابید. بی ستایش و تسبیحشان را درنمی

به سوي او  بندگانروح و روان و  به او رغبت دارندها،  ست که قلب ذاتی» اهللا«
شوند و  حال می آیند و با یاد و ذکرِ او خوش ها به سوي او به پرواز درمی مشتاقند و شوق

 در هرهر دم و در ها اعم از بزرگ و کوچک،  به سوي او اشتیاق دارند، و تمامی آفریده
محتاج اویند؛  ي خود زدنی، در امور خاص و عام خویش و در حال و آینده چشم به هم

ها را زنده  دوباره آن ،ون خدا این مخلوقات را به وجود آورده و پس از نابوديچ
ها هستی داده است. و این آفریدگان در  ها را آفریده و به آن آن ست کهگرداند و او می

 بردارند. فرمانفروتن و برابر اهللا، 
هایی را  ها و نعمت کند که خداي متعال منت که احساس می هیچ انسانی نیست مگر این

 فراوانی به او ارزانی داشته است؛هاي  بر گردن او نهاده و از لطف و کرم خویش نعمت
 .ي بیاوردو تعظیم به سوي اهللا متعال رو مهر و رغبتپس شایسته است که قلب انسان با 
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تواند  نمی انسانها  م است. عقلدر ذات و صفات و اسماء و جالل و مجدش، عظی» اهللا«
برد. پس  کند و گمانشان به کنه عظمت او پی نمی او را درك نمی شاناو را دریابد و فهم

هر چند با توجه به توانایی و  ؛زده است متحیر و شگفت ،ز درك عظمت پروردگارعقل، ا
حبت اهللا و اي از این عظمت را درك کند. م تواند گوشه می ،قدرتی که به آن بخشیده شده

 توانایی ،به عقل ،پرستش آن ذات یگانه در حد توان ترس از او و امید به رحمتش و نیز
 )1(بخشد. را می تعالی شناخت عظمت باري

 گوید: شاعر می
 اآلفـــــــــــــــــــــــــــــاق آيـــــــــــــــــــــــــــــات هللا يف

 

ـــا  ـــه داك ـــا إلي ـــو م ـــا ه ـــل أقله  لع
 

ها تو را به سوي او  نشانهترین این  هایی دارد؛ شاید کم  هاي زمین، نشانه اهللا در کرانه«
 ».هدایت کند

 الـــــــــــنفس مـــــــــــن آياتـــــــــــه لعـــــــــــلّ مـــــــــــا يف
 

جاب لـو تـری عيناكـا   عجب عُ
 

 ».دید ها را می انگیز است؛ اگر چشمانت آن هاي موجود در وجودت، بس شگفت نشانه«
ــــــــــــــــ  رسارأوالكــــــــــــــــون مشــــــــــــــــحون ب

 

 )2(إذا حاولــت تفســرياً هلــا أعياكــا 
 

ها پی ببري، تو را سرگشته و  تالش کنی به آنست که هرگاه  هستی پر از رازهایی«
 ».کند درمانده می

و نماز و حج و   ها و عبادات ست که مؤمنان، دل فرمانروا، فریادرس و معبودي» اهللا«
 :گردانند میشعایر و حیات و آخرتشان را خالص براي او 

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ ۥۖ  َ�ِ�َك  َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ  َو�َِ�ٰلَِك  َ�ُ
ِمۡرُت 

ُ
۠  أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
 .]163-162األنعام: [ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  أ

بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ اهللا، پروردگار جهانیان است. شریکی  «

 .»هستمام و من، نخستین مسلمانِ (امتم) ندارد؛ و به توحید امر شده

 .٣٧-٣٦، صصعودة مع الله، دکتر سلیمان -)١(

 .٣٩همان، ص -)٢(
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داشت و ترس  این است که محبت و تعظیم و بزرگ ،ال إله إال اهللا ي مایه درونروح و 
، رغبت و رهبت یا بیم و امید، فقط براي او توکل، توجه :از قبیل ،مدهاي آنآ و امید و پی

 ،دارد بلکه اگر غیراهللا را دوست می ؛دارد پس انسان مسلمان، غیر اهللا را دوست نمی باشد؛
مؤمن از ست.  ساز افزایش محبت الهی که خود زمینهاست متعال به تبعیت از محبت اهللا 

و  بندد کند و تنها به او دل می تنها به اهللا توکل میامید ندارد؛  او ترسد و به غیر غیراهللا نمی
ه کند و تنها ب نذر نمی اهللاخورد و جز براي  جز به نام اهللا سوگند نمی ترسد؛ تنها از او می

 ند و از غیر اوک تنها از اوامر پروردگار اطاعت می ید؛نما می و البه و زاري توبه اهللاسوي 
جوید و تنها به او پناه  کمک و یاري می اهللاها تنها از  در سختی امید ثواب و پاداش ندارد؛

بان هنگام ذبح، فقط نام او را بر زکند و  میو کرنش و قربانی سجده  اهللابراي  تنهابرد.  می
 ها تکه تمامی انواع عباد شود و آن این ها در یک کلمه خالصه می ي این . همهآورد می

. به باشد میهمان محقق نمودن شهادت ال إله إال اهللا  ،است. این متعال اهللاز آنِ فقط 
دهد، از آتش دوزخ دور شهادت  إالاهللا الإلهبه کسی را که حقیقتاً  همین خاطر خداوند

که حقیقت این شهادت را محقق نموده و بدان قیام که محال است کسی  ؛دارد نگه می
 فرماید: متعال می اهللاطور که  همانبه دوزخ برود؛  نموده است، 

ِينَ ﴿  .]33المعارج: [ ﴾٣٣ قَآ�ُِمونَ  �َِشَ�َٰ�ٰتِِهمۡ  ُهم َوٱ�َّ
 .»بندند هاي خویش، متعهد و پاي و آنان که بر اداي درست گواهی «
مؤمن در ظاهر و باطن و در قلب و جسمش به اجراي مقتضیات این کلمه قیام پس 

 .)1(کند می
از جانب اهللا آورده است، تصدیق  اهللا چه را رسول مقتضاي این شهادت، این است که آن

اش باشی و تنها مطابق شریعت اهللا، او را بپرستی و معتقد نباشی  کنی و مطیع اوامر و  نواهی
 ي که شایسته در ربوبیت و مدیریت جهان هستی، نقش یا سهمی دارد یا این اهللا که رسول

ي پرستش نیست؛  اهللا است و شایسته ي بنده پرستش است؛ بلکه باید معتقد باشی که پیامبر

 .١٣٩الجواب الکافی، اثر ابن قیم، ص -)١(
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اهللا است که نباید و نشاید که تکذیب شود؛ او براي خودش و دیگران، مالک   ي و نیز فرستاده
 .)1(هر نفع و ضرري به خواست اهللا متعال استهیچ نفع و ضرري نیست و 

 شود. شناخته می» تقوا«و » اخالص«، »توحید«ي  نزد مسلمانان به کلمه إالاهللا الإله

گران روي زمین و  زورگویان و ستم خیزش در برابراعالم انقالب و  إالاهللا الإله
یا معبودان  مزعوم ها و خدایان تمامی بت قیام بر ضدانقالب و نیز هاي جاهل، و  طاغوت

 إالاهللا الإله. یا بشرخواه سنگ  و در مقابل خداست؛ خواه این خدایان، درخت باشند باطل
 .ست يدیگر آزادسازي انسان از بندگی انسان و طبیعت و هر مخلوقبراي ی جهانی یندا

ها فقط  شوند و دل ها فقط متوجه او می ست که چهره عنوان منهج خداوندي إالاهللا الإله
 )2(.ندبردار ي او فرمان آورند و فقط در برابر سلطه حکم او سر تسلیم فرود می در برابر

 ي ال إله إال اهللا دوم: فضیلت کلمه

بیان و براي این کلمه آمده که  فراوانی هاي ل و ویژگیفضای در قرآن و سنت پیامبر
 کشد.  جا به درازا می ها در این آن شمارش
 گشته و پاپدیدار و بري آن  ها و زمین به وسیله ست که آسمان اي کلمه إالاهللا الإله
اند. خداوند متعال براي این کلمه پیامبرانش را فرستاده  ها به خاطر آن، آفریده شده آفریده

ها و دستورات خویش را مقرر نموده، و به خاطر  هایش را نازل فرموده و برنامه و کتاب
و بازار بهشت و جهنم برپا شده  گردیدههاي اعمال گشوده  آن ترازوها قرار داده شده، نامه

ن و بدکاران رااوکها به مؤمنان و کافران، و نیک است که انسان ي این کلمه واسطه است. به
فرمان خدا و پاداش و مجازات  منشأ آفرینش و إالاهللا الإلهي  شوند. پس کلمه تقسیم می

ي این کلمه و حقوق  دربارهاند و  ست که مخلوقات براي آن آفریده شده اي کلمه است؛
شود. قبله بر  گیرد و پاداش و عقاب بر اساس آن واقع می میسؤال و محاسبه صورت آن، 

 .١/٢٣٣األمثال فی القرآن، اثر دکتر عبدالله جربوع،  -)١(

 .٣١، اثر قرضاوی، صالحیاةاإلیمان و  -)٢(
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و  همین کلمه شکل گرفته استبر اساس نیز نهاده شده و امت اسالمی این کلمه اساس 
حق  ،. این کلمههمین کلمه، شمشیرها از نیام برآمده و جهاد برپا شده استبه خاطر 

ي اسالم و کلید سراي اسالم است  لمهک إالاهللا الإله پس ؛باشد خداوند بر تمامی بندگان می
قدم از  ، بندگانشد. در آخرت ي آن پرسیده خواهند  و تمامی آدمیان از اول تا آخر درباره

در دنیا چه  -1سؤال شود:  آناني دو چیز از  که درباره تا ایندارند  قدم برنمی
 به پیامبران و فرستادگان خدا چه جوابی دادید؟ -2؟ پرستیدید می

از لحاظ شناخت و اقرار و عمل به آن، » إالاهللا الإله« ساختنبا محقق  نخست سؤال
با شناختن یعنی:  ،»اهللا محمدرسول«دوم با اجراي مقتضیات  پرسشو  شود؛ ده میدا پاسخ
 )1(او. برداري و اطاعت از و تسلیم و فرمانبه نبوت و رسالتش و اقرار  پیامبر

ي  در قرآن کریم آمده، این است که این کلمه، به کلمه که »إالاهللا إلهال«یکی از فضایل 
 فرماید: متعال می اهللاطور که  همان دار توصیف شده است؛ ابت و ریشهي ث طیبه و گفته

لَمۡ ﴿
َ
ُ  َ�ََب  َكۡيَف  تَرَ  � ۡصلَُها َطّيَِبةٍ  َكَشَجَر�ٖ  َطّيَِبةٗ  َ�َِمةٗ  َمَثٗ�  ٱ�َّ

َ
 ِ�  َوفَرُۡ�َها ثَابِتٞ  أ

َمآءِ  ُ�لََها تُۡؤِ�ٓ  ٢٤ ٱلسَّ
ُ
ۗ  �ِإِۡذنِ  ِحي� ُ�َّ  أ ُ  َوَ�ۡ�ُِب  َرّ�َِها ۡمَثاَل  ٱ�َّ

َ
 لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  ٱۡ�

ُرونَ   .]25-24ابراهیم: [ ﴾٢٥ َ�َتَذكَّ
ي پاك توحید همانند درخت  چگونه مثالی زده است؟ کلمه اهللاي که  آیا دقت نکرده«

و به حکم پروردگارش  هایش در آسمان است استوار و شاخه اش ست که ریشه اي پاکیزه

 .»زند تا پند بگیرند براي مردم مثال می اهللادهد. و  میوه می در هر زمان (مناسبی)
 فرماید: گونه که اهللا متعال می آویز محکم و ناگسستنی ایمان است؛ همان این کلمه، دست

ُٰغوتِ  يَۡ�ُفرۡ  َ�َمن﴿ ِ  َوُ�ۡؤِمنۢ  بِٱل�َّ  ﴾لََها ٱنفَِصامَ  َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  بِٱۡلُعۡرَوةِ  ٱۡسَتۡمَسَك  َ�َقدِ  بِٱ�َّ
 .]256: ةالبقر[
ورزد و به اهللا ایمان بیاورد، به بکفر  )و معبودان باطل(بنابراین کسی که به طاغوت «

 .»شود گاه گسسته نمی چنگ زده است که هیچ )و ناگسستنیِ ایمان(ویز محکم آ دست

 .١/٣٤زاد المعاد،  -)١(
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دهنده و  ي آن، بیم وسیله این است که تمام پیامبران به» إالاهللا الإله«فضایل دیگر از 
 فرماید: متعال می اهللاطور که  اند؛ همان رسان فرستاده شده مژده

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
نَُّهۥ إَِ�ۡهِ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
 ﴾٢٥ فَٱۡ�ُبُدونِ  �

 .]25األنبیاء: [
که به او وحی کردیم که هیچ معبود  مگر این ،و پیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم «

 .»پس مرا عبادت و پرستش کنید برحقی جز من وجود ندارد؛
 این کلمه که در قرآن کریم آمده است. لدیگر فضایطور  همینو 

 ها برخی از آنبه  فراوان است و مابسیار در سنت آمده، که » إالاهللا الإله« اما فضایل
 :کنیم اشاره می

 :فرموده است اهللا رسول باشد؛ میایمان  این کلمه، باالترین شعبه یا برترین بخشِ -

يقِ « نْ الطَّرِ ةُ األَذَ عَ اطَ ا إمَ اهَ نَ أَدْ لُ ال إلَهَ إالَّ اهللاَُّ، وَ وْ ا قَ الهَ بَةً أَعْ عْ بْعُونَ شُ سَ عٌ وَ نُ بِضْ يامَ  یعنی: )1(»اإلِ

ترین بخشِ ایمان،  االاهللا؛ و پایین ایمان، هفتاد و اندي بخش دارد که برترینش، گفتن الاله«
 .»اي) از سرِ راه است برداشتن خار و خاشاك (و هر چیز آزاردهنده

فرموده است:  طور که پیامبر اشد؛ همانب جهاد به خاطر اعالي این کلمه می ي اقامه -

تُ أَنْ « رْ ، أُمِ الةَ وا الصَّ يمُ قِ داً رسولُ اهللاَّ، ويُ َمَّ أَنَّ حمُ وا أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اهللاَّ، وَ دُ هَ تَّى يَشْ اتِلَ النَّاسَ حَ أُقَ

ىل مْ عَ ُ ساهبُ الم، وحِ قِّ اإلِسْ مْ إِالَّ بِحَ واهلَُ أَمْ مْ وَ هُ نِّي دِماءَ وا مِ صمُ لُوا ذلك، عَ عَ ا فَ إِذَ ، فَ كاةَ يُؤتوا الزَّ  وَ

مأموریت یافتم که با مردم پیکار کنم تا گواهی دهند که معبود راستینی جز «یعنی:  )2(»اهللاَّ

ي اوست، و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ هرگاه  اهللا وجود ندارد و محمد، فرستاده
اند، مگر در  چنین کردند، جان و مال خود را از هرگونه تعرضی از سوي من مصون داشته

 .»با اهللا متعال است -در آخرت -کرده است؛ و حسابشانحقّی که اسالم تعیین 

 .١/٢١بخاری، باب أمور اإلیمان،  -)١(

 .٤١٥ی  بخاری، باب المساجد، شماره -)٢(
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طور که در  ي گناهان برتري دارد؛ همان در ترازوي اعمال، بر کفه» اهللا إال الإله«ي  کلمه -

لِّصُ « فرمود: اهللا رسول است کهآمده  $از عبداهللا بن عمرو بن عاص یحدیث يُخَ إِنَّ اهللاََّ سَ

ىلَ  تِي عَ نْ أُمَّ الً مِ جُ دِّ رَ ثْلُ مَ لٍّ مِ جِ لُّ سِ الًّ كُ جِ عِنيَ سِ تِسْ ةً وَ عَ يْهِ تِسْ لَ ُ عَ يَنْرشُ ةِ فَ يَامَ مَ القِ وْ الَئِقِ يَ ءُوسِ اخلَ رُ

ولُ  يَقُ ، فَ بِّ ا رَ : الَ يَ يَقُولُ ؟ فَ افِظُونَ تَبَتِي احلَ كَ كَ لَمَ يْئًا؟ أَظَ ا شَ ذَ نْ هَ نْكِرُ مِ : أَتُ قُولُ مَّ يَ ، ثُ ِ لَكَ البَرصَ : أَفَ

ذْ  رُ عُ تَخْ ، فَ مَ يْكَ اليَوْ لَ لْمَ عَ هُ الَ ظُ إِنَّ ، فَ نَةً سَ ا حَ نَ نْدَ : بَىلَ إِنَّ لَكَ عِ يَقُولُ ، فَ بِّ ا رَ : الَ يَ يَقُولُ ؟ فَ ةٌ رٌ جُ بِطَاقَ

 ْ رضُ : احْ يَقُولُ ، فَ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ وَ هَ ا: أَشْ بِّ  فِيهَ ا رَ : يَ يَقُولُ ، فَ نَكَ زْ وَ

ةٍ وَ  فَّ الَّتُ يفِ كَ جِ عُ السِّ تُوضَ : فَ الَ ، قَ : إِنَّكَ الَ تُظْلَمُ الَ قَ ، فَ الَّتِ جِ هِ السِّ ذِ عَ هَ ةُ مَ هِ البِطَاقَ ذِ ا هَ ةُ مَ البِطَاقَ

مِ  عَ اسْ لُ مَ ثْقُ ، فَالَ يَ ةُ لَتِ البِطَاقَ قُ ثَ الَّتُ وَ جِ تِ السِّ طَاشَ ، فَ ةٍ فَّ ءٌ  يفِ كَ ْ خداوند در «یعنی:  )1(»اهللاِ يشَ

دهد و  را در برابر دیدگان مخلوقات مورد بازخواست قرار میم روز قیامت شخصی از امت
 ،رد بیناییي ب اندازه به يرا که هر دفتر ده (از اعمال ناشایستش)ش ه دفتر ثبتنُ و نود

ها را انکار  فرماید: آیا چیزي از این کند و سپس می وسعت دارد، در برابر او باز می
، اي پروردگار خیرگوید:  اند؟ او می کنی؟ آیا نویسندگان نگهبان من به تو ستمی کرده می

تو  آري؛فرماید:  اي پروردگار من! می گوید: خیر،  فرماید: آیا عذري داري؟ می می اهللامن! 
شود  شود. پس کارتی بیرون آورده می اي داري. امروز به تو هیچ ستمی نمی نهنزد ما حس

در آن است. » محمداً عبده و رسوله أشهد أن ال إله إال إهللا و أشهد أنّ«ي  که کلمه
با  !گوید: پروردگارا . آن شخص میسرِ سنجش اعمالت حاضر شوفرماید:  پروردگار می

عمال ناشایستم) این یک کارت چیست و به چه کار شده (از ا ثبت دفتر وجود این همه
شده را در یک  دفترهاي ثبتگاه  و آن شود. فرماید: امروز هیچ ستمی به تو نمی می آید؟ می
سبک  هنگام وزن، دفترهاي دیگر؛  گذارند و آن یک کارت را در کفه ي ترازو می کفه
زش، بر نامِ اهللا فزونی هیچ چیزي در وزن و ارد. گرد سنگین می ،د و آن کارتشون می

 .»یابد نمی

 .٩٠٨٠صحیح األلباني، ش:  ٢٦٣٩سنن الترمذي، ش:  -)١(
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 است إالاهللا الإلهسوم: برترین ذکر، 

ذکر و یاد خویش را براي برخی از بندگانش فراهم و آسان نموده،  که خداوند با این
ست که انسان را به پروردگارش نزدیک  ترین عباداتی با این حال ذکر و یاد اهللا، از بزرگ

تري دارد. برترین ذکر پس از تالوت  اجر و پاداش بیش ها ي عبادت گرداند و از همه می
 اهللا گونه که رسول ي توحید است؛ همان یعنی کلمه» اهللا إال الإله«قرآن عظیم، گفتن 

رِ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ« فرموده است: كْ لُ الذِّ بر  .»باشد می إالاهللا الإلهبرترین ذکر، «یعنی:  )1(»أَفْضَ

ي عظیم را یاد بگیرد و مضمون و معنا و شروط و  مسلمانی واجب است که این کلمه
ست که  اي کلمه إالاهللا الإلهارکان و معارف مربوط به آن را به دیگران آموزش دهد؛ زیرا 

شود. پس این کلمه، حد فاصل میان کفر و اسالم است.  ي آن مسلمان می انسان به وسیله
ي مفاهیم و  امر نموده که همه برترین مخلوق و خاتم پیامبرانش، محمدبه  خداوند

گونه چنانکه در این فرموده  معارف این کلمه را به مردم یاد دهد و بدان معتقد باشد؛ همان

نَُّهۥ فَٱۡعلَمۡ ﴿آمده است: 
َ
ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � پس بدان که معبود راستینی جز « .]19محمد: [ ﴾ٱ�َّ

 .»ود ندارداهللا وج
اهللا متعال، کسانی را که در برابر این کلمه استکبار ورزیده و از پیروي آن روي 

 فرماید: جا که می اند، سرزنش نموده است؛ آن و بدان عمل نکرده  گردانده

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿ ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  إَِذا َ�نُٓوا ونَ  ٱ�َّ �ِنَّا َوَ�ُقولُونَ  ٣٥ �َۡسَتۡكِ�ُ
َ
ْ  أ  َءالَِهتَِنا َ�َارُِ�ٓوا

ُۡنونِۢ  لَِشاِعرٖ   .]36-35الصافات: [ ﴾٣٦ �َّ
، »معبود راستینی جز اهللا وجود ندارد«شد:  ها گفته می آنان، چنان بودند که چون به آن «

 .»گفتند: آیا معبودانمان را به خاطر شاعري دیوانه رها کنیم؟ کردند و می تکبر وسرکشی می
بلندمرتبه در چندین جاي قرآن، خودش را با صفاتی توصیف نموده که خداوند 

 فرماید: گونه که می ي این کلمه است؛ همان بردارنده در

 .١١١٥ی:  صحیح الجامع، اثر آلبانی، شماره -)١(
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﴿ ُ  .]255: ةالبقر[ ﴾ٱۡلَقيُّومُ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ
تدبیر تمام ست که اداره و  اي زنده اهللا؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه«

 .»هستی را در دست دارد
 فرماید: و در جاي دیگري می

 .]65غافر: [ ﴾ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ ﴿
 .»اوست زنده؛ معبود راستینی جز او وجود ندارد«

هاي پس از  نیز این کلمه را محقق ساخت و آن را حقیقتی ماندگار در نسل ابراهیم
 فرماید: به نقل از او می طور که اهللا خویش قرار داد؛ همان

�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ا بََرآءٞ  إِنَِّ�  َوقَۡوِمهِۦٓ  ِ� ِي إِ�َّ  ٢٦ َ�ۡعُبُدونَ  ّمِمَّ  فَإِنَُّهۥ َ�َطَرِ�  ٱ�َّ

 .]28-26الزخرف: [ ﴾٢٨ يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  َعقِبِهِۦ ِ�  بَا�َِيةٗ  َ�َِم� وََجَعلََها ٢٧ َسَيۡهِدينِ 
چه  و زمانی (را یادآوري کن) که ابراهیم به پدر و قومش گفت: همانا من از آن «

ي  کلمهیقین او، هدایتم خواهد کرد. و  پرستید، بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده و به می
هاي پس از خویش قرار داد؛ امید است (مشرکان به  توحید را حقیقتی ماندگار در نسل

 .»سوي توحید) بازگردند

 کند تاریکی قلب را روشن می إالاهللا إله الي  چهارم: نور کلمه

ها و  به تناسب قوت و ضعف برخورداري بنده از پرتوش، تاریکی إالاهللا الإلهبدان که نور 
زداید. این کلمه، نور و روشنایی دارد و گویندگان و پیروان این  گناهان را می هاي تیرگی

کلمه، از لحاظ ضعف و قوت یا میزان برخورداري از این نور، متفاوتند؛ برخی از مردم به 
اي مانند مشعلی  اي درخشان، عده ستاره انندچون خورشیدند، برخی هم نسبت این نور هم

نور. به همین خاطر در  چون چراغی کم بزرگ، بعضی مثل چراغی فروزان و برخی هم
روز قیامت، انوار و پرتوهاي ایمان در سمت راست و در جلوي افراد، متناسب با نور این 

هر هایشان وجود داشته است، ظا کلمه که از لحاظ علم و عمل و شناخت، در قلب
اي که دارد، شبهات و  تر باشد، به تناسب حد و اندازه شود؛ هر چه نور این کلمه بیش می
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رسد که هیچ شبهه و شهوت و  سوزاند تا جایی که انسان به وضعیتی می شهوات را می
ست که در توحیدش صادق است و چیزي را  ماند. این، وضعیت انسانی گناهی نمی

اي که به این نور نزدیک شود، آن را  ه یا شهوت یا شبههسازد؛ پس هر گنا شریک اهللا نمی
ي ستارگان از دسترس سارقان  سان آسمان ایمان انسان به وسیله کند. بدین تر می ضعیف

رسی ندارد، مگر در هنگام غفلت انسان؛ یش حراست شده است. سارق به آن دستها نیکی
از او دزدیده شده، آن را از سارق  گاه که انسان به خود بیاید و بداند که چه چیزي اما آن

آورد؛ پس انسان موحد، با  دست می گیرد یا با تالشی دوباره، چند برابر آن را به بازپس می
ي خود را  چون کسی نیست که خزانه کند و هم چنین رفتار می دزدان جنی و انسی این

 .)1(بدون حراست در برابر دزدان باز کرده است

 ﴾َ�ۡعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿با  اهللاإال الإلهپنجم: مطابقت 

باشد. این آیه،  می ﴾٥ �َۡسَتِع�ُ  �يَّاكَ  َ�ۡعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿ ي مبارکه: مضمون آیه ، همإالاهللا الإله
ترین اهداف و برترین وسایل را در بردارد. آفرینش و گردش دنیا و آخرت بر  بزرگ

وسیله، کمک و یاريِ اهللا متعال اساس این آیه است. بزرگترین هدف، بندگی اهللا و برترین 
است؛ پس جز اهللا هیچ معبودي استحقاق پرستش را ندارد و جز او کسی، انسان را در 

، اش کند. بنابراین پرستش اهللا، بهترین هدف و کمک و یاري مسیر بندگی اهللا یاري نمی
 ترین وسیله است. بزرگ

ربوبیت و توحید الوهیت، و ي هر دو نوع توحید، یعنی توحید  بردارنده این کلمه در
شود و  با الوهیتش عبادت می باشد؛ پس اهللا می» اهللا«و » رب« هاي نیز شاملِ تعبد به اسم

گردد و با رحمت خویش به راه راست  با ربوبیتش، از او درخواست کمک و یاري می
عبادت و آمده تا با » الرحمن«و » رب«، »اهللا«هاي  کند. پس در ابتداي سوره نام هدایت می

ها را  ي این یاري کردن و هدایت او مطابقت داشته باشد. تنها اهللا متعال است که همه

 .١/٣٦٩مدارج السالکین،  -)١(
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کند و تنها اوست  دهد و غیر از او، کسی دیگر، انسان را در مسیر بندگی اهللا کمک نمی می
 .)1(نماید که انسان را هدایت می

 إالاهللا الإلهششم: شرایط 

جا  این است که معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد و از آن إالاهللا الإلهجا که معناي  از آن

کنند، الزم دانستیم که از شروط  را درك نمی إالاهللا الإلهکه بسیاري از مردم، معنا و اهمیت 
 این کلمه سخن گوییم.

إالاهللا کلید بهشت  آیا الإله«رحمت اهللا بر وهب بن منبه باد که وقتی از او سؤال شد: 
دار را آوردي،  هایی دارد. پس اگر کلید دندانه ا؛ ولی هر کلیدي، دندانهگفت: چر» نیست؟

 .)2(کند کند و اگر این کلید دندانه نداشته باشد، قفل را برایت باز نمی قفل را برایت باز می
؛ شروطی که از نظر )3(ي عظیم است إالاهللا همان شروط این کلمه هاي کلید الإله این دندانه

 رد هستند.دانشمندان هفت مو
البته منظور، این نیست که الفاظ این شروط شمرده و سپس حفظ شوند؛ چه بسا 

بند باشد و  ها پاي سواد وجود داشته یا او به آن ي این شروط در یک فرد عامی و بی همه
بسا کسی الفاظ آن را خوب  اگر به او گفته شود: این شروط را بشمار، بلد نباشد و چه

کند که این شروط را  ببینی که در بسیاري از اوقات کارهایی می ی حفظ داشته باشد، ول
 بند نیست. گونه که باید به این شروط پاي آن شیعنی در عمل )4(نماید؛ نقض می

 کنیم: طور خالصه ذکر می را به اینک این شروط و دالیلش از قرآن و سنت پیامبر
 

 ».الصالة«به نقل از ابن قیم در مبحث  .٩٦اإلیمان بالله، دکتر عمر اشقر، ص -)١(

 .٣/١٠٩رده است، رک: الجنائز، بخاری آن را روایت ک -)٢(

 .٢١، محمد قحطانی، صمسائل هامة فی توحید العبادة -)٣(

 .١/٣٧٧معارج القبول، اثر حکمی،  -)٤(
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 علم -1
علم به نفی هر معبودي غیر از اهللا و علم به  إالاهللا که شامل یعنی آگاهی از معناي الإله

؛ علمی که جهل به این کلمه را نفی کند. اهللا ست اثبات  اهللا به عنوان تنها معبود حقیقی
 فرماید: متعال می

نَُّهۥ فَٱۡعلَمۡ ﴿
َ
ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �  .]19محمد: [ ﴾ٱ�َّ

 .»پس بدان که معبود راستینی جز اهللا وجود ندارد«
 فرماید: چنین می هم

ُ  َشِهدَ ﴿ نَُّهۥ ٱ�َّ
َ
ْ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ْولُوا

ُ
 ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  بِٱۡلقِۡسِط�  قَآ�َِمۢ� ٱۡلعِۡلمِ  َوأ

 .]18آل عمران: [ ﴾١٨ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ 
دهد که هیچ معبود  گواهی میکند،  عدالت تدبیر می اهللا که همواره امور هستی را به«

گونه گواهی  نیز همین(برحقی جز او وجود ندارد؛ و فرشتگان و صاحبان دانش 
 کار) (سنجیده حکیم ناپذیر و تواناي شکست. هیچ معبود برحقی جز اهللا که )دهند می

 .»است، وجود ندارد
وَ «فرمود:  اهللا در حدیث صحیح آمده است که رسول هُ اتَ وَ نْ مَ لَ مَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، دَخَ

نَّةَ   .»شود هر کس بمیرد و بداند که معبود بر حقی جز اهللا نیست، وارد بهشت می«یعنی:  )1(»اجلَْ

 یقینی که هر گونه شکی را نفی کند -2
ي این کلمه، به مدلول و معناي این کلمه یقین جازمی داشته  بدین صورت که گوینده

 فرماید: اهللا متعال میباشد. 

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما﴿ ْ  ٱ�َّ ِ  َءاَمُنوا ْ  لَمۡ  ُ�مَّ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ ْ  يَۡرتَابُوا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َوَ�َٰهُدوا
َ
نُفِسِهمۡ  بِأ

َ
 َوأ

ِۚ  َسبِيلِ  ِ�  ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ  ُهمُ  أ  .]15الصافات: [ ﴾١٥ ٱل�َّ

گاه شک و تردیدي به  اش ایمان آوردند و آن که به اهللا و فرستادهمؤمنان تنها کسانی هستند  «
 .»گویانند ها، راست هایشان در راه اهللا جهاد کردند. همانا این ها و جان خود راه ندادند و با مال

 .١/٥٥مسلم، کتاب اإلیمان،  -)١(
                                                            



 ایمان به اهللا   54

قَى اهللاَ «فرمایند:  می پیامبر لْ ولُ اهللاِ، الَ يَ سُ أَينِّ رَ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، وَ هَ اكٍّ أَشْ َ شَ ريْ بْدٌ غَ ِامَ عَ هبِ

نَّةَ  لَ اجلَْ ، إِالَّ دَخَ امَ دهم که معبود برحقی جز اهللا نیست و من  گواهی می«یعنی:  )1(»فِيهِ

گاه که  اي که [به این عبارت یقین دارد] و شکی در آن ندارد، آن ي اهللا هستم. بنده فرستاده
 .»شود ت میبهش طع واردق به ،میرد) کند (و می دیدار میاهللا را 

دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ «فرمود:  به ابوهریره چنین پیامبر هم هَ ائِطَ يَشْ ا احلَْ ذَ اءِ هَ رَ نْ وَ نْ لَقِيتَ مِ مَ

نَّةِ  هُ بِاجلَْ ْ بَرشِّ ، فَ بُهُ لْ َا قَ نًا هبِ تَيْقِ سْ را پشت این دیوار مالقات کردي که گواهی  کههر«یعنی:  )2(»اهللاُ مُ

 .»دهد که معبود برحقی جز اهللا نیست و دلش به آن یقین دارد، او را به بهشت مژده بده می

 پذیرش مقتضاي این کلمه با دل و زبان -3
هرکس مقتضاي این کلمه دهد  نشان میاخباري از گذشتگان را براي ما نقل کرده که   اهللا

 فرماید: می اهللا متعال، هالك شده است؛  را نپذیرفته نجات یافته و هرکس آن،  را قبول کرده

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ِينَ  ِمنَ  فَٱنَتَقۡمَنا بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  فََجآُءوُهم قَۡوِمِهمۡ  إَِ�ٰ  رُُسً�  َ�ۡبلَِك  ِمن أ  ٱ�َّ

 ْۖ ۡجَرُموا
َ
ا َوَ�نَ  أ  .]47الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  نَۡ�ُ  َعلَۡيَنا َحقًّ
هاي آشکار نزدشان  شان فرستادیم؛ پس با نشانهمو پیش از تو پیامبرانی به سوي قو«

 .»ي ماست گاه از مجرمان انتقام گرفتیم. و یاري مؤمنان، حقی برعهده آمدند و آن
 فرماید: می و نیز

ِينَ  رُُسَلَنا ُ�َنّ�ِ  ُ�مَّ ﴿ ْۚ  َوٱ�َّ ا َكَ�ٰلَِك  َءاَمُنوا  .]103یونس: [ ﴾١٠٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  نُنجِ  َعلَۡيَنا َحقًّ
 .»گونه بر ماست که مومنان را نجات دهیم دهیم. این گاه فرستادگانمان و مومنان را نجات می آن «

 فرماید: اند، می ي کسانی که این کلمه را تکذیب نموده و آن را نپذیرفته متعال درباره اهللا

�ِ�َ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ  ِمۡنُهۡمۖ  فَٱنَتَقۡمَنا﴿  .]25الزخرف: [ ﴾٢٥ ٱلُۡمَكّذِ
 .»کنندگان چگونه بود رو از آنان انتقام گرفتیم؛ پس بنگر که سرانجام تکذیب از این «

 .٣١مسلم، کتاب اإلیمان، حدیث شماره:  -)١(

 ).١/٦٠( ٣١ی:  مسلم، کتاب اإلیمان، شماره -)٢(
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ابَ « فرموده است: پیامبر ثِريِ أَصَ يْثِ الْكَ ثَلِ الْغَ مَ الْعِلْمِ كَ  وَ دَ نَ اهلُْ ثَنِي اهللاَُّ بِهِ مِ عَ ا بَ ثَلُ مَ مَ

ادِ  ا أَجَ نْهَ انَتْ مِ كَ ، وَ ريَ
ثِ بَ الْكَ الْعُشْ ألَ وَ بَتَتِ الْكَ أَنْ ، فَ بِلَتِ املَْاءَ ، قَ يَّةٌ قِ ا نَ نْهَ انَ مِ كَ ا، فَ ضً تِ أَرْ كَ سَ ، أَمْ بُ

 ، رَ ةً أُخْ ائِفَ ا طَ نْهَ ابَتْ مِ أَصَ وا، وَ عُ رَ زَ ا وَ وْ قَ سَ بُوا وَ ِ ، فَرشَ ا النَّاسَ َ عَ اهللاَُّ هبِ نَفَ ، فَ انٌ ال املَْاءَ يَ قِيعَ إِنَّامَ هِ

لِ  عَ ثَنِي اهللاَُّ بِهِ فَ عَ ا بَ هُ مَ عَ فَ نَ هَ يفِ دِينِ اهللاَِّ وَ قُ نْ فَ ثَلُ مَ لِكَ مَ ذَ ألً، فَ نْبِتُ كَ ال تُ اءً وَ كُ مَ ْسِ نْ متُ ثَلُ مَ مَ ، وَ لَّمَ عَ مَ وَ

لْ  سِ ي أُرْ  اهللاَِّ الَّذِ دَ بَلْ هُ قْ ْ يَ ملَ ا وَ أْسً لِكَ رَ عْ بِذَ فَ رْ ْ يَ مثال علم و دانشی که خداوند «یعنی:  )1(»تُ بهملَ

 ،باشدهموار بارد. زمینی که صاف و  ست که تند و تیز می مانند بارانی مرا با آن مبعوث گردانیده،
روید. و زمینی که سخت  گیاه و دانه می ،در آن زمین . سپسکند آن آب را در خود جذب می

رساند  آن آب به بندگانش نفع می ي لهوسی هب ،دارد. و خداوند است، آب را بر روي خود نگاه می
نوشانند و کشت و زرع خود را نیز آبیاري  نوشند و به دیگران نیز می و بندگان اهللا از آن آب می

این  .رویاند دارد و نه گیاهی می آب را در خود نگه مینه  زار ببارد، شورهکنند. و بارانی که در  می
میتی نداده است. و هدایت و اه نکرده و یست که به احکام الهی، توجه مثال کسی ،زمین

 .»ده استکرقبول ن ،ام آوردهبه ارمغان را که من هایی رهنمود

 پیروي از مقتضیات این کلمه -4
 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ْ نِيُبٓوا
َ
ْ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  َوأ ۡسلُِموا

َ
ن َ�ۡبلِ  ِمن َ�ُۥ َوأ

َ
�َِيُ�مُ  أ

ۡ
ونَ  َ�  ُ�مَّ  ٱۡلَعَذاُب  يَأ  ﴾٥٤ تُنَ�ُ

 .]54الزمر: [
که عذاب الهی  بردارش شوید، پیش از آن و به سوي پروردگارتان روي بیاورید و فرمان «

 .»گاه یاري نشوید به سراغتان بیاید و آن
 :فرماید و می

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نۡ  دِيٗنا أ ۡسلَمَ  ّمِمَّ

َ
ِ  وَۡجَهُهۥ أ  .]125النساء: [ ﴾ُ�ِۡسنٞ  َوُهوَ  ِ�َّ

 .»کند و نیکوکار است؟ ست که خود را تسلیم اهللا می و چه آیینی بهتر از دین کسی«

 ).١/٤٢، (٧٩ی  العلم، شمارهبخاری، کتاب  -)١(
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 صدق و راستی که با دروغ منافات دارد -5
زبانش با دلش موافق  یعنی انسان مسلمان، این کلمه را صادقانه و از ته دلش بگوید و

 فرماید: باشد. اهللا متعال می

َحِسَب  ١ الٓمٓ ﴿
َ
ن ٱ�َّاُس  أ

َ
ْ  أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
ْ  أ ِينَ  َ�َتنَّا َولََقدۡ  ٢ ُ�ۡفَتُنونَ  َ�  وَُهمۡ  َءاَمنَّا َ�ُقولُٓوا  ٱ�َّ

ُ  فَلََيۡعلََمنَّ  َ�ۡبلِِهۡمۖ  ِمن ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  .]3-1العنکبوت: [ ﴾٣ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  َوَ�َۡعَلَمنَّ  َصَدقُوا
گردند و  ، رها می»ایمان آوردیم«پندارند همین که گفتند:  الف، الم، میم. آیا مردم می«

طور قطع اهللا،  راستی کسانی را که پیش از آنان بودند، آزمودیم؛ و به شوند؟ به آزمایش نمی
 .»کند گویان را مشخص می گویان و دروغ راست

بِهِ «فرموده است:   پیامبر لْ نْ قَ ا مِ قً دْ ولُ اهللاَِّ صِ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ دُ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ وَ هَ دٍ يَشْ نْ أَحَ ا مِ مَ

ىلَ النَّارِ  هُ اهللاَُّ عَ مَ رَّ گواهی دهد که معبود برحقی جز اهللا  هرکس از صمیم قلب«یعنی:  )1(»إِالَّ حَ
 .»گرداند حرام میاو را بر آتش دوزخ   باشد،اهللا هللا میي ا وجود ندارد و محمد فرستاده

 اخالص -6
 فرماید: شرك، پاك باشد. اهللا بلندمرتبه می هاي یعنی نیت عمل صالح از تمام آلودگی

﴿ �َ
َ
�  ِ  .]3الزمر: [ ﴾ٱۡ�َالُِص  ٱّ�ِينُ  ِ�َّ

 .»هان! دین و عبادت خالص (و تهی از شرك) از آنِ اهللا است «
 فرماید: میو نیز 

َ  فَٱۡ�ُبدِ ﴿ ُ  ُ�ۡلِٗصا ٱ�َّ  .]2الزمر: [ ﴾٢ ٱّ�ِينَ  �َّ
 .»دانی ي او می پس اهللا را در حالی عبادت و پرستش کن که دین و عبادت را ویژه«

 فرماید: چنین می هم

﴿ ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
ْ  إِ�َّ  أ َ  ِ�َۡعُبُدوا ْ  ُحَنَفآءَ  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ لَٰوةَ  َوُ�ِقيُموا ْ  ٱلصَّ ۚ  َوُ�ۡؤتُوا َكٰوَة  ٱلزَّ
 .]5: لبينةا[ ﴾٥ ٱۡلَقّيَِمةِ  دِينُ  َوَ�ٰلَِك 

 .١٢٨) شماره ی: ١/٢٢٦» (العلم«بخاری، کتاب  -)١(
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ي آیین توحیدي، در حالی عبادت  که اهللا را مخلصانه و بر پایه فرمان نیافتند جز آن و «
همان ي او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات دهند. این،  کنند که دین و عبادت را ویژه

 .»آیین استوار و راستین است

بِهِ أَوْ «فرموده است:  پیامبر لْ نْ قَ ا مِ الِصً الَ ال إلَهَ إالَّ اهللاَُّ خَ نْ قَ تِي مَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ أَسْ

هِ  سِ فْ ست که خالصانه و از صمیم قلب  ترین مردم به شفاعت من، کسی بخت خوش« )1(»نَ

: الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ، «چنین فرموده است:  هم .»بگوید إالَّاهللاَُّ الإلهَ  الَ نْ قَ ىلَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ دْ حَ إِنَّ اهللاََّ قَ

هَ اهللاَِّ جْ لِكَ وَ بْتَغِي بِذَ ه بمخلصانه و را  إالَّاهللاَُّ الإلهَ  آتش دوزخ را بر کسی که همانا اهللا« )2(»يَ

 .»خاطر خشنودي اهللا بگوید، حرام کرده است

 داشتن با این کلمه و  مقتضاي آنمحبت  -7
بند هستند و بیزاري از کسانی که  و محبت با کسانی که به این کلمه و شروط آن پاي

 فرماید: کنند. اهللا متعال می شروط این کلمه را نقض می

ِ  ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ نَداٗدا ٱ�َّ
َ
ِۖ  َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  أ ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ َشدُّ  َءاَمُنٓوا

َ
 أ

ا ِۗ  ُحّبٗ َّ ِينَ  يََرى َولَوۡ  ّ�ِ ْ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡلَعَذاَب  يََرۡونَ  إِذۡ  َظلَُمٓوا
َ
ِ  ٱۡلُقوَّةَ  أ نَّ  َ�ِيٗعا ِ�َّ

َ
َ  َوأ  َشِديدُ  ٱ�َّ

 .]165: ةالبقر[ ﴾١٦٥ ٱۡلَعَذابِ 
دارند؛  همانند اهللا دوست می ها را گزینند که آن برخی از مردم معبودانی غیر از اهللا بر می«

تر دوست دارند. البته کسانی که ستم کردند (و معبودانی جز اهللا  اما مؤمنان، اهللا را بیش
ي عذاب الهی خواهند فهمید که تمام قدرت از آنِ اهللا است و  برگزیدند)، هنگامِ مشاهده

 .» باشد عذاب اهللا، بس سخت و دشوار می

بَّ  ثَالثٌ «فرموده است:  پیامبر ولُهُ أَحَ سُ رَ ونَ اهللاَُّ وَ كُ : أَنْ يَ نِ يامَ ةَ اإلِ الوَ دَ حَ جَ نَّ فِيهِ وَ نْ كُ مَ

رِ كَ  فْ عُودَ يفِ الْكُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ ِبُّهُ إِال هللاَِِّ، وَ ءَ ال حيُ ِبَّ املَْرْ أَنْ حيُ ا، وَ َ امهُ وَ َّا سِ فَ يفِ إِلَيْهِ ممِ ذَ قْ هُ أَنْ يُ رَ كْ امَ يَ

 .٩٩شماره ی: » الحرص«باب » العلم«بخاری، کتاب  -)١(

 .٤١٥ی:  ) شماره١/٣٩٧، (»المساجد«بخاری، کتاب  -)٢(
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چشد: اهللا و  سه ویژگی وجود دارد که در هرکس باشد، شیرینی ایمان را می« :)1(»النَّارِ 

خاطر خشنودي اهللا باشد؛  تر دوست بدارد؛ محبتش با هرکس به پیامبرش را از همه بیش
گونه  که اهللا، او را از کفر نجات داد، از برگشتن به آن نفرت داشته باشد، همان پس از این

تَّى «چنین فرموده است:  هم .»اگوار استکه رفتن در آتش براي او ن ، حَ مْ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ الَ يُ

َعِنيَ  النَّاسِ أَمجْ هِ وَ لَدِ وَ هِ وَ الِدِ نْ وَ بَّ إِلَيْهِ مِ ونَ أَحَ یک از شما ایمان ندارد تا  هیچ«یعنی:  )2(»أَكُ

محبت  .»تر دوست داشته باشد که مرا از فرزند و پدر و مادرش و از تمامی مردم، بیش این
چه که خدا  چه که اهللا دوست دارد و دوست نداشتن آن اهللا فقط با دوست داشتن آن

 ؛و محبت اوست یابد. راه شناخت این امر هم، پیروي از پیامبر دوست ندارد، تحقق می
 .)3(باشد می گوارربزو اطاعت و پیروي از آن  مستلزم محبت پیامبراهللا، پس محبت 

ها عمل  نه آو ب سازدهر کس این شروط را محقق  وبودند  إالاهللا الإلهها شروط  این
 )4(گردد. گناهانش مغفرت می ،دوري نماید، به خواست اهللا شکند و از نواقض

 با والء و براء إالاهللا الإلهارتباط  :هفتم

نیز از آن باشد و   و اصل دشمنی، بغض می ست جا که اصل مواالت، حب و دوستی از آن
جهاد و  و یاري هم ،همچون نفرت، انس اندام و جوارحبرخی از اعمال قلب و جهت که 

مواالت  در حقیقت نیزگونه اعمال  این لذا ،گیرند از حب و بغض سرچشمه می )5(،هجرت
 فرماید: متعال می اهللاإالاهللا هستند؛  زیرا والء و براء از لوازم الإلهگنجند؛  میو دشمنی 

ۡوِ�َآءَ  ٱۡلَ�ٰفِِر�نَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َ�تَِّخذِ  �َّ ﴿
َ
 ِمنَ  فَلَۡيَس  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  ُدونِ  ِمن أ

 ِ ءٍ  ِ�  ٱ�َّ ۡ�َ  ٓ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۗ  ِمۡنُهمۡ  َ�تَُّقوا رُُ�مُ  ُ�َقٮٰٗة ُ  َوُ�َحّذِ ۥۗ  ٱ�َّ ِ  �َ�  َ�ۡفَسُه  ﴾٢٨ ٱلَۡمِص�ُ  ٱ�َّ

 .٢١البخاري، کتاب اإلیمان، ش:  -)١(

 ).٤٢٧-٢/٤١٨معارج القبول، اثر حکمی، ( -)٢(

 ).٢/٦٢٣المباحث العقدیة المتعلقة باألذکار، ( -)٣(

 همان. -)٤(

 .٢٩٦الرسائل المفیدة، اثر عبداللطیف بن عبدالرحمن، ص -)٥(
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 .]28آل عمران: [
نباید کافران را به جاي مؤمنان به دوستی بگیرند. کسی که چنین کاري کند، هیچ مؤمنان «

که به نوعی از آنان حذر کنید. و اهللا شما را از  اي از دین و رحمت اهللا ندارد؛ مگر آن بهره

 .»دارد. و بازگشت به سوي اوست نافرمانی خود بر حذر می
 فرماید: در جاي دیگري میو 

َها﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ  ِ ْ  ينَ ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ۡوِ�َآَءۘ  َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ  ٱۡ�َُهودَ  َ�تَِّخُذوا

َ
ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  أ

َ
 َوَمن َ�ۡعٖض�  أ

َُّهم َ  إِنَّ  ِمۡنُهۡمۗ  فَإِنَُّهۥ ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ  .]51: ةالمائد[ ﴾٥١ ٱل�َّ
دیگرند. هرکس از شما با  را به دوستی نگیرید. آنان دوستان یک ااي مؤمنان! یهود و نصار«

 .»کند کار را هدایت نمی گمان اهللا، گروه ستم ي آنان است. بی آنان دوستی نماید، از جرگه

الْبُغْضُ يفِ اهللاَِّ«فرموده است:  و پیامبر  بُّ يفِ اهللاَِّ وَ نِ احلَْ ِيامَ  اإلْ رَ ثَقُ عُ ترین  محکم«یعنی:  )1(»أَوْ

 .»اوست بغض و دشمنی به خاطرنیز و  اهللایمان، دوستی به خاطر  آویزهاي دست
در دوست داشتن پروردگار جهانیان، نمونه و الگوي بسیار  پیامبر خدا، ابراهیم

 نیز و شدر دوست داشتن پروردگار و دین او و بندگان مؤمن ست؛ زیرا  ابراهیم خوبی
از جمله پدرش الگوي خوب و پیشواي  متعال، دشمنان اهللابیزاري و دشمنی با در 

آن ي خدا بود؛ چون  چون یک پیامبر و فرستاده با قومش هم ست. رفتار ابراهیم پاکی
اهللا و یکتاپرستی بهترین روش به پرستش و یگانه دانستن و توحید  هقومش را ببزرگوار 

 .)2(فرا خواندشود،  پرستش می  اهللاهر طاغوت و معبود باطلی که در مقابل  و نیز انکار
 فرماید: اهللا متعال می

يٗقا َ�نَ  إِنَُّهۥ إِبَۡ�ٰهِيمَۚ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  َوٱۡذُكرۡ ﴿ �ِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ٤١ نَّبِيًّا ِصّدِ
َ
بَتِ  ِ�

َ
 َما َ�ۡعُبدُ  لِمَ  َ�ٰٓ�

بَِت  ٤٢ ا ٔٗ َشۡ�  َعنَك  ُ�ۡغِ�  َوَ�  ُ�ۡبِ�ُ  َوَ�  �َۡسَمعُ  َ� 
َ
�  لَمۡ  َما ٱۡلعِۡلمِ  ِمنَ  َجآَءِ�  قَدۡ  إِّ�ِ  َ�ٰٓ

تَِك 
ۡ
ۡهِدكَ  فَٱتَّبِۡعِ�ٓ  يَأ

َ
بَِت  ٤٣ َسوِّ�ٗا ِصَ�ٰٗطا أ

َ
ۡيَ�َٰنۖ  َ�ۡعُبدِ  َ�  َ�ٰٓ� ۡيَ�ٰنَ  إِنَّ  ٱلشَّ  َ�نَ  ٱلشَّ

 .٤٥اإلیمان، اثر ابن ابی شیبه، ص -)١(

 .١٤٥الوالء والبراء فی اإلسالم، اثر دکتر قحطانی، ص -)٢(
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ا لِلرَّ� بَِت  ٤٤ َعِصّيٗ
َ
� ٰٓ�َ  ٓ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
َك  أ ۡيَ�ٰنِ  َ�َتُكونَ  ٱلرَّ� ّمِنَ  َعَذابٞ  َ�َمسَّ  لِلشَّ

َراِغٌب  قَاَل  ٤٥ َوِ�ّٗا
َ
نَت  أ

َ
إِبَۡ�ٰهِيُمۖ  َءالَِهِ�  َ�نۡ  أ رُۡ�َنََّكۖ  تَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن َ�ٰٓ

َ
ا َوٱۡهُجۡرِ�  َ�  ٤٦ َملِّيٗ

ۡسَتۡغفِرُ  َعلَۡيَكۖ  َسَ�ٰمٌ  قَاَل 
َ
�  لََك  َسأ ٓ ا ِ�  َ�نَ  إِنَُّهۥ َرّ�ِ ۡ�َ�ِلُُ�مۡ  ٤٧ َحفِّيٗ

َ
 ِمن تَۡدُعونَ  َوَما َوأ

ِ  ُدونِ  ْ  ٱ�َّ ۡدُعوا
َ
ٓ  َعَ�ٰٓ  َرّ�ِ  َوأ َّ�

َ
ُ�ونَ  �

َ
ا َرّ�ِ  بُِدَ�ٓءِ  أ ا ٤٨ َشقِّيٗ لَُهمۡ  فَلَمَّ  َ�ۡعُبُدونَ  َوَما ٱۡ�َ�َ

ِ  ُدونِ  ِمن ۥٓ  وََهۡبَنا ٱ�َّ ا َجَعۡلَنا َوُ�ّٗ  َو�َۡعُقوَبۖ  إِۡسَ�ٰقَ  َ�ُ  .]49-41مریم: [ ﴾٤٩ نَبِّيٗ
گاه که به  گو و پیامبر بود. آن راستی که او راست ابراهیم را در (این) کتاب یاد کن؛ بهو «

تواند  بیند و نمی شنود و نمی پرستی که نمی پدرش گفت: پدر جان! چرا چیزي را می
یک از نیازهایت را برآورده سازد؟ پدرجان! به من مقداري علم و دانش داده شده که  هیچ

پس، از من پیروي کن تا تو را به راه راست رهنمون شوم. پدرجان! به تو نرسیده است؛ 
گمان شیطان، نافرمانِ پروردگار رحمان است.  شیطان را عبادت و پرستش مکن. بی

پدرجان! من نگرانم که عذابی از سوي پروردگار رحمان به تو برسد و از دوستان شیطان 
گردانی؟ اگر باز نیایی، حتما  يباشی. گفت: اي ابراهیم! آیا تو از معبودان من رو

زودي از  کنم؛ براي همیشه از من دور شو. (ابراهیم) گفت: سالم بر تو؛ به سنگسارت می
گمان او نسبت به من بسیار مهربان است. و از  خواهم؛ بی پروردگارم برایت آمرزش می
کنم؛ امید  ت میگیرم و پروردگارم را عباد پرستید، کناره می شما و معبودانی که جز اهللا می

روز و بدبخت نباشم. و چون از آنان و  است که به سبب پرستش پروردگارم، تیره
پرستیدند، کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر  معبودانی که جز اهللا می
 .»یک را پیامبر قرار دادیم

ترین  نزدیکرحمن به بهترین روش بود؛ او دعوتش را از ال این، سرآغاز دعوت خلیل
شود که اگر کسی به این  سان روشن می کسان خود، یعنی از پدرش شروع کرد؛ بدین

گیري،  گیري نمود. علت این کناره گرایان کناره دعوت پاسخ ندهد، باید از باطل و باطل
گر از  دوري از باطل و فراهم شدن فرصت تفکر در این برنامه جدید و نیز نجات دعوت

گر  ست که دعوت باشد؛ البته این در صورتی ل در اعمال باطلشان میمشارکت با اهل باط
ناچار به معاشرت و زندگی در کنارِ اهل باطل باشد و نتواند از سرزمینشان هجرت نماید. 
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دارد که آن بزرگوار در تعامل با  بیان می سپس قرآن کریم در بیان دعوت ابراهیم
 فرماید: دریغ نکرد؛ اهللا متعال میگونه محبت و نصیحتی  قومش از نثار هیچ

  َعلَۡيِهمۡ  َوٱتُۡل ﴿
َ
�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ٦٩ إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�َبأ

َ
ْ  ٧٠ َ�ۡعُبُدونَ  َما َوقَۡوِمهِۦ ِ� ۡصَناٗما َ�ۡعُبدُ  قَالُوا

َ
 أ

وۡ  ٧٢ تَۡدُعونَ  إِذۡ  �َۡسَمُعونَُ�مۡ  َهۡل  قَاَل  ٧١ َ�ِٰكفِ�َ  لََها َ�َنَظلُّ 
َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ  يَُ�ُّ

٧٣  ْ ٓ  بَۡل  قَالُوا فََرَءۡ�ُتم قَاَل  ٧٤ َ�ۡفَعلُونَ  َكَ�ٰلَِك  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا
َ
ا أ نُتمۡ  ٧٥ َ�ۡعُبُدونَ  ُكنُتمۡ  مَّ

َ
 أ

ۡقَدُمونَ  َوَءابَآؤُُ�مُ 
َ
ٓ  َعُدوّٞ  فَإِ�َُّهمۡ  ٧٦ ٱۡ�  .]77-69الشعراء: [ ﴾٧٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربَّ  إِ�َّ  ّ�ِ

گفت: چه  خود گاه که به پدر و قوم آنآنان بخوان؛  ابراهیم را برو سرگذشت «
 کنیم. همواره پیرامونشان دعا و نیایش مى وپرستیم  هایى را مى گفتند: بت پرستید؟ مى

یا به شما سود و زیانى  شنوند؟ خوانید، سخن شما را مى گفت: آیا هنگامى که آنها را مى
هیچ گفت: پس آیا  . ایم اى یافته نمان را بر چنین شیوهبلکه پدرا )خیر؛(گفتند:  رسانند؟ مى

پروردگار ؛ جز هستندمن دشمن  ي شما، که معبودان شما و نیاکان گذشتهاید  هتوجه کرد

 .»(که دوست و کارساز من است)جهانیان 
حجت و برهانی براي کارشان نیافتند و چون   وقتی که پدر و قوم ابراهیم

به آنان گفت: من دشمن   کردند، ابراهیم کورکورانه از پدران و اجدادشان تقلید می
 فرماید: معبودان شما هستم. اهللا متعال می

ۡسوَةٌ  لَُ�مۡ  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿
ُ
ِينَ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِ�ٓ  َحَسنَةٞ  أ ۥٓ  َوٱ�َّ ْ  إِذۡ  َمَعُه ْ  إِنَّا هِمۡ لَِقۡومِ  قَالُوا  مِنُ�مۡ  بَُر�ُؤا

ا ِ  ُدونِ  مِن َ�ۡعبُُدونَ  َوِممَّ بًَدا َوٱۡ�َۡغَضآءُ  ٱلَۡعَ�َٰوةُ  َو�َيۡنَُ�مُ  بَيۡنَنَا َو�ََدا بُِ�مۡ  َ�َفۡرنَا ٱ�َّ
َ
� 

 ٰ ْ  َح�َّ ِ  تُۡؤمِنُوا ۥٓ  بِٱ�َّ �ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  قَۡوَل  إِ�َّ  وَۡحَدهُ
َ
ۡستَۡغفَِرنَّ  ِ�

َ
ٓ  لََك  َ� ۡملُِك  َوَما

َ
ِ  مِنَ  لََك  أ  مِن ٱ�َّ

ءٖ�  �َّنَا َ�ۡ ۡنَا َعلَۡيَك  رَّ نَبۡنَا �َ�َۡك  تََو�َّ
َ
 .]4: ممتحنةـلا[ ﴾٤ ٱلَۡمِص�ُ  �َ�َۡك  �

گاه که به قوم خویش  ست؛ آن راهانش الگوي نیکی راستی براي شما در ابراهیم و هم به«
پرستید، بیزاریم؛ ما به شما باور نداریم و میان ما و  اهللا میچه جز  گفتند: ما، از شما و آن

که به اهللا یکتا ایمان بیاورید؛ (و از  شما براي همیشه دشمنی و کینه پدید آمده است تا آن
ي سخنان ابراهیم الگو بگیرید،) جز این سخن ابراهیم که به پدرش گفت: برایت  همه
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ر برابر اهللا برایت کاري بکنم. اي توانم د درخواست آمرزش خواهم کرد و نمی

 .»پروردگارمان! بر تو توکل کردیم و به سوي تو بازگشتیم؛ و بازگشت، به سوي توست
ال « ست که دانشمندان اسالمی از آن با عبارت: همان باوري ي ابراهیم این عقیده

هیچ دوستی و «اند؛ یعنی:  تعبیر کرده )1(»مواالة إال باملعاداة، وال تصح املواالة إال باملعاداة
که در برابر آن، معادات و دشمنی نیز وجود دارد و مواالت و  مواالتی وجود ندارد مگر این

دوستی، زمانی برقرار و کامل است که نقیض آن، یعنی معادات و دشمنی نیز وجود داشته 
 فرماید: می براهیمگرایان، ا نقل از پیشواي حق طور که اهللا متعال به همان .»باشد

فََرَءۡ�ُتم قَاَل ﴿
َ
ا أ نُتمۡ  ٧٥ َ�ۡعُبُدونَ  ُكنُتمۡ  مَّ

َ
ۡقَدُمونَ  َوَءابَآؤُُ�مُ  أ

َ
ٓ  َعُدوّٞ  فَإِ�َُّهمۡ  ٧٦ ٱۡ�  إِ�َّ  ّ�ِ

 .]77-75الشعراء: [ ﴾٧٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربَّ 
من دشمن  ي شما، که معبودان شما و نیاکان گذشتهاید  ههیچ توجه کردگفت: پس آیا «

 .»(که دوست و کارساز من است)پروردگار جهانیان ؛ جز هستند
نسبت به اهللا، زمانی صحیح و کامل است که دشمنی  پس مواالت و دوستی ابراهیم 

که  با معبودان باطل نیز محقق شود؛ زیرا دوستی، باید تنها به خاطر اهللا باشد؛ ضمن این
 فرماید: یابد؛ اهللا متعال می ي جز اهللا تحقق میدوستی، تنها با بیزاري جستن از هر معبود

�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ا بََرآءٞ  إِنَِّ�  َوقَۡوِمهِۦٓ  ِ� ِي إِ�َّ  ٢٦ َ�ۡعُبُدونَ  ّمِمَّ  فَإِنَُّهۥ َ�َطَرِ�  ٱ�َّ

 .]28-26الزخرف: [ ﴾٢٨ يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  َعقِبِهِۦ ِ�  بَا�َِيةٗ  َ�َِم� وََجَعلََها ٢٧ َسَيۡهِدينِ 
پرستید،  چه می و زمانی (را یادآوري کن) که ابراهیم به پدر و قومش گفت: همانا من از آن«

ي توحید را حقیقتی  یقین او، هدایتم خواهد کرد. و کلمه بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده و به

 .»(مشرکان به سوي توحید) بازگردندهاي پس از خویش قرار داد؛ امید است  ماندگار در نسل
، دوستی به خاطر اهللا و بیزاري از هر معبودي جز اهللا را حقیقتی  یعنی ابرهیم

برند؛ به عبارت  دیگر به ارث می ماندگار در نسل خود قرار داده است که پیامبران از یک
قیقتی ماندگار در را ح االاهللا الالهي توحید، یعنی  گرایان و موحدان کلمه دیگر پیشواي حق

 .١٤٧-١٤٦الوالء والبراء، صص -)١(
                                                            



 63 مبحث اول: معناي ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا؛ و فضیلت و شرایط آن

هاي پس از خویش قرار داده و آن را براي پیروانش تا روز قیامت به میراث گذاشت  نسل
و سرکشان تصمیم به  گران ي این دشمنی و این بیزاري قوي بود که طغیان است. نتیجه

گرفتند. ناگفته نماند که این، روش و وضعیت هر انسان سرکشی در   کشتن ابراهیم
برد؛ آن هم تنها بدین جرم که  گران به سوي اهللا را از بین می ست که دعوتطول تاریخ ا

کنند. در هر حال آتش بزرگی براي سوزاندن  آنان را به پرستش اهللا یکتا دعوت می
آماده کردند، ولی عنایت و لطف اهللا، ابراهیم خلیل را در بر گرفت؛ در نتیجه  ابراهیم

 فرماید: می  ید؛ اهللاآتش بر ابراهیم، سرد و سالمت گرد

﴿ ْ ْ  قَالُوا ۡلُقوهُ  ُ�ۡنَ�ٰٗنا َ�ُۥ ٱۡ�ُنوا
َ
ْ  ٩٧ ٱۡ�َِحيمِ  ِ�  فَ� َراُدوا

َ
ۡسَفلِ�َ  فََجَعۡلَ�ُٰهمُ  َكۡيٗدا بِهِۦ فَأ

َ
 ٱۡ�

 .]98-97الصافات: [ ﴾٩٨
گفتند: بنایی برایش بسازید و او را در آتش بیندازید. پس براي نابودي ابراهیم نقشه «

 .»ولی ما آنان را مغلوب و ذلیل کردیمکشیدند؛ 
اند، از مجادله و مناظره دست برداشتند؛ زیرا دیگر  که دیدند شکست خورده آنان همین

خود نداشتند. پس از آن بود  ي هیچ دلیل و برهانی براي تقویت موضع سفیهانه و جاهالنه
را بلند نمود؛  که پروردگار بلندمرتبه آنان را نابود و حقیقت و دین و برهان خویش

 فرماید: گونه که می همان

﴿ ْ ْ  َحّرِقُوهُ  قَالُوا ٓوا ٰٓ  وََسَ�ًٰما بَۡرٗدا ُكوِ�  َ�َٰنارُ  قُۡلَنا ٦٨ َ�ٰعِلِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َءالَِهَتُ�مۡ  َوٱنُ�ُ َ�َ 
ْ  ٦٩ إِبَۡ�ٰهِيمَ  َراُدوا

َ
ۡخَ�ِ�نَ  َفَجَعۡلَ�ُٰهمُ  َكۡيٗدا بِهِۦ َوأ

َ
 .]70-68األنبیاء: [ ﴾٧٠ ٱۡ�

خواهید کاري بکنید، او را بسوزانید و معبودانتان را یاري دهید. گفتیم: اي  گفتند: اگر می «
آتش! بر ابراهیم سرد و سالمت باش. و قصد نیرنگ به ابراهیم را نمودند؛ پس آنان را 

 .»کارترین (مردم) قرار دادیم زیان
مبنی بر پیروي از آیین   رهنمودهاي ربانی به خاتم پیامبران، محمد مصطفی

 فرماید: که اهللا متعال می از آن جمله این )1(، فراوان است؛ابراهیم

 .١٤٩-١٤٨فی اإلسالم، صصالوالء والبراء  -)١(
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ٓ  ُ�مَّ ﴿ وَۡحۡينَا
َ
نِ  إَِ�َۡك  أ

َ
ۖ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  مِلَّةَ  ٱتَّبِعۡ  أ  .]123النحل: [ ﴾١٢٣ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  مِنَ  َ�نَ  َوَما َحنِيٗفا

گرا بود و از  پیروي کن که حنیف و حقگاه به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم  آن«

 .»مشرکان نبود
 فرماید: و می

ۖ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِملَّةَ ﴿  .]95آل عمران: [ ﴾٩٥ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  َ�نَ  َوَما َحنِيٗفا
 .»گرا بود و از مشرکان نبود پس، از آیین ابراهیم پیروي کنید که حنیف و حق«
 فرماید: و می

﴿ ْ ْ  َوقَالُوا وۡ  ُهوًدا ُكونُوا
َ
ْۗ  نََ�َٰرىٰ  أ ۖ  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ِملَّةَ  بَۡل  ُقۡل  َ�ۡهَتُدوا  ِمنَ  َ�نَ  َوَما َحنِيٗفا

 .]135: ةالبقر[ ﴾١٣٥ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
گراي  گویند: یهودي یا نصرانی شوید تا هدایت یابید. بگو: از آیین حنیف و حق و می«

 .»کنم که او از مشرکان نبود ابراهیم پیروي می
 فرماید: میو 

ۡوَ�  إِنَّ ﴿
َ
ِينَ  �ِإِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱ�َّاِس  أ َبُعوهُ  لَ�َّ ِينَ  ٱ�َِّ�ُّ  َوَ�َٰذا ٱ�َّ ْۗ  َوٱ�َّ ُ  َءاَمُنوا  َوِ�ُّ  َوٱ�َّ

 .]68آل عمران: [ ﴾٦٨ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
این پیامبر و  )نیز(سزاوارترین مردم  به ابراهیم، کسانی هستند که از او پیروي کردند و «

 .»اند. و اهللا یار و کارساز مومنان است آنان که ایمان آورده
 فرماید: و می

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نۡ  دِيٗنا أ ۡسَلمَ  ّمِمَّ

َ
ِ  وَۡجَهُهۥ أ ۗ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِملَّةَ  َوٱ�ََّبعَ  ُ�ِۡسنٞ  َوُهوَ  ِ�َّ َذَ  َحنِيٗفا  َوٱ�َّ

 ُ  .]125النساء: [ ﴾١٢٥ َخلِيٗ�  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱ�َّ
کند و نیکوکار و پیرو دین ست که خود را تسلیم اهللا می و چه آیینی بهتر از دین کسی«

 .»حنیف و توحیدي ابراهیم است؟ اهللا، ابراهیم را به دوستی برگزید
 فرماید: و می

﴿ ْ ِ  ِ�  َوَ�ِٰهُدوا ِۦۚ  َحقَّ  ٱ�َّ  َحَرٖج�  ِمنۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َجَعَل  َوَما ٱۡجَتبَٮُٰ�مۡ  ُهوَ  ِجَهادِه
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�ِيُ�مۡ  ّمِلَّةَ 
َ
ٮُٰ�مُ  ُهوَ  إِبَۡ�ٰهِيمَۚ  أ  َشِهيًدا ٱلرَُّسوُل  ِ�َُكونَ  َ�َٰذا َوِ�  َ�ۡبُل  ِمن ٱلُۡمۡسلِِم�َ  َسمَّ

ْ  َعلَۡيُ�مۡ  ْ  ٱ�َّاِس�  َ�َ  ُشَهَدآءَ  َوتَُ�ونُوا �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  فَأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  َوَءاتُوا ْ َوٱۡ�َتِصمُ  ٱلزَّ ِ  وا  بِٱ�َّ

 .]78الحج: [ ﴾٧٨ ٱ�َِّص�ُ  َونِۡعمَ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  َفنِۡعمَ  َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  ُهوَ 
ي جهاد در راه اوست، جهاد کنید. او، شما را برگزید و در  که شایسته و در راه اهللا چنان«

دینتان هیچ سختی و تنگنایی براي شما نگذاشت. آیین پدرتان ابراهیم را (در پیش 
نامیده است تا پیامبر بر شما گواه » مسلمان«تر و در این قرآن شما را  او، پیش بگیرید.)

باشد و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپا دارید و زکات دهید و به اهللا پناه ببرید؛ 

 .»ست! او، حافظ و یاور شماست؛ پس چه حافظ و کارساز نیکی؛ و چه یاور خوبی
 فرماید: و می

 .]130: ةالبقر[ ﴾َ�ۡفَسُهۥ َسفِهَ  َمن إِ�َّ  مَ  ۧ إِبَۡ�ِٰ�  ّمِلَّةِ  َعن يَرَۡغُب  َوَمن﴿
 .»گردان است؟ چه کسی جز افراد نادان از آیین ابراهیم، روي«

در اخالص و  کهدهد  خبر می  به امت محمدها  اهللا متعال در آنکه  ست اینها آیاتی
یگانه و بیزاري از شرك و مشرکان و دشمنی با باطل و  اهللاو پرستش   ر اهللاتوکل ب

 .)1(اقتدا کنند گرایان، به ابراهیم باطل
تا چه مومنان راستین دهد  هاي فراوانی از زندگی مؤمنان وجود دارد که نشان می مثال

 مانند داستان نوح و ؛اند بند بوده ، پايإالاهللا الإلهحد به والء و براء به عنوان یکی از لوازم 
 ی که در قرآن آمده است.یها داستان دیگرو  همسرش
، صهیب رومی و بالل حبشی و سلمان فارسی و ابوبکر قریشی را با هم در إالاهللا الإله

به نیز  پیامبر ؛و تعصب قومی و نژادي و میهنی را از بین برد قرار دادیک صف 

 تعصب قومی و نژادي و میهنی را رها کنید«یعنی:  )2(»دعوها فإهنا منتنةٌ «فرمود: مسلمانان 

ليس منّا من دعا إلی عصبية وليس منّا من قاتل « :در جاي دیگري فرمود .»ست پلیدي امر که

 .١٥٠همان، ص -)١(

 .٤٠٩٥ی:  بخاری، شماره -)٢(
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فرا کسی که به سوي تعصب نژادي « یعنی: )1(»علی عصبية وليس منّا من مات علی عصبية

کسی که به خاطر تعصب نژادي بجنگد، از ما نیست و کسی که بر  ؛بخواند، از ما نیست
 .»تعصب نژادي بمیرد، از ما نیست

ي  مناره ،و یاران باوفایش براي پویندگان راهشان سیرت و رفتار محمد مصطفی
 )2(هدایت و اصالح است.

 »إالاهللا الإله«آثار اقرار به  :هشتم

 از جمله: ؛آثار بس عظیمی در زندگی انسان مؤمن دارد إالاهللا الإلهي  کلمه
ل یاما کسانی که قا ؛نظر نیست تنگ ي این کلمه یا کسی که به توحید باور دارد، گوینده -1

 نمایند، چنین نیستند. را انکار می إالاهللا الإلهمتعددي هستند یا  و معبودان به خدایان
کند که چیزي به پاي آن  ایجاد میایمان به این کلمه، عزت نفسی را در درون  -2

کننده و  زنده ؛ اهللا،رساند کسی یا چیزي نفع و زیان نمی اهللا،غیر از  زیرا ؛رسد نمی
در نتیجه هرگونه  باشد؛ میمیراننده است و او فرزانه و نیرومند و فرمانراوي مطلق 

ر فرود ها س یک از انسان رود و انسان مؤمن در برابر هیچ از دل میغیراهللا  ترسِ
خواهد و  چیزي نمی اهللاکند. از غیر ، تضرع و زاري میاهللابه سوي  تنهاآورد و  نمی

ترسد؛  نمیهیچ انسانی کند و از مقام و موقعیت  دست نیاز به سوي او دراز نمی
 خالف بر ؛است و بسمتعال  از آنِ اهللاتنها  ،چون کبریایی و عظمت و قدرت

 نیست. چنین عزت نفسی برخوردار ایندین که از  انسان مشرك و کافر و بی

، یکی از عاري از تکبر عزت و خواري؛ و نیزاز ذلت خالی  تواضع و فروتنیِ -3
 نتایج و آثار این کلمه است.

تنها راه نجات و داند که  میي این کلمه یا کسی که به توحید باور دارد،  گوینده -4
خود   اما مشرکان و کافران، زندگانی کردار نیکوست؛فس و ي ن تزکیهرستگاري، 

 .١٨٤٨ی:  مسلم، شماره -)١(

 .١٥٨الوالء والبراء فی اإلسالم، ص -)٢(
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مسیحیان) معتقدند که (کنند. برخی از آنان  را بر اساس آرزوهاي کاذب سپري می
ي گناهان ما نزد پدرش، به قتل رسیده و به دار آویخته  پسر خدا، به خاطر کفاره

ن خدا هستیم، گویند: ما پسران و دوستا (یهودیان) می دیگر اي عدهشده است. 
گویند:  ي دیگري می دهد. عده پس خدا هرگز ما را به خاطر گناهانمان عذاب نمی

 شماري دیگر،بزرگان و پرهیزگارانمان ما را نزد خداوند، شفاعت خواهند کرد. 
که  برند کنند و گمان می باطل تقدیم میمعبودان گاه  به پیششان را نذر و نیازها

دینی  ملحد و بی  !توانند انجام دهند ، میبخواهدن دلشاکه هر کاري  ،پس از آن
ي  و به شریعت و برنامه پندارد می در این دنیا آزادخود را ایمان ندارد،  اهللاکه به 

ي هواي  و بندهاوست   بند نیست و خدایش، تنها هواي نفس و شهوت پاي الهی
 باشد. نفس و شهوتش می

او ایمان دارد که  زیرا ؛راه ندارد إالاهللا الإلهي  یأس و ناامیدي به گوینده  -5
بیچاره  ها و زمین از آنِ خداست. مؤمن حتی اگر درمانده و هاي آسمان گنجینه

باز هم آرامش و  گردد،مورد اهانت قرار گیرد و امرار معاش او دشوار  یا شود
 دهد. امید خود را از دست نمی

زم و شجاعت و صبر و پایداري انسان نیروي عظیمی از عبه ایمان به این کلمه،   -6
ي  گاه که بنده آندهد.  پرورش می هایی بخشد و او را بر چنین ویژگی می و توکل

کند که در  نگرد، احساس می به امور عالی و باارزش می اهللابه خاطر رضاي  مومن
پایداري سان  و بدین پشت آن، قدرت و نیروي مالک آسمان و زمین وجود دارد

ها استوار  چون کوه گیرد، هم که از این احساس نشأت می و ثبات و صالبتش
 چنین نیرو و ثباتی دارند؟ ،شرك و کفر؛ اما آیا باشد می

اراده  زیرا عوامل ترس و بی ؛بخشد شجاعت و جرأت می ،این کلمه به انسان  -7
که کسی  یا اعتقاد به این ،بودن انسان، دو چیز است: حب جان و مال و خانواده

ي  همه» إالاهللا الإله«میراند. ایمان شخص به  وجود دارد که انسان را می غیر از اهللا
مالک جان و  اهللا،دهد که فقط  زداید و این یقین را به او می ها را از دلش می این
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ارزش و  در این صورت در راه خشنودي پروردگارش، هر چیز با ؛ستاو مال
در دل شود که  باعث می إالاهللا الإلهکند. ایمان به  که دارد، قربانی می قیمتی کم

را از  اش زندگیتواند،  داري نمی این عقیده جاي گیرد که هیچ انسان و جان انسان
تر و  مگر زمانی که اجلش فرا رسد. به همین خاطر در دنیا، شجاع ،او بگیرد
پس یورش لشکریان و شمشیرهاي کشیده و  ؛تر از مؤمن وجود ندارد باجرأت

 ترسانند. ها او را نمی ها و غرش تانک باران گلوله

نیازي را  برد و قناعت و بی قدر و منزلت انسان را باال می ،»إالاهللا الإله«ایمان به   -8
هاي طمع و دنیادوستی و حسادت و  آورد و قلبش را از پلیدي در او به وجود می

 گرداند. کسی و فرومایگی و دیگر صفات زشت، پاك می پستی و نا

انسان  ؛ زیراگرداند می بند اهللا، پاي انسان را به شریعت ،»إالاهللا الإله«ایمان به   -9
تر  و از رگ گردن به او نزدیک ،به هر چیزي آگاه اهللاداند که  یقین می مؤمن، به

توان گریختن از ، فرار کندرس هر نیرویی  آدمی بتواند از دست است، و اگر
میزان این ایمان در ذهن انسان بیشتر رسوخ کند،  چه. هررا ندارد ي اهللا سیطره

الهی را و حدود و مقررات  تر خواهد بود الهی بیشاز احکام  پیرويِ انسان
مرتکب محارم  دهد که رأت نمیتر رعایت خواهد کرد؛ در نتیجه به خود ج بیش
به همین  شتابد. می هللاکارهاي خیر و عمل به اوامر اسوي بلکه به  ؛شود الهی
 است، کرده» إالاهللا الإله«از ایمان به  آکندهدلش را  اهللا متعالي که  ا ر بندهخاط
. این کلمه، اساس اسالم و منبع باشد میبردار و مطیع پروردگارش  ي فرمان بنده

شوند  قوت اسالم است و دیگر معتقدات و احکام اسالم، تنها بر این کلمه بنا می
دیگر  ،برود میاناگر این پایه از  ؛رندگی و قوت خود را فقط از این کلمه می

 .)1(ماند چیزي از اسالم باقی نمی
 

 .٨٧مبادئ اإلسالم، اثر مودودی، ص -)١(
                                                            



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مبحث دوم:
 دالیل اثبات وجود خالق

ولی ایمان  ،شود منکران وجود اهللا دیده نمی ي صریحی با که در قرآن مناظره این رغم به
تواند  ست که عقل نمی ي ضروري و بدیهی هستی، یک قضیهو آفریدگارِ به وجود خالق 

ي نظري نیست  قضیهتئوري یا پس ایمان به وجود خالق هستی، یک  ؛آن را انکار نماید
ست  ، چیزيیا اثرگذارمؤثر  وجود اثر برکه به دلیل و برهان نیاز داشته باشد؛ چون داللت 

اثري را بدون اثرگذار یا عقل، که کند و امکان ندارد  که عقل به طور بدیهی آن را درك می
این هستی عظیم چگونه باید باشد؟ به همین خاطر  ي لذا درباره نماید؛تصور  عامل آن اثر،

 وجود پروردگار جهانیان را هنگامی که فرعونحتی  ؛قرآن از این قضیه بحث نکرده است

 ﴾٢٣ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  َوَما﴿ انکار کرد، موسی به انکارهایش اهمیت نداد. فرعون گفت:
 ﴾َ�ۡ�ِي إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  َلُ�م َعلِۡمُت  َما﴿ و نیز گفت: »پروردگار جهانیان چیست؟« .]23الشعراء: [
خوانیم که  چنین در قرآن می هم .»معبودي جز خودم برایتان سراغ ندارم« .]38القصص: [

ٓ  َ�ۡٗحا ِ�  ٱبۡنِ  َ�َٰ�َٰ�ٰنُ  فِرَۡعۡونُ  َوقَاَل ﴿ فرعون به هامان گفت: بُۡلغُ  لََّعّ�ِ
َ
ۡسَ�َٰب  �

َ
ۡسَ�َٰب  ٣٦ ٱۡ�

َ
 أ

َ�َٰ�ٰتِ  لِعَ  ٱلسَّ طَّ
َ
ُظنُُّهۥ �ّ�ِ  ُموَ�ٰ  إَِ�ٰهِ  إَِ�ٰٓ  فَأ

َ
برجی برایم اي هامان! « .]37-36غافر: [ ﴾َ�ِٰذٗبا َ�

اي آسمان دست یابم و به خداي موسی ه ها و راه هاي آسمان برسم؛ به دروازه بساز تا به دروازه
  همه انکار از سوي فرعون، موسی با وجود این .»پندارم گو می بنگرم؛ هرچند موسی را دروغ

به این انکارها هیچ اهمیتی نداد؛ بلکه بر این اساس با فرعون رفتار کرد که او به وجود 

 لََقدۡ  قَاَل ﴿گوید:  به فرعون می بینیم که موسی رو می خالق هستی ایمان دارد؛ از این
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ٓ  َعلِۡمَت  نَزَل  َما
َ
ُؤَ�ٓءِ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َربُّ  إِ�َّ  َ�ٰٓ �ِض  ٱلسَّ

َ
ُظنَُّك  �ّ�ِ  بََصآ�ِرَ  َوٱۡ�

َ
 ﴾١٠٢ َمۡثُبوٗر� َ�ٰفِرَۡعۡونُ  َ�

ها و  هاي آشکار را تنها پروردگار آسمان دانی این نشانه موسی گفت: تو می« .]102اإلسراء: [

 .»دانم شده می زمین فرو فرستاده است. و اي فرعون! من تو را هالك
 فرماید: که اهللا متعال میگونه  قرآن کریم، این انکار و تکبر و عناد را بیان کرده است؛ همان

رَۡسۡلَنا ُ�مَّ ﴿
َ
َخاهُ  ُموَ�ٰ  أ

َ
بِ�ٍ  وَُسۡلَ�ٰنٖ  َ�ٰتَِنا� َ�ُٰرونَ  َوأ يْهِۦ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  ٤٥ مُّ  َوَمَ�ِ

 ْ وا ْ  فَٱۡسَتۡكَ�ُ ْ  ٤٦ َ�لِ�َ  قَۡوًما َوَ�نُوا نُۡؤِمنُ  َ�َقالُٓوا
َ
ۡ�نِ  �  َ�ٰبُِدونَ  َ�َا َوقَۡوُمُهَما ِمۡثلَِنا لِبََ�َ

 .]47-45المؤمنون: [ ﴾٤٧
سوي  هاي خویش و دلیلی آشکار، به  گاه موسی و برادرش هارون را با نشانه و آن «

طلب  فرعون و اشراف قومش فرستادیم؛ ولی تکبر ورزیدند و مردمی سرکش و جاه
گزار ما  هایی همانند خویش که قومشان برده و خدمت بودند. پس گفتند: آیا به انسان

 .»هستند، ایمان بیاوریم؟
 فرماید: تر توضیح داده، می اهللا متعال، این موضوع را بیش

﴿ ْ ٓ  بَِها وََجَحُدوا نُفُسُهمۡ  َوٱۡستَۡيَقَنۡتَها
َ
� ُظۡلٗما أ  .]14النمل: [ ﴾وَُعلُّوٗ

هایشان به  هاي آشکار را از روى ستم و سرکشى انکار کردند؛ در حالى که دل و نشانه«

 .»کاران چگونه بود داشت. پس بنگر که سرانجام تبه این معجزات باور
آن  در پرستی نازل شد که بتعربستان، یعنی در محیطی  ي جزیره قرآن کریم در شبه

جزیره، اهل  رواج داشت؛ اگرچه ساکنان برخی از مناطق یا برخی از افراد پراکنده در شبه
که  پرستان نیز با این کردند؛ ناگفته نماند که بت کتاب بودند و خالق هستی را انکار نمی

پرست بودند، ولی به وجود خالق ایمان داشتند. قرآن کریم این حقیقت را در چند جا  بت
 فرماید: مثالً می )1(است؛ بیان کرده

ۡ�َُهم َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  َس� َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  مَّ �َض  ٱلسَّ

َ
ۚ  َ�َُقولُنَّ  َوٱۡ� ُ ِۚ  ٱۡ�َۡمدُ  قُلِ  ٱ�َّ ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
 أ

 .]25لقمان: [ ﴾٢٥ َ�ۡعلَُمونَ  َ� 

 .٦٦-٦٥المحکم فی العقیدة، دکتر محمد کبیسی، صص -)١(
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خواهند طور قطع  ، به»ها و زمین را آفریده است چه کسی آسمان«و اگر از آنان بپرسی: «
 .» دانند ترشان نمی کنید). ولی بیش بگو: الحمدهللا (که اعتراف می». اهللا«گفت: 

 فرماید: و در جاي دیگري می

ۡوجٞ  َغِشَيُهم �َذا﴿ لَلِ  مَّ ْ  َكٱلظُّ َ  َدَعُوا  .]32لقمان: [ ﴾ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ
اندازد، اهللا را مخلصانه و در حالی سا بر آنان سایه  آ تالطم و کوه که امواج پر و هنگامی«

 .»دانند ي او می خوانند که دین و عبادت را ویژه می
رو قرآن، موضوع اثبات وجود خالق را با این مردم باز نکرد؛ حتی خارج از این  از این

کسی «گوید:  محیط هم کسی را سراغ نداریم که خالق هستی را انکار نماید. شهرستانی می
ي دانا و توانا و حکیم براي نظام هستی، باور نداشته باشد و  به وجود سازندهام که  را ندیده

جز اقوالی که از تعداد اندکی از ملحدان نقل شده است، دیگر سراغ ندارم که کسی وجود 
نحوي قایل به وجود  خالق را انکار کرده باشد؛ حتی کسانی که چنین دیدگاهی دارند نیز به

 .)1(»ی هستند! پس اثبات این موضوع، به دلیل و برهان نیاز ندارداي براي نظام هست سازنده
که در قرآن از مناظره و بحث با منکران خالق خبري نیست، ولی دالیل فراوانی  با این

چون  جهت اثبات خالق آمده است؛ البته این دالیل براي اثبات مسایل دیگري هم
ي این دالیل قرآنی،  از جمله )2(د.باش وحدانیت اهللا، نبوت و زنده شدن پس از مرگ می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 دلیل اول: آفرینش

باشد، بر وجود  میآن چه در  ي این دلیل، آن است که نظام آفرینش و آن خالصه
 فرماید: دهد؛ اهللا متعال می  ي واال و تواناي آن گواهی می آفریننده

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
مۡ  ٣٥ ٱۡلَ�ٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَُقوا �َضۚ  ٱلسَّ

َ
 �َّ  بَل َوٱۡ�

 .]36-35الطور: [ ﴾٣٦ يُوقُِنونَ 

 .١٢٤-١٢٣صنهایة اإلقدام، اثر شهرستانی،  -)١(

 المحکم فی العقیدة -)٢(
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ها و زمین را   ن اند؟ آیا آسما اند یا خودشان آفریننده آیا بدون آفریدگار، آفریده شده«

 .»کنند اند؟ بلکه ایشان باور نمی آفریده
کنید؛ و  ست که انکارش نمی گوید که شما وجود دارید و این، حقیقتی می ها به آن

هاست که هر موجودي،  ها و زمین نیز وجود دارند. این، امري بدیهی براي عقل آسمان
کند  اي دارد. این حقیقت را ساربان شتران، در صحرا درك می ناگزیر علت یا پدیدآورنده

ارد و هر اثري، دلیل شتر، بر وجود شتر داللت د گوید: جاي پاي روست که می و از همین
ها، بر  ها و زمینِ داراي راه اثرگذار است. پس آسمانِ داراي برج لیر یا عامبر وجود مؤث

دانند؛ مثالً  شناسان، این حقیقت را می کند. زیست وجود آفریدگار دانا وآگاه داللت می
گار ازلی و بزرگ، عالم و توانا بر هر هاي پرورد هاي آفریده گوید: شگفتی یکی از آنان می

زده کرده است. بنابراین، هر قدرت و هر حکمت و  چیز، برایم آشکار شده و مرا شگفت
 .)1(هر ابداعِ بزرگ یا کوچکی را اهللا پدید آورده است

قانون «ست که از نظر دانشمندان،  اي ي فوق به آن اشاره دارد، همان نکته مطلبی که آیه
اي، خود  اي، علتی دارد و هیچ پدیده گوید: هر پدیده شود. این قانون می می نامیده» علیت

اي در طبیعت یا نهاد خود، سبب یا علت  به خود به وجود نیامده است؛ چون هیچ پدیده
چیزي را به وجود آورد؛ طور مستقل  تواند به وجود ندارد و نمی کافی براي پدید آمدنِ

تواند به دیگري ببخشد؛ بلکه  نی هستی و وجود را نمیزیرا چیزي را که خود ندارد، یع
دانشمندان اسالم در برابر منکران اهللا،  .)2(باید علتی براي پیدایش آن وجود داشته باشد

با  / اند. چنانکه باري امام ابوحنیفه همواره به آفرینش و نظام هستی استدالل کرده
ي کسی که  آنان فرمود: شما دربارهرو شد و به  برخی از زندیقان و منکران خالق روبه

یک کشتیِ پر از بار و کاال دیدم که در دریاي پرتالطم و از میان بادها، در مسیر «بگوید:  
کنید؟ آیا حرفش را  ، چه قضاوتی می»کرد و هیچ ملوانی نداشت خود حرکت می

 .٧٦مع الله، اثر شیخ حسن ایوب، ص -)١(

 .٦٩العقیدة فی الله، دکتر عمر اشقر، ص -)٢(
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قل امکان ندارد اهللا! وقتی از نظر ع پذیرید؟ گفتند: هرگز. امام ابوحنیفه فرمود: سبحان می
که یک کشتی، بدون ناخدا درمیان دریا، راست و در مسیر خود حرکت کند، پس چگونه 

هاي فراوان،  ها و گردش روزها و دگرگونی ممکن است که دنیا با این همه تغییر فصل
گویی؛ و  مده باشد؟ همگی گریستند و گفتند: راست میآدارنده پدید  بدون آفریننده و نگه

 .)1(توبه کردند
 پذیرد و این آیه نیز بدان اشاره دارد: می را ها آن ست که عقل این، قانونی

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
 .]35الطور: [ ﴾٣٥ ٱۡلَ�ٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

 .»اند؟ اند یا خودشان آفریننده آیا بدون آفریدگار، آفریده شده«
که به وجود آفریدگاري که سزاوار دارد  ست که خردمندان را بر آن می این، دلیلی

چنان شیوا و مؤثر آورده است که  عبادت است، اذعان کنند؛ این آیه، این قانون را آن
 )2(آورد. هرگاه این آیه به گوش برسد، درون را به لرزه و حرکت در می

 گوید: شاعر می

ـــــــــــ ـــــــــــف يعص ـــــــــــاً كي ـــــــــــا عجب ـــــــــــه يـفي  اإلل
 

 أم كيــف جيحـــده الـــجاحد 
 

شود، یا چگونه برخی از افراد،  است که چگونه از اهللا نافرمانی میجاي بسی تعجب «
 »کنند؟ او را انکار می

 ء لـــــــــه آيــــــــــةيكـــــــــل شــــــــــ يوفــــــــــ
 

ــــــــه واحـــــــد  ــــــــی أن ـــــــدل عل  )3(ت
 

 .»دهد اهللا، یگانه و یکتاست که نشان می ست اي در هر چیزي نشانه«
بحث قرار داده و نظیري مورد  طور بی قرآن کریم، موضوع آفرینش و تدبیر هستی را به

متوجه   هاي فراوان خداوند هاي هستی و نشانه ها را به تأمل و تدبر در کرانه عقل
ها و زمین و آیات و  اش بیدار شود تا در آسمان خبري ساخته و عقل را بانگ زده که از بی

 .٧٠و العقیدة فی الله، ص ٦٨مع الله، حسن ایوب، ص -)١(

 .٧١الله، اثر اشقر، ص يالعقیدة ف -)٢(

 .٥٧٢همان، ص -)٣(
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 هاي گوناگونی تکرار هاست، تفکر نماید. قرآن، این مطلب را با روش هایی که در آن نشانه
هاي هستی، چیزهایی را ببیند و بشنود که او را به سوي ایمان به  کند تا انسان در کرانه می

شریک  سان دریابد که نظام هستی، ساخت آفریدگار یکتا، بی کشاند و بدین اش می آفریننده
 .)1(ست که سزاوار پرستش است و مدبري

 دلیل دوم: فطرت و پیمان

  ست که در درون و فطرت ربوبیت او، یک امر بدیهیشناخت خالق و اعتراف به وجود و 
دور از  ها ریشه دارد؛ زیرا اگر انسان در جایی خلوت که کسی در آن نیست، به انسان

توانست دریابد که نظام هستی،  قطع با فطرت خود می شد، به عوامل خارجی رها می
ي  محبت آفرینندهاي دارد؛ سپس با فطرت خویش به  کننده آفریننده و مدبري و اداره

یابیم که ملحدان تنها از آن جهت وجود آفریننده را انکار  آورد. لذا درمی هستی روي می
ها را به بازیچه  اند که از فطرتشان منحرف شده و شیطان بر آنان چیره گشته و آن کرده

و خداجوي بشر اشاره شده  کریم و سنت پاك نبوي به  فطرت پاكقرآن گرفته است. در 
 فرماید: اهللا متعال می است؛

قِمۡ ﴿
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ  فِۡطَرَت  َحنِيٗفا ۚ  ٱ�َّاَس  َ�َطرَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ ِۚ  ِ�َۡلقِ  َ�ۡبِديَل  َ�  َعلَۡيَها  ٱ�َّ

ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك 
َ
 .]30الروم: [ ﴾٣٠ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

ي وجود به سوي دین اهللا روي بیاور و از فطرتی  گرا و با همه حقرو حنیف و  از این«
پیروي کن که مردم را بر اساس آن سرشته است. آفرینش اهللا را تغییر ندهید؛ این، دین 

 .»دانند تر مردم نمی استوار و مستقیم (توحیدي) است؛ ولی بیش
را بر اساس دین اسالم ها  انسان جا اسالم است؛ بنابراین اهللا منظور از فطرت در این

ىلَ «فرموده است:  پیامبر )2(و توحید و یکتاپرستی سرشته است. ولَدُ عَ لُودٍ إِالَّ يُ وْ نْ مَ ا مِ مَ

 .٢١٦غامدی، صحمایة الرسول حمی التوحید، اثر  -)١(

 ).١/٣٦٨المباحث العقدیة المتعلقة باألذکار، ( -)٢(
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 ْ ةً مجَ ِيمَ ةُ هبَ يمَ نْتَجُ الْبَهِ امَ تُ ، كَ انِهِ سَ جِّ مَ ، أَوْ يُ انِهِ َ نَرصِّ ، أَوْ يُ انِهِ دَ َوِّ اهُ هيُ أَبَوَ ةِ، فَ طْرَ لْ الْفِ ، هَ اءَ نْ عَ ا مِ ونَ فِيهَ ِسُّ حتُ

؟ اءَ عَ دْ شود. این  آید، بر فطرت [اسالم] متولد می هر نوزادي که به دنیا می«یعنی:  )1(»جَ

گونه که نوزاد  کنند؛ همان پدر و مادرش هستند که او را یهودي یا نصرانی یا مجوسی می
اید که  یدهشود؛ آیا هیچ د زاده می -بریده باشد آنکه گوش و بی -حیوان، صحیح و سالم

 »بریده به دنیا آید؟ حیوانی، گوش

يَاطِنيُ «فرماید:  اهللا متعال در حدیثی قدسی می مُ الشَّ تْهُ أَتَ مْ فَ لَّهُ اءَ كُ نَفَ بَادِي حُ لَقْتُ عِ إِينِّ خَ

مْ  نْ دِينِهِ مْ عَ تَالَتْهُ اجْ گرا و متمایل به توحید آفریدم؛  ي بندگانم را حق من، همه«یعنی:  )2(»فَ

 .»طین نزدشان رفتند و و آنان را از دینشان منحرف کردنداما شیا
گردانده و به دین اسالم متمایل شده  ي ادیان روي  ، یعنی کسی که از همه»حنیف«

صبح و  به خاطر اهمیت فطرت در شناساندن پروردگار به مردم است که پیامبر )3(است.

نَا«کرد:  چنین دعا می شب این بَحْ يْنَاأَوْ  -أَصْ سَ ىلَ  -أَمْ عَ صِ وَ الَ ةِ اإلِخْ لِمَ كَ مِ وَ الَ ةِ اإلِسْ ىلَ فِطْرَ عَ

دٍ  َمَّ بِيِّنَا حمُ كِنيَ  دِينِ نَ ِ نَ املُْرشْ انَ مِ ا كَ مَ سلِامً وَ ا مُ نِيفً يمَ حَ اهِ رَ بِينَا إِبْ ةِ أَ لَّ ىلَ مِ عَ بر اساس «یعنی:  )4(»وَ

 -و آیین پدرمان، ابراهیم ي اخالص و دین پیامبرمان، محمد فطرت اسالم و کلمه
یا صبح را به  -شب را به صبح -گرا، موحد و مسلمان بود و از مشرکان نبود، که حق

بر سالمت فطرت از انحراف، و بر » فطرت اسالم«با عبارت  پیامبر .»رساندیم -شب
که همان  است، و بر دین پیامبران، محمد إالاهللا الإلهي اخالص که همان شهادت  کلمه

 که موحد و مسلمان بود، تأکید نمود. باشد، و بر آیین پیامبرمان، ابراهیم دین اسالم می

سلِامً «عبارت  ا مُ نِيفً ي باطلی که با این فطرت  بدین معناست که از هر آیین و عقیده »حَ

در عبودیت یا  کند که اهللا نماید یا گمان می مخالف است و پروردگار را انکار می

 .١٢٩٣ی:  شماره» الجنائز«بخاری، مبحث  -)١(

 .٢٨٦٥ی  مسلم، شماره -)٢(

 ).٢٠/١٤٤تفسیر قرطبی ( -)٣(

 ).٤٠٧-٣/٤٠٦و مسند أحمد ( ٢٩٨٩ی  السلسلة الصحیحة، اثر آلبانی، شماره -)٤(
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گردانده و به اسالم ناب و خالص روي آورده است. اگر   شریکی دارد، روي اش رواییفرمان
انسان توحید الوهیت را محقق سازد، توحید ربوبیت نیز تحقق یافته است؛ زیرا توحید 

 .)1(سان فطرت، بر توحید ربوبیت داللت دارد شود. بدین الوهیت، شاملِ توحید ربوبیت نیز می
بندگانش را بر اساس آن سرشته است، ارتباط تنگاتنگی با پیمانی   این فطرتی که اهللا

 فرماید: طور که بدان اشاره نموده، می روز ازل از آدمیان گرفت؛ همان  دارد که اهللا

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ۡشَهَدُهمۡ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َوأ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
لَۡسُت  أ

َ
� 

ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  ٓۚ  بََ�ٰ  قَالُوا ن َشِهۡدنَا
َ
ْ  أ وۡ  ١٧٢ َ�ٰفِلِ�َ  َ�َٰذا َ�نۡ  ُكنَّا إِنَّا ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  َ�ُقولُوا

َ
ْ  أ  َ�ُقولُٓوا

 ٓ َما ۡ�َكَ  إِ�َّ
َ
َ�ُتۡهلُِكَنا َ�ۡعِدهِۡمۖ  ّمِنۢ  ُذّرِ�َّةٗ  َوُ�نَّا َ�ۡبُل  ِمن َءابَآُؤنَا أ

َ
ۡ  َ�َعَل  بَِما أ  ﴾١٧٣ ُمۡبِطلُونَ ٱل

 .]173-172األعراف: [
آدم، نسلشان را درآورد و آنان را بر  و زمانی (را یاد کن) که پروردگارت از پشت بنی«

خودشان گواه گرفت (و فرمود:) آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آري؛ گواهی دادیم. 
خبر بودیم؛ یا  غافل و بی (این گواهی را گرفتیم) تا روز قیامت نگویید: ما از این حقیقت،

تر مشرك بودند و ما نسل پس از آنان بودیم (که بر همان راه  نگویید: نیاکانمان پیش
 .»؟ کنی رفتیم)؛ آیا ما را به خاطر کردار بدکاران نابود می

ها به  ها گرفته، اعتراف و اقرار ما انسان از انسان  پس این عهد و پیمان استواري که اهللا
ربوبیت اهللا متعال است. او آدمیان را بر خودشان گواه گرفت و آنان هم گواهی دادند. برخی 
از مردم بر این پیمان محافظت نموده و به مقتضا و لوازم آن از جمله پرستش پروردگار 

االهی را تصدیق کردند و به رسالتشان ایمان  شریکشان قیام نمودند و پیامبران همتا و بی بی
آوردند؛ و برخی از مردم، فطرت خویش را تغییر دادند و از آن منحرف شدند و با 

سان پس اقرار و اعترافشان به ربوبیت اهللا را که بر  راه گشتند و بدین هاي شیاطین، گم وسوسه
تار شدند؛ البته اهللا متعال بندگانش را آن سرشته شده بودند، از یاد بردند و در کفر  و الحاد گرف

هاي  به حال خودشان رها نکرد؛ بلکه پیامبرانی به سوي آنان فرستاد و با فرستادگانش کتاب
آسمانی را فرو فرستاد تا این گواهی و این عهد و پیمان استوار را به مردم یادآوري کنند و 

 ).١/٣٧٠ة باألذکار، (المباحث العقدیة المتعلق -)١(
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ز او گرفته است، همواره به یاد داشته بدین ترتیب انسان مسلمان، پیمانی را که اهللا متعال ا
یاد داد که  -بلکه به تمام امتش -به یاران خود  اهللا که در همین راستا رسول چنان باشد. هم

مَّ «را بر زبان آورند و فرمود: » برترین استغفار«صبح و شب،  : اللّهُ بْدُ ارِ أَنْ يَقُولَ الْعَ تِغْفَ يِّدُ اإلسْ سَ

يبِّ ال إِلهَ  َّ  أَنْتَ رَ يلَ تِكَ عَ تَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَ ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ ىلَ عَ أَنَا عَ كَ وَ بْدُ أَنَا عَ تَنِي، وَ لَقْ  إِالَّ أَنْتَ خَ

نُوبَ إِالَّ أَنْتَ  رُ الذُّ رْ يلِ إِنَّهُ ال يَغْفِ فِ نْبِي، فَاغْ أَبُوءُ بِذَ برترین استغفار، این است که بنده «یعنی:  )1(»وَ

تَطَعْتُ «د: بگوی ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ ىلَ عَ أَنَا عَ كَ وَ بْدُ أَنَا عَ تَنِي، وَ لَقْ يبِّ ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ خَ مَّ أَنْتَ رَ  أَبُوءُ اللّهُ

نُوبَ إِالَّ أَنْتَ  رُ الذُّ فِ رْ يلِ إِنَّهُ ال يَغْ فِ نْبِي، فَاغْ أَبُوءُ بِذَ َّ وَ يلَ تِكَ عَ یا اهللا! تو «ي دعا:  [ترجمه »لَكَ بِنِعْمَ
و تا  هستم ي تو اي و من بنده پروردگار منی؛ هیچ معبود برحقی جز تو نیست. تو مرا آفریده

ام، به تو پناه  چه کرده ام، هستم. از بدي آن اي که به تو داده حد توان بر سر پیمان و وعده
کنم؛ پس  ان خویش اعتراف میطور به گناه ي، و همینا هایی که به من داده برم و به نعمت می

 .]»بخشد استی کسی جز تو، گناهان را نمیر مرا بیامرز که به
كَ « دِ هْ ىلَ عَ ا عَ أَنَ به تو ایمان بیاورم  که م، مبنی بر اینا یعنی: من به پیمانی که با تو بسته »وَ

 / حجر ابن .)2(»شوم بندم و از آن منحرف نمی و به وحدانیت تو اقرار کنم، متعهد و پاي
از   ست به همان پیمانی که اهللا يا بطاله گفته است: این عبارت، اشاره گوید: ابن

گاه که آنان را از پشت پدرانشان بیرون آورد و آنان را بر خودشان  بندگانش گرفت، آن
ي آنان به ربوبیت و وحودانیت اهللا و  گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ و همه

روزه بر این  بنابراین هرکس همه )3(زبان پیامبرش نوید داد، اذعان نمودند.هایی که بر  وعده
بندي نماید، به اذن پروردگار متعال، خودش را از انحراف و تغییر فطرتش  ذکر عظیم، پاي

 .)4(حفظ نموده و به پیمانی که بین او و پروردگار اوست، وفا کرده است

 .٥٩٤٧ی:  شماره» الدعوات«البخاری، کتاب  -)١(

 .٢٤٠نتائج األفکار فی شرح حدیث االستغفار، ص -)٢(

 ).١١/٩٩فتح الباری، ( -)٣(

 ).١/٣٧٣المباحث العقدیة المتعلقة باألذکار، ( -)٤(
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 هاي هستی دلیل سوم: آفاق و کرانه

 فرماید: متعال میاهللا 

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  ٱ�فَاقِ  ِ�  َءاَ�ٰتَِنا َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتََب�َّ

َ
�  ۗ وَ  ٱۡ�َقُّ

َ
 بَِرّ�َِك  يَۡ�ِف  لَمۡ  أ

نَُّهۥ
َ
�  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .]53فضلت: [ ﴾٥٣ َشِهيدٌ  َ�ۡ
دهیم  خودشان به آنان نشان میهاي هستی و در وجود  هایمان را در اطراف و کرانه نشانه«

راستی قرآن، حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر  تا براي آنان آشکار گردد که به

 .»همه چیز گواه است؟

هاي وحدانیت و قدرت خود را به  یعنی نشانه ﴾ٱ�فَاقِ  ِ�  َءاَ�ٰتِنَا َسُ�ِ�هِمۡ ﴿پس عبارت: 

هاي هستی اعم از خورشید، ماه،  یعنی کرانه ﴾ٱ�فَاقِ  ِ� ﴿عبارت:  )1(آنان نشان خواهیم داد.
هایی که  و دیگر پدیده )2(ها و گیاهان ها، رعد و برق، صاعقه ستارگان، شب و روز، بادها، باران

ي اعجاز علمی در قرآن کریم  هاي آفرینش الهی هستند. در سخنان دانشمندان درباره شگفتی
 کند؛ از جمله: هاي طبیعی داللت می لهی در پدیدههاي ا مواردي وجود دارد که بر نشانه

 کمبود اکسیژن در ارتفاعات؛ -1
 فرماید: اهللا متعال می

ُ  يُرِدِ  َ�َمن﴿ ن ٱ�َّ
َ
حۡ  َ�ۡهِديَُهۥ أ ۡسَ�ِٰم�  َصۡدَرُهۥ �َۡ�َ ن يُرِدۡ  َوَمن لِۡ�ِ

َ
 َصۡدَرُهۥ َ�َۡعۡل  يُِضلَُّهۥ أ

�ََّما َحرَٗجا َضّيًِقا
َ
دُ  َك� عَّ �  ِ�  يَصَّ َمآءِ ُ  َ�َۡعُل  َكَ�ٰلَِك  ٱلسَّ ِينَ  َ�َ  ٱلرِّۡجَس  ٱ�َّ  َ�  ٱ�َّ

 .]125األنعام: [ ﴾١٢٥يُۡؤِمُنونَ 
ي  گشاید؛ و اراده اش را براي پذیرش اسالم می ي هدایت هر که را نماید، سینه اهللا اراده «

رود.  آسمان باال میکند که گویی به  شدت تنگ می اش را به راهی هرکه را نماید، سینه گم
 .»آورند دهد که ایمان نمی سان اهللا، پلیدي را بر کسانی قرار می بدین

 ).١٥/٣٧٤تفسیر القرطبی، ( -)١(

 همان. -)٢(
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اش تنگ  رود، سینه دارد که انسان وقتی به فضا می ي کریمه به صراحت بیان می این آیه
، این است که شست که علت کند. این یک حقیقت علمی شود و احساس خفگی می می

که  گردد شود و این باعث می تر می اکسیژن هوا کم ،هش فشار جوهرچه باالتر رویم، با کا
 تنگی نماید. انسان احساس نفس

 :ها در مدارهاي خود حرکت ستارگان و سیاره -2
کردند که زمین، مرکز جهان است و خورشید و ماه و  در گذشته مردم گمان می

ثابت شد که »  گالیله«. در عصر ندحرکت بی چرخند و ستارگان ثابت و ستارگان دور آن می
شمسی  ي چرخد و خورشید، مرکز منظومه این زمین است که به دور خورشید می

که هستی هاي مبتنی بر این دیدگاه را  نظریه، تمامی تر اما قرآن کریم خیلی پیش ؛باشد می
 فرماید: بلندمرتبه می اهللا رد کرد؛ مرکز ثابتی دارد،

 .]40یس: [ ﴾٤٠ �َۡسَبُحونَ  فَلَكٖ  ِ�  َوُ�ّٞ ﴿
 .»و همه در مسیر خود شناورند«

 فرماید: و در جاي دیگري می

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
 .]76-75: قعةالوا[ ﴾٧٦ َعِظيمٌ  َ�ۡعلَُمونَ  لَّوۡ  لََقَسمٞ  �نَُّهۥ ٧٥ ٱ�ُُّجومِ  بَِمَ�ٰقِعِ  أ

 این،که راستی  و اگر بدانید، به کنم. پس به محل فرو افتادن ستارگان سوگند یاد می«
 .»ست سوگند بزرگی

ها، بیهوده  مدار آنطور  همینستارگان و   محل فرو افتادناند که  دانشمندان کشف کرده
ي  که نیروي جاذبهاست اي قرار گرفته  خود به گونه مداردر  اي و اتفاقی نیست. هر ستاره

مد؛ از نینجاکیهانی  اختالل در نظامثباتی و  بیبه ، کیهانکیهانی و نیروي ناشی از چرخش 
و نظام موجود  تعادل رو هر جرم آسمانی، جایگاه و مدار مخصوص به خود را دارد تا این

ي شمسی از یک  اند که ابعاد منظومه چنین دانشمندان کشف کرده حفظ شود. هم در افالك
زیرا یک عرب عصر جاهلیت، با نگاه به آسمان  ؛کند ي خیلی منظم پیروي می مجموعه

 .!ستارگان بسیار مهم است  جایگاه هک فهمید پرستاره می
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 ها چرخش زمین و کوه -3
 فرماید: متعال می اهللا

َباَل َ�َۡسُبَها َجاِمَدةٗ ﴿ َحاِب�  َوتََرى ٱۡ�ِ � َوِ�َ َ�ُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ ُصۡنَع ٱ�َّ

 .]88النمل: [ ﴾٨٨إِنَُّهۥ َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡفَعلُوَن 
که همانند ابر در حرکتند. پدیده و  حرکتند؛ حال آن بینی که گویا ثابت و بی ها را چنان می کوهو «

 .»گمان اهللا به کردارتان آگاه است که هر چیزي را استوار ساخته است. بی باشد میساخت اهللا 
حرکتند و حتی  بی ها ثابت و کردند که زمین و کوه گمان می هاي دور در گذشتهمردم 

و از یک  رد کردرا  نادرستزدند. قرآن آمد و این پندار  ها مثل می بات و سکون آنبه ث
چون ابرها  هم«فرماید:  ها می ي کوه منظم کیهانی سخن به میان آورد. درباره ي پدیده

ها را به  . به عبارت دیگر: حرکت کوهها مثل ابرها هستند یعنی کوه »کنند حرکت می
که  مگر این ،کنند حرکت نمی در ذات خودابرها ست:  گفتنی حرکت ابرها تشبیه کرد؛

بادها دانید عامل حرکت ابرها،  می گونه که و همان ها را به حرکت وا دارد آن ،چیزي
ولی  هستند، هاي زمین ها میخ کنند؛ چون کوه ها نیز ذاتاً حرکت نمی طور کوه همین ؛هستند

. پس زمین حرکت استحرکت زمین ها تابع  کنند و حرکت آن در عین حال حرکت می
 ؟چون ابرها در حرکتند کنند و هم ها چگونه حرکت می و گرنه کوه ؛چرخد کند و می می

است. امروزه این  و استوار ساختهکه هر چیزي را محکم  ست پروردگاري این ساخت
 .)1(موضوع به اثبات رسیده است

 دو دریادر محل تالقی ل یحاوجود مانع یا  -4
 فرماید: متعال می اهللا

يِّ  ٢٠ َ�ۡبِغَيانِ  �َّ  بَۡرَزخٞ  بَۡيَنُهَما ١٩ يَۡلَتقَِيانِ  ٱۡ�َۡحَرۡ�نِ  َمَرجَ ﴿
َ
 َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

بَانِ   .]22-19الرحمن: [ ﴾٢٢ َوٱلَۡمرَۡجانُ  ٱللُّۡؤلُؤُ  ِمۡنُهَما َ�ُۡرجُ  ٢١ تَُ�ّذِ

 .١٧٨ان، صتأمالت فی العلم واإلیم -)١(
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میان دو دریا مانع و حایلی قرار داد تا  ؛بپیوندنددو دریا(ي شور) را رها کرد تا به هم  «
کنید؟ از آن دو (دریا)  پس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار می در هم نیامیزند.

 .»آید مروارید و مرجان بیرون می
ها، حایلی قرار  محل تالقی آن گویند که در این آیات کریمه از دو دریایی سخن می

یک رودخانه  یک دریا و گویند و از ظاهراً آیات فوق از دو دریاي حقیقی سخن می ؛دارد

دانه یا مرجان،  .﴾٢٢ َوٱلَۡمرَۡجانُ  ٱللُّۡؤلُؤُ  ِمۡنُهَما َ�ُۡرجُ ﴿ فرماید: می ؛ زیراگویند سخن نمی
ي فوق از یک  شود. بنابراین، آیه هاي شور یافت می ست که تنها در آب ي قرمزي مهره

گوید. دو دریا در یک  سخن می ها محل تالقیِ آنیقی میان دو دریاي شور در حایل حق
و گرنه، درست نبود که به عنوان دو دریا در نظر گرفته  ؛کنند تنگه با هم برخورد می

، در است ي کریمه اثبات نموده آیهاین  چه آن. شدند محسوب میبلکه یک دریا  ؛شوند
هایی که به هم  آبدر میان این بود که  مردم،باور چون  ؛عرف مردم خیلی غریب بود

و کسی از این حقیقت آگاهی نداشت؛ حتی به ذهن کسی  وجود نداردلی یرسند، حا می
چه را که قرآن کریم گفته بود،  میالدي آن 1962که با کشف سال  کرد تا این هم خطور نمی

 .)1(انگیز به ثبت رسید به عنوان یک حقیقت شگفت

 باران ي رشد و نمو در اثر و پدیدهزمین  درآمدنبه حرکت  -5
 فرماید: متعال می اهللا

�َض  َوتََرى﴿
َ
ٓ  َهاِمَدةٗ  ٱۡ� نَزۡ�َا فَإَِذا

َ
�َبَتۡت  َوَرَ�ۡت  ٱۡهَ�َّۡت  ٱلَۡمآءَ  َعلَۡيَها أ

َ
 َزۡو� ُ�ِّ  ِمن َوأ

 .]5الحج: [ ﴾٥ بَِهيجٖ 
آن نازل کنیم، به جنبش و حرکت  بینی و چون آب باران بر و زمین را خشک و مرده می«

 .»رویاند کند و انواع گیاهان زیبا و باطراوت می آید و رشد می در می
آید و  ي بارش باران به جنبش در می کند که زمین به وسیله هاي علمی تأیید می یافته

، همگی شروع به حرکت و مکیدن هاي گیاهی ها و ریشه ها، غده ها، تخم ها، پیازچه دانه

 .١١١البراهین العلمیة، ص -)١(
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آن قسمت  از آب،هاي زمین  حفره ي پرشدن در نتیجه. کنند لی میآآب و جذب مواد 
با پرآب شدن دهد؛  روي میانگیز  شگفتفرآیند آید و یک  خاك به حرکت در می

شماري در  هاي خاکی بی کرم ،قادیر زیادي خاك، به هم چسبیدههاي درون خاك، م روزنه
کنند.  خمیر دفع میرا به صورت آن  بلعند و میاین خاکها را  ،دل زمین به حرکت درآمده

توانیم صورت کوچکی از این عملیات  شود. می این عمل منجر به افزایش حجم خاك می
این عمل در خاك  ورز دادن خمیر، ببینیم. ارا با خمیر کردن آرد و زیاد شدن حجم آن ب

و  یوردهاي علمآ ستمیان دبینید که مطابقت دقیقی  سان می بدین. دهد روي میوفور  به
 .)1(توصیف قرآن وجود دارد

 ها ترین خانه سست -6
 فرماید: بلندمرتبه می اهللا

ِينَ  َمَثُل ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ  ُدونِ  ِمن ٱ�َّ ۡوِ�َآءَ  ٱ�َّ
َ
ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ  َكَمَثلِ  أ ۖ  ٱ�َّ ۡوَهنَ  �نَّ  بَۡيٗتا

َ
 أ

ْ  لَوۡ  ٱۡلَعنَكُبوِت�  َ�َۡيُت  ٱۡ�ُُيوتِ   .]41العنکبوت: [ ﴾٤١ َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا
اي (سست)  مثال کسانی که دوستانی جز اهللا برگزیدند، همانند عنکبوت است که خانه «

 .»دانستند ي عنکبوت است؛ اگر می ها، خانه ترین خانه شک سست ساخت. و بی

ْ  لَوۡ ﴿ عبارت ۡمَ�ُٰل  َوتِۡلَك ﴿ :43ي در آیه و عبارت پس از آن ﴾٤١ َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا
َ
 نَۡ�ُِ�َها ٱۡ�

ٓ  َوَما لِلنَّاِس�  کنیم و تنها عالمان و  ها را براي مردم بیان می و این مثال « :﴾٤٣ ٱۡلَ�ٰلُِمونَ  إِ�َّ  َ�ۡعِقلَُها

ي عنکبوت که  که منظور از سستی خانه دارندین نکته اشاره دب، »یابند دانشمندان، آن را درمی
کنند. این  ،  غیر از این سستی ظاهري آن است که مردم گمان میاز آن سخن به میان آمده

بررسی و  ضمن ،دیگر آمده است. دانشمندان لی براي دوستی کافران با هماسستی در مقام مث
سستی در نهایت  دیگر ها با یک اند که روابط میان عنکبوت ي عنکبوت دریافته تحقیق درباره

آید که عنکبوت ماده پس از باروري،  پیش می کثرت بهچون  ؛ست از هم گسیختگیو 

 .١٢٧همان، ص -)١(
                                                            



 83 مبحث دوم: دالیل اثبات وجود خالق

ي بسیار  خورند. پس این خانه، خانه دیگر را می ها هم گاهی بچه خورد و نر را میعنکبوت 
 .)1(دیگر است یکل دوستی کافران با امث ،و این ست سستی

اثبات عقاید اسالمی وجود دارد که در براي هاي فراوانی  مثال ،هاي علمی در یافته

اثر دکتر حامد  »رحلة اإليامن فی جسم اإلنسان«هاي مربوط به این موضوع از جمله  کتاب

وحدانية اهللا «اثر عبدالمجید عرجاوي،  »الرباهني العلمية علی صحة العقيدة«احمد حامد، 

که  اند ها بیان شده  باثر استاد عمر احمد هواري و دیگر کتا »تتجلی فی وحدة خملوقاته

 .کنیدمراجعه  ها توانید به این کتاب می

 وجود انسان :دلیل چهارم

 فرماید: متعال می اهللا

نُفِسُ�مۚۡ  َوِ�ٓ ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ  أ  .]21الذاریات:[ ﴾٢١ ُ�ۡبِ�ُ

 .»بینید؟ ؛ پس آیا نمیست) هایی (نیز نشانه و در وجود خودتان «
ه او را از یک قطره آب رو ذاتی ک اوست؛ از این انسان، خودموجود به ترین  نزدیک
 فرا خوانده است؛در وجود خودش اندیشیدن او را به تفکر و داده،  هستیبه او آفریده و 

روشن و انوار پروردگار، هاي ربوبیت  هرگاه انسان در خودش بیندیشد، برایش نشانه زیرا
و  گردد زدوده می شهاي شک و تردید از دل و تیرگی شوند درخشان می ،یقین

انسان در خودش تأمل و تفکر نماید،  چراکه وقتیشوند؛  هاي جهل از وي دور می تاریکی
د و بر نشو متجلی می توحید پروردگار دالیلبیند که  کند و می آثار تدبیر را مشاهده می

 اینک )2(کنند. دهند و انسان را به وجود پروردگار راهنمایی می گواهی می وجود یک مدبر
 آفرینش انسان توجه کنید: ي باره هاي قطعی علمی در برخی از یافتهبیان به 

 

 .١٢٨همان، ص -)١(

 ).١/١٩٠التبیان فی أقسام القرآن، اثر ابن قیم، ( -)٢(
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 و حس المسه پوست -1
 فرماید: اهللا بلندمرتبه می

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡلَ�ُٰهمۡ  ُجلُوُدُهم نَِضَجۡت  ُ�ََّما نَاٗر� نُۡصلِيِهمۡ  َسۡوَف  َ�ٰتَِنا� َ�َفُروا  ُجلُوًدا بَدَّ
ْ  َ�ۡ�ََها َ  إِنَّ  ٱۡلَعَذاَبۗ  ِ�َُذوقُوا  .]56[النساء: ﴾٥٦ َحِكيٗما َعزِ�ًزا َ�نَ  ٱ�َّ

هایشان بسوزد،  کنیم و هر بار که پوست منکران آیاتمان را به زودي وارد دوزخ می «
گردانیم تا طعم عذاب را بچشند. همانا اهللا  گزین می هاي دیگري جاي برایشان پوست

 .»تواناي چیره و حکیم است
ي انسان در پوست اوست؛ پس  این یک حقیقت در نظام آفرینش است که حس المسه

شوند تا هر بار که  عذاب داده می هایشان گزین شدن پوست کافران از طریق جاي
سوزد، پوست سالمی داشته باشند و طعم  عذاب را بچشند. طبق بیان  هایشان می پوست

دهد که  تحقیقات علمی نشان میقرآن، محل احساس درد سوختگی، پوست است. 
هاي  وسیله الیه ست که عوامل محرك محیط پیرامون را به هاي عصبی پوست، پر از بافت

دریافت و به » هاي زیر آن زیرین پوست و بافت ي سطحی پوست، الیه ي الیه«پوست، 
هاي عصبی حس درد، گرما، سرما، فشار را دریافت و منتقل  کند. بافت مغز منتقل می

گوید: هرگاه اهللا متعال بخواهد  ساخته، می نماید. قرآن ما را به این حقیقت متوجه  می
اش را به  هاي عصبی مرده ي آنان و بافت هاي سوخته عذاب را به کافران بچشاند، پوست

 کند تا بار دیگر طعم عذاب را بچشند. هاي سالمی که نسوخته، تبدیل می پوست
گوییم: اهللا  هاي عصبی موجود در پوست، می ي بافت هاي علمی درباره با وجود یافته

 )1(متعال بیش از چهارده قرن قبل، این حقیقت را در قرآن کریم به ما خبر داده است.
 
 

 .١٨٠تأمالت فی العلم واإلیمان، ص -)١(
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 اثر انگشت جهت تشخیص هویت انسان -2
 فرماید: اهللا متعال می

َ�َۡسُب ﴿
َ
�َ�ٰنُ  � لَّن ٱۡ�ِ

َ
َۡمعَ  � ٰٓ  َ�ِٰدرِ�نَ  بََ�ٰ  ٣ ِعَظاَمُهۥ �َّ ن َ�َ

َ
َُّسّوِيَ  أ  ﴾٤ َ�َنانَُهۥ �

 .]4-3: مةالقیا[
هایش را جمع نخواهیم کرد؟ آري؛  کند که ما هرگز استخوان آیا انسان گمان می «

 .»هایش را جمع خواهیم کرد)؛ در حالی که قادریم سرِ انگشتانش را مرتب کنیم (استخوان
نمود که سر انگشت از در قرن نوزدهم، علم راز اثر انگشت را کشف و روشن 

سطحی پوست تشکیل شده است. این خطوط برجسته  ي اي در الیه هاي برجسته خط
خورده هستند و  باالي منافذ رگهاي انگشتان قرار دارد. این خطوط، کشیده و پیچ

که در نهایت، در هر شخص یک شکل جداگانه  شود؛ چنان هایی از آن منشعب می شاخه
رو ثابت شده که در دنیا اثر انگشت دو نفر نیز مثل هم نیست؛  گیرد؛ از این به خود می

حتی دوقلوهاي یکسان که از یک تخمک هستند، اثر انگشتشان مثل هم نیست. سر 
 ي کننده گیرد و در طول حیاتش ثابت و متمایز انگشتان، در جنین در ماه چهارم شکل می

اشد، اما کامالً مثل هم هویت اوست؛ ممکن است شکل دو اثر انگشت نزدیک به هم ب
نیستند. به همین خاطر اثر انگشت، یک دلیل قطعی براي تشخیص هویت انسان در تمام 

آید و در دعاوي کیفري جهت شناسایی مجرمان و سارقان بدان  نقاط جهان به شمار می
شود. ممکن است راز این مطلب در آن باشد که اهللا متعال، سرانگشتان را  استناد می
 ذکر کرده تا این دو نکته را براي انسان روشن گرداند: مخصوصاً

 راز پوشیده در سر انگشت که حقیقتش فقط در عصر اکتشافات علمی کشف شد. -
 .)1(اهللا قدرت دارد که خلقت انسان را به همان صورت نخستین تکرا کند -

دستگاه چون  هاي بدن هم هاي علمی، راه تفکر و تأمل در دستگاه اینک به کمک یافته
هاي بدن و تأمل در جهان احساسات و افکار و  گوارش و گردش خون و دیگر دستگاه

 هاي انسان، باز شده است. اندیشه

 همان. -)١(
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 دلیل پنجم: هدایت

 فرماید: اهللا متعال می

ۡ�َ  َر�َِّك  ٱۡسمَ  َسبِّحِ ﴿
َ
ِي ١ ٱۡ� ِي ٢ فََسوَّىٰ  َخلَقَ  ٱ�َّ رَ  وَٱ�َّ  .]3-1األعلی: [ ﴾٣ َ�َهَدىٰ  قَدَّ

پاکی یاد کن؛ ذاتی که آفرید و منظم و مرتب  ات را به نام پرورگار برتر و بلندمرتبه «

 .»ساخت. و ذاتی که (سعادت و شقاوت را) مقدر کرد و هدایت نمود
 فرماید: و در جاي دیگري می

ِيٓ  َر�َُّنا قَاَل ﴿ ۡ�َطيٰ  ٱ�َّ
َ
ءٍ  ُ�َّ  أ  .]50طه: [ ﴾٥٠ َهَدىٰ  ُ�مَّ  َخۡلَقُهۥ َ�ۡ

گاه (او را  اي بخشیده و آن ست که به هر مخلوقی، آفرینش ویژه روردگارمان، ذاتیپ«

 .»سوي نیازهایش) راهنمایی کرده است به
ست؛ یعنی اهللا، به هر مخلوقی شکل و  منظور از هدایت در این آیات، هدایت تکوینی

غذا، و او را براي رسیدن به نیازهایش از قبیل: معیشت، اي بخشیده  آفرینش ویژه
 .)1(یابی راهنمایی کرده است آشامیدنی و جفت

ست؛ یعنی ذاتی که راه ایمان و اقرار به الوهیت خود و »هادي«هاي نیک اهللا،  یکی نام
شناخت راه زندگانی درست و سنن و قوانین زندگی را به بندگانش نشان داده و حتی 

هایی را که ممکن  راهنمایی کرده و آسیب شان پرندگان و حیوانات را نیز به سوي مصالح
در قرآن کریم در آیات ذیل » هادي«است متوجه آنها شود، به آنها خبر داده است. اسم 

 آمده است:

 .]31الفرقان: [ ﴾٣١ َونَِصٗ�� َهادِٗيا بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ ﴿
 .»و همین بس که پروردگارت راهنما و یاور باشد«

َ  �نَّ ﴿ ِينَ  لََهادِ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  َءاَمُنٓوا  .]54الحج: [ ﴾٥٤ مُّ
 .»کند گمان اهللا، مؤمنان را به راه راست هدایت می و بی«

 هدایت بر چند نوع است:

 .٧٨) و شفاء العلیل ص١/١٠٩مفتاح دارالسعادة، ( -)١(
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ها در مسیر رفع نیازهایشان  آفریده ي نخست: به معناي هدایت و راهنمایی همه
 مخلوقات نهاده شده است:طور فطري در وجود  باشد؛ این هدایت به می

ِيٓ  َر�َُّنا قَاَل ﴿ ۡ�َطيٰ  ٱ�َّ
َ
ءٍ  ُ�َّ  أ  .]50طه: [ ﴾٥٠ َهَدىٰ  ُ�مَّ  َخۡلَقُهۥ َ�ۡ

گاه (او را  اي بخشیده و آن ست که به هر مخلوقی، آفرینش ویژه پروردگارمان، ذاتی«
 .»سوي نیازهایش) راهنمایی کرده است به

به ایشان  اهللا، پیامبرانش را با آن مبعوث نموده و ست که  دوم: هدایت ارشاد و بیانی
 کتاب داده است:

ةٗ  ِمۡنُهمۡ  وََجَعۡلَنا﴿ �ِمَّ
َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
 .]24: ةالسجد[ ﴾بِأ

اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما (و برابر قوانین ما،  و از میان بنی«
 .»نمودند می  مردمان را) راهنمایی

ها از طریق توفیق و الهام و حفظ انسان در  ها و عقل به معناي هدایت قلبسوم: 

ِينَ  إِنَّ ﴿که وعده داده است:  باشد؛ چنان ست که رضاي اهللا در آن می مسیري ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمنُوا  وََعِملُوا
ٰلَِ�ٰتِ  آورده و کارهاي گمان کسانی که ایمان  بی« .]9یونس: [ ﴾�ِإِيَ�ٰنِهِمۡ  َر�ُُّهم َ�ۡهِديهِمۡ  ٱل�َّ

 و نیز فرموده است: »کند اند، پروردگارشان آنان را به سبب ایمانشان راهنمایی می شایسته انجام داده

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ  .]69العنکبوت: [ ﴾ُسُبلََنا َ�َۡهِدَ�نَُّهمۡ  �ِيَنا َ�َٰهُدوا
 .»کنیم میهاي خویش هدایتشان  طور قطع به راه و کسانی که در راه ما جهاد کنند، به«

توجهی کند، در بیایان زندگی سرگردان  کتابی نازل فرموده است که هرکس به آن بی اهللا
دانشمندان  )1(رداند.گ گمراهش می شود و هرکس هدایت را در غیر آن بجوید، اهللا می

هاي  باره کتاب هاي بسیاري از هدایت الهی براي مخلوقات را ذکر کرده و در این اسالمی ، نمونه
هاي  اند. این دانشمندان از هدایت مورچه و هدهد و زنبور عسل و دیگر آفریده سودمندي نوشته

 کرد: باز هم کفایت میي دیگري نبود،   اند. اگر جز این آیه، آیه اهللا سخن گفته

 .٢٨٠مع الله، اسم األعظم، ص -)١(
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�ِض  ِ�  َدآبَّةٖ  ِمن َوَما﴿
َ
ٓ  ِ�ََناَحۡيهِ  يَِط�ُ  َ�ٰٓ�ِرٖ  َوَ�  ٱۡ� َممٌ  إِ�َّ

ُ
ۡمَثالُُ�م�  أ

َ
ا أ ۡطَنا مَّ  ِ�  فَرَّ

�  ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ءٖ ونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َ�ۡ  .]38األنعام: [ ﴾٣٨ ُ�َۡ�ُ
چون  پرد، مخلوقی هم اي که با دو بالش می هر جانوري که در زمین است و هر پرنده«

ي  ایم. سپس (همه خود شماست. ما در لوح محفوظ از هیچ چیز فروگذار نکرده
 .»شوند مخلوقات) به سوي پروردگارشان برانگیخته می

 فرماید: کنند؛ اهللا متعال می ها، اهللا را پرستش و تسبیح و تمجید و ستایش می این آفریده

ءٍ  ّمِن �ن﴿  .]44اإلسراء: [ ﴾ِ�َۡمِدهِۦ �َُسّبِحُ  إِ�َّ  َ�ۡ
 .»ستاید میکه پروردگار را به پاکی و بزرگی  و هیچ موجودي نیست، مگر آن«

 فرماید: و در جاي دیگري می

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن َ�ُۥ �َُسّبِحُ  ٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ

َ
ۡ�ُ  َوٱۡ� ٰٖت�  َوٱلطَّ َّ�  َعلِمَ  قَدۡ  ُ�ّٞ  َ�ٰٓ

 .]41النور: [ ﴾َو�َۡسبِيَحُهۥ َصَ�تَُهۥ
گشوده، اهللا را به  بالها و زمین و نیز پرندگان  ي موجودات آسمان آیا ندیدي که همه «

 .»کنند؛ هر یک روش دعا و تسبیح خویش را فراگرفته است پاکی یاد می
 نگریم: ها می اینک با هم به هر یک از این آفریده

 زنبور عسل: -1
 فرماید: می اهللا

ۡوَ�ٰ ﴿
َ
نِ  ٱ�َّۡحلِ  إَِ�  َر�َُّك  َوأ

َ
ِِذي أ َبالِ  ِمنَ  ٱ�َّ َجرِ  َوِمنَ  ُ�ُيوٗتا ٱۡ�ِ ا ٱلشَّ  ٦٨ َ�ۡعرُِشونَ  َوِممَّ

ابٞ  ُ�ُطونَِها ِمنۢ  َ�ُۡرجُ  ُذلُٗ�ۚ  َرّ�ِِك  ُسُبَل  فَٱۡسلُِ�  ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ُ�ِّ  ِمن ُ�ِ  ُ�مَّ  َۡتلٌِف  َ�َ ُّ� 
ۡلَ�ٰنُُهۥ

َ
ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ّلِلنَّاِس�  ِشَفآءٞ  �ِيهِ  �  .]69-68النحل: [ ﴾٦٩ َ�َتَفكَّ
هایی که (مردم)  ها و درختان و داربست پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که در کوهو «

هایی را که برایت هموار شده است،  ها بخور و راه سازي کن؛ و از انواع میوه سازند، النه می
آید که شفا و بهبود  هاي گوناگون بیرون می بپیماي. از شکم زنبورهاي عسل شهدي با رنگ

 .» هایی براي اندیشمندان وجود دارد راستی در این امر نشانه است. بهمردم در آن 
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ترین و  که از کامل -به زنبور عسل و تالشی که براي ساختن عسل و کندوي خود
ها، اثر الهام  نگاه کنید. این ویژگی -هاست ترین سازه زیباترین اشکال هندسی و از محکم

سان، این الهام خداوندي را  ه زنبور عسل چهباشد. بنگرید ک به زنبور عسل می  خداوند
گاه که در آن مستقر شد، براي  کند و آن حفظ کرده است . زنبور، ابتدا کندویی درست می

برد؛ این،  آید و سپس به کندو پناه می می  ها و گیاهان از کندویش بیرون مکیدن شهد میوه
پروردگارش را  ي به او کرده است. اگر زنبور برنامه  ست که اهللا درست مطابق الهامی

ي زنبورهاي  ترین مسایل درباره خاضعانه بپیماید، مشکلی نخواهد داشت. یکی از عجیب
دارند که هر ورود و خروج از کندو و حتی » ملکه«اي به نام  عسل، این است که فرمانده

بردار و گوش  بوران عسل فرمانگیرد. زن مکیدن شهد گلها به اجازه و دستور او صورت می
به فرمان این فرمانده هستند. فرمانده حق تکلیف و امر و نهی دارد و زنبوران عسل 

کند و براي  بردار اویند. این ملکه، درست مانند یک پادشاه امور زنبوران را اداره می فرمان
 ي ملکه در آستانهگردند،  اندیشد؛ حتی وقتی زنبوران به کندو باز می می  حل مشکالت چاره

کند و حتی خودش هم   ایستد و بر رعایت نوبت ورود به کندو نظارت می درب کندو می
افتد؛ بلکه همانند یک فرمانده به هنگام عبور لشکرش از یک تنگه، مواظب است  پیش نمی

ها و  کرد و رهبري آن یکی عبور کنند. اوضاع و احوال زنبوران عسل و عمل که زنبورها یکی
که هر کدام  و این  اندیشی ملکه ي تدبیر و چاره طور نحوه و هماهنگی کارشان و همین نظم

دهد که این نظام قانونمند، از سوي  آور است و نشان می معینی دارد، بس شگفت ي وظیفه
شود. پس چه کسی این  خود زنبور عسل نیست؛ چون این کارها در نهایت دقت انجام می

گونه قرار داده و چه کسی  ور عسل الهام نموده و فطرتش را اینوظایف و کارها را به زنب
نم باران را براي  ي خود هدایت نموده است؟ چه کسی نم زنبور عسل را براي کار و وظیفه

هاي مختلف در  زنبور عسل نازل کرده که هرگاه آن را بپوشاند، عسلی صاف و با رنگ
ست که به هر مخلوقی،  او ذاتی« )1(؟آورد نهایت شیرینی و لذت و منفعت را بیرون می

 .»سوي نیازهایش) راهنمایی کرده است گاه (او را به اي بخشیده و آن آفرینش ویژه

 ).٣١٠-١/٣٠٩مفتاح دارالسعادة، ( -)١(
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 :(شانه بسر)هدهد -2
ست که در قرآن کریم آمده است:  هاي هدایت هدهد، داستانی یکی از نمونه

نداشته باشد، سراغ هدهد را گرفت و فرمود: اگر  دلیل موجهی براي غیبتش  سلیمان
دیرى نپایید که هدهد آمد و گفت: از چیزى آگاهى یافتم که  او را مجازات خواهم کرد.

هدهد  ام. آورده یگزارش کامال درست» سبا«ى  تو از آن آگاهی نداري و برایت از منطقه
سخن گفت که که او را بر آن داشت که به  قدري جذاب و گیرا با سلیمان نبی به

» نبأ«آن را بپذیرد. در آیات قرآن، از خبري که هدهد آورده بود، به  سخنش گوش دهد و
ست که شأن و منزلت خاصی دارد و وجود آدمی براي  ، خبري»نبأ«تعبیر شده است؛ 

ی که کامال درست گزارشِعنوان  شناخت آن کنجکاو است. سپس از این خبر عظیم، به
ي آن  اي که هدهد پیش از ارائه مههیچ شک و تردیدي در آن نیست، تعبیر شده است. مقد

را جهت دریافت آن خبر آماده ساخت و   خبر عظیم اظهار داشت، قلب سلیمان نبی
او را کنجکاو کرد؛ سپس هدهد این خبر را با دالیل مستند اظهار نمود و گفت: من در 

ملکه و کند. سپس از شأن و مقام این  ها حکومت می زنی را یافتم که بر آن» سبأ«ي  منطقه
چنان توصیف نمود که گویا از هر  که از بزرگترین پادشاهان است، خبر داد و او را آن این

هاي تخت  ي ویژگی گاه درباره باشد. آن پادشاهان است، برخوردار می ي نعمتی که شایسته
ي  گر شأن و منزلت آن زن بود؛ سپس با ارائه فرمانرواییِ ملکه سخن به میان آورد که بیان

 کنند، سلیمان براي خورشید سجده می  گزارش که ملکه و قومش به جاي اهللاین 
ها جهاد کند؛  را بر آن داشت که آن قوم را به سوي اهللا دعوت دهد و اگر نپذیرفتند، با آن

رو گفت: ملکه و قومش را چنین یافتم که به جاي اهللا براي خورشید سجده  از این
کنند. حرف عطف را از این جمله حذف کرده و جمله را مستقل و بدون عطف بر  می

باشد و عبارت  عبارت قبلی آورده تا این نکته را اعالم کند که این عبارت، مقصود می
ي کسی که آنان را فریب داده و به  درباره اي براي بیان آن بوده است. سپس قبلی، مقدمه

ي  ي خورشید واداشته و اعمالشان را برایشان آراسته بود، سخن گفت؛ یعنی درباره سجده
شیطان که عامل انحرافشان بود، سخن به میان آورد و بیان داشت که شیطان، آنان را از راه 
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ي  ته است. هدهد در ادامهباز داش -یعنی از سجده و کُرنش براي پروردگار یکتا -راست
هاي آسمان و زمین [از  گزارش خود، از میان افعال پروردگار متعال، به بیرون آوردن نهان

هایی که از آسمان، فرود و از زمین بیرون  قبیل: باران و گیاهان و معادن و دیگر نعمت
گر یکی از  بیان آید،] اشاره کرد؛ اینکه هدهد، این دسته از افعال پروردگار را نام برد، می

که اهللا متعال به هدهد اختصاص داده است که همان بیرون آوردن آبِ  ست هایی ویژگی
بیرون :«گوید: این قسمت از سخن هدهد که به » الکشاف«. صاحب تفسیر ست زیرزمینی

گر این  عنوان یکی از افعال الهی اشاره کرد، بیان به»  ها و زمین هاي آسمان آوردن نهان
ست  باشد، و این امر با الهام ذاتی زیرزمینی آگاه می هاي هدهد به  موقعیت آباست که 

آورد؛ ذاتی که علم و قدرت نامحدودش بر هر  و زمین را بیرون می  هاي آسمان که نهان
نگرند،  هاي هستی می چیزي احاطه دارد. صاحبان فراست؛ کسانی که با نور خدا به پدیده

ي در هر صنعت یا علمی که باشد، بر اهللا متعال پنهان دانند که تصورات هیچ فرد می
 .)1(بر آن احاطه دارد نیست؛ پس آدمی هر کاري که انجام دهد، خداوند

 ششم: نظم جهان هستی 

ها بر  دیگر و جریان آن ها با هم نظم جهان باال (آسمان) و جهان پایین (زمین) و ارتباط آن
ترین دلیل بر  نابسامانی و اختالل به آن راه ندارد، بزرگنظمی،  اساس نظام استواري که بی

اهللا  )2(ست و معبود برحقی غیر از او وجود ندارد. ي جهان، یکی کننده این است که تدبیر
 فرماید: بلندمرتبه می

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ ُ  إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما ۚ  ٱ�َّ ِ  فَُسۡبَ�ٰنَ  لََفَسَدتَا  ﴾٢٢ يَِصُفونَ  اَ�مَّ  ٱۡلَعۡرِش  َرّبِ  ٱ�َّ
 .]22األنبیاء: [
گمان آسمان و زمین تباه  اگر در آسمان و زمین معبودانی جز اهللا وجود داشتند، بی «

 .»گویند ست که می هایی شدند. اهللا، پررودگار عرش پاك و فراتر از ویژگی می

 .١١٦العقیدة فی الله، ص -)١(

 ).٣/٤٦٤الصواعق المرسلة، اثر ابن قیم ( -)٢(
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ي  ي موجودات که عبادت و الوهیت ویژه اگر در آسمان و زمین، غیر از آفریننده
نیست، معبودان دیگري که  ي پرستش کس جز او شایسته اوست و هیچ چیز و هیچ

 )1(شدند. قطع موجودات آسمان و زمین تباه می ي پرستش باشند، وجود داشتند، به شایسته
 فرماید: اهللا متعال می

َذَ  َما﴿ ُ  ٱ�َّ َهَب  إِٗذا إَِ�ٍٰه�  ِمنۡ  َمَعُهۥ َ�نَ  َوَما َوَ�ٖ  ِمن ٱ�َّ َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ  َولََعَ�  َخلَقَ  بَِما إَِ�ٰه
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  َ�ۡعٖض�  َ�َ ا ٱ�َّ  .]91المؤمنون: [ ﴾٩١ يَِصُفونَ  َ�مَّ

اهللا، هیچ فرزندي برنگرفته است و هیچ معبودي با او نیست. (اگر جز این بود) هر  «
جستند. اهللا از  می دیگر برتري برد و بر یک سوي خود) می هایش را (به معبودي آفریده

 .»کنند، پاك و منزه است توصیفی که بیان می
فرماید: اهللا، فرزندي ندارد و از قدیم یا هنگام آفرینش  اهللا متعال در این آیه می

ي پرستش باشد؛ زیرا اگر چنین بود، هر  موجودات، کسی همراهش نبوده که شایسته
جستند و قوي  دیگر برتري می تماً بر همبرد و ح آفرید، با خود می چه را که می معبودي آن

پذیرد که ضعیف بر او برتري یابد و ضعیف هم  شد؛ چون قوي نمی بر ضعیف، مسلط می
ست براي کسی که  اهللا! این، چه حجت رسا و مختصري صالحیت خدایی ندارد. سبحان

چراکه نظم و هماهنگی هستی و عدم تباهی آن،  )2(کار گیرد! بیندیشد و عقل خویش به
کند؛  دلیلی عقلی و قوي بر وحدانیت اهللا متعال است که هیچ عقل سالمی آن را رد نمی

هاست،  ها و زمین و موجوداتی را که در آن هاي سالم، نظم و هماهنگی آسمان بلکه عقل
ط در انحصار اوست؛ و دانند که آفرینش و تدبیر هستی فق دلیل وجود پروردگار یکتا می

 .)3(ي پرستش باشد شود که فقط اهللا یکتا شایسته این، خود موجب می
 

 ).١٧/١٣تفسیر الطبری، ( -)١(

 ).١٨/٤٩همان، ( -)٢(

 .٣١٤القرآن، ص يالداللة العقلیة ف -)٣(
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 دلیل هفتم: تقدیر (اندازه و تناسب آفرینش)

 فرماید: اهللا متعال می

ءٖ  ُ�َّ  وََخلَقَ ﴿ َرهُۥ َ�ۡ  .]2الفرقان: [ ﴾٢ َ�ۡقِديٗر� َ�َقدَّ
حکمت خویش)  ه(برا اندازه و تناسب شایسته و دقیق آن و هر چیزى را آفریده و «

 .»رعایت نموده است
 فرماید: و در جاي دیگري می

ءٍ  ُ�َّ  إِنَّا﴿  .]49القمر: [ ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  َخلَۡقَ�ٰهُ  َ�ۡ
 .»ایم آفریده  اندازه راستی که ما هر چیزي را به به «

 فرماید: چنین می هم

ءٍ  َوُ�ُّ ﴿  .]8الرعد: [ ﴾٨ بِِمۡقَدارٍ  ِعنَدهُۥ َ�ۡ
 .»است  اندازه بههر چیزي نزدش  و«

هاي الهی اعم از زمین و آسمان و  اندازه و تناسب شایسته در تمام آفریدهو تقدیر 
انسان و گیاهان و حیوانات، آشکار و روشن است؛ زیرا اهللا متعال اجزاي این هستی را بر 

  ها بر قدرت و علم و حکمت و آگاهی نظامي  بهترین و زیباترین نظام که بیش از همه
 .)1(اش داللت دارد، تنظیم نموده است کامل آفریننده

 دلیل هشتم: تسویه (کمال آفرینش)

 فرماید: اهللا می

نُتمۡ ٢٦ َ�َۡ�ٰٓ  لَِّمن َلعِۡ�َةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ ﴿
َ
َشدُّ  َءأ

َ
مِ  َخۡلًقا أ

َ
ۚ  أ َمآُء  َسۡمَكَها َرَ�عَ  ٢٧ بَنَٮَٰها ٱلسَّ

ٮَٰها  .]28-27النازعات: [ ﴾٢٨ فََسوَّ
تر است یا آفرینش آسمان که  آیا (در معیار شما) آفرینش شما (پس از مرگ) سخت«

 .»(اهللا) آن را بنا کرد، سقفش را برافراشت و آن را درست و منظم ساخت؟

 ).١/٢٥٩مفتاح دارالسعادة، ( -)١(
                                                            



 ایمان به اهللا   94

 فرماید: ي دیگري می و در آیه

َباَل َ�َۡسُبَها َجاِمَدةٗ ﴿ َحاِب�  َوتََرى ٱۡ�ِ � َوِ�َ َ�ُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ ُصۡنَع ٱ�َّ

 .]88النمل: [ ﴾٨٨إِنَُّهۥ َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡفَعلُوَن 
که همانند ابر در حرکتند. پدیده  حرکتند؛ حال آن بینی که گویا ثابت و بی ها را چنان می و کوه«

 .»گمان اهللا به کردارتان آگاه است استوار ساخته است. بیو ساخت اهللا است که هر چیزي را 
 فرماید: چنین می هم 

ِيٓ ﴿ ۡحَسنَ  ٱ�َّ
َ
ءٍ  ُ�َّ  أ ۥۖ  َ�ۡ   َخلََقُه

َ
�َ�ٰنِ  َخۡلقَ  َوَ�َدأ  .]7: ةالسجد[ ﴾٧ ِط�ٖ  ِمن ٱۡ�ِ

 .»ذاتی که هر چیزي را به نیکوترین وجه آفریده است و آفرینش انسان را از خاك آغاز کرد « 
که مخلوق  ست اي گونه به معناي نیکو کردن آفرینش و کامل کردن آن، به» تسویه«

و رسیدن به کمالی که برایش مقدر شده است، آماده باشد و تمام اعضا   براي اداي وظیفه
یک از اجزاي  اي که هیچ گونه اش، متناسب و درست باشد؛ به دهنده یا اجزاي تشکیل

 .)1(خللی ایجاد نکند دهنده در کار سایر اجزا تشکیل
بینیم که اهللا متعال هر یک از اعضا و  با نگاهی به مظاهر کمال آفرینش در انسان، می

 فرماید: طور که می اندام انسان را نیکو و در بهترین شکل آفریده است؛ همان

�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا لََقدۡ ﴿ ۡحَسنِ  ِ�ٓ  ٱۡ�ِ
َ
 .]4التین: [ ﴾٤ َ�ۡقوِ��ٖ  أ

 .»را در بهترین شکل آفریدیم... ما، انسان «
که اهللا  چنان هم )2(قامت و داراي اندام راست و درست و زیبا. آري؛ انسانی، راست

 فرماید: ي دیگري می متعال در آیه

ِي﴿ ٮَٰك  َخلََقَك  ٱ�َّ يِّ  ِ�ٓ  ٧ َ�َعَدلََك  فََسوَّ
َ
ا ُصوَر�ٖ  أ َبَك  َشآءَ  مَّ  .]8-7االنفطار: [ ﴾٨ َر�َّ

تو را آفرید و اندامت را درست و هماهنگ ساخت؛ و تو را در هر  همان ذاتی که ...«

 .»نقش و صورتی که خواست، ترکیب کرد

 .٧٥ة، احمد جلی، صالمدخل إلی الثقافة اإلسالمی -)١(

 .٣٩٦/ ٤تفسیر ابن کثیر  -)٢(
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هاي  زیبایی، تناسب و هماهنگی، در جسم و عقل و روان انسان آشکار است؛ دستگاه
ي جسم انسان مانند: اسکلت و عضالت انسان، و نیز دستگاه گوارش و  دهنده تشکیل

هاي  انگیزند. شگفتی هاي متعدد بدن، همگی شگفت ر دستگاهدستگاه تنفس و دیگ
شود، نه  خود می ده و از خود بیز ا شگفته سازي که انسان با دیدن آن مصنوعی و دست

هاي موجود در  هاي موجود در پیکر انسان قابل مقایسه نیست؛ بلکه شگفتی تنها با شگفتی
ي متناسب و متعادل  شکل و قیافه .)1(اشدب تر می تر و بیش تر و عمیق مراتب دقیق انسان به

قدري  ست؛ زیرا آفرینش انسان، به ي تدبري ژرف و طوالنی ست که شایسته انسان، امري
دارد تا به عظمت پروردگار که این خلقت را به  که عقل را بر آن می انگیز است شگفت

جاي آورد؛ در صورتی که اهللا متعال  انسان بخشیده است، اقرار کند و سپاسش را به

 .)2(اي دیگر بیافریند توانست انسان را به شکل و قیافه می

 .٢٩٤الداللة العقلیة فی القرآن، ص -)١(

 همان. -)٢(

                                                            





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مبحث سوم:
 توحید ربوبیت

معناي توحید ربوبیت، این است که انسان اعتقاد جازم داشته باشد که اهللا، پروردگار و 
رساند  ي اوست و تنها اوست که نفع و ضرر می دهنده مالک و خالق و مدبر امور و روزي

نماید؛  که در نظام هستی دخل و تصرف میمیراند؛ و تنها اوست  کند و می و زنده می
تواند  شود؛ کسی یا چیزي نمی چه که او نخواهد، نمی شود و آن هرچه بخواهد، همان می

نداده یا   تواند چیزي را که اهللا از نعمتی که اهللا داده است، جلوگیري کند و کسی نمی
کارها به سوي ي  منع کرده است، بدهد؛ خیر  و نیکی به دست اوست و بازگشت همه

این توحید به تنهایی جهت تحقق اسالم بنده، یعنی  .)1(اوست و او بر هر چیزي تواناست
براي مسلمان بودن بنده کافی نیست؛ بلکه باید حتماً همراه آن، توحید الوهیت هم باشد؛ 

کند که آنان، به توحید ربوبیت براي پروردگار یکتا  زیرا اهللا متعال از مشرکان نقل می
 فرماید: می کردند؛ اهللا تراف میاع

ۡ�َُهم َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  َس� َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  مَّ �َض  ٱلسَّ

َ
ۚ  َ�َُقولُنَّ  َوٱۡ� ُ َفَرَءۡ�ُتم قُۡل  ٱ�َّ

َ
ا أ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ

ِ  ُدونِ  َراَدِ�َ  إِنۡ  ٱ�َّ
َ
ُ  أ ِهِۦٓ  َ�ِٰشَ�ُٰت  ُهنَّ  َهۡل  بُِ�ٍّ  ٱ�َّ وۡ  ُ�ّ

َ
َراَدِ�  أ

َ
 ُهنَّ  َهۡل  بِرَۡ�َةٍ  أ

ۖ  َحۡسِ�َ  قُۡل  رَۡ�َتِهِۦۚ  ُمۡمِسَ�ُٰت  ُ ُ  َعلَۡيهِ  ٱ�َّ ُونَ  َ�َتَو�َّ  .]38الزمر: [ ﴾٣٨ ٱلُۡمَتَوّ�ِ
طور قطع خواهند  و زمین را آفریده است، به ها و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان «

اید که اگر اهللا  پرستید، هیچ اندیشیده ي معبودانی که جز اهللا می بگو آیا درباره». اهللا«گفت: 

 ).١/٣٤٨المباحث العقدیة المتعلقة باألذکار، ( -)١(
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توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند یا اگر  ها می زیانی براي من بخواهد، آیا آن
دارند؟  توانند رحمتش را از من باز ها می رحمت و بخشایشی براي من بخواهد، آیا آن

 .»کنند کنندگان تنها بر او توکل می است و توکل بگو: اهللا، برایم کافی
 فرماید: ي دیگري می و در آیه

�ُض  لَِّمنِ  قُل﴿
َ
ٓ  َوَمن ٱۡ� ِۚ  َسيَُقولُونَ  ٨٤ َ�ۡعلَُمونَ  ُكنتُمۡ  إِن �ِيَها فََ�  قُۡل  ِ�َّ

َ
ُرونَ  أ  قُۡل  ٨٥ تََذكَّ

َ�َٰ�ٰتِ  رَّبُّ  َمن ۡبعِ  ٱلسَّ ِۚ  َسيَُقولُونَ  ٨٦ ٱلَۡعِظيمِ  ٱلَۡعۡرِش  َورَبُّ  ٱلسَّ فََ�  قُۡل  ِ�َّ
َ
 قُۡل  ٨٧ َ�تَُّقونَ  أ

ءٖ  ُ�ِّ  َملَُكوُت  �ِيَِدهِۦ َمنۢ  ِۚ  َسيَُقولُونَ  ٨٨ َ�ۡعلَُمونَ  ُكنتُمۡ  إِن َعلَۡيهِ  ُ�َارُ  َوَ�  ُ�ِ�ُ  وَُهوَ  َ�ۡ َّ�ِ 
ٰ  قُۡل  َّ�

َ
َ�ۡيَ�ُٰهم بَۡل  ٨٩ �ُۡسَحُرونَ  فَ�

َ
َذَ  َما ٩٠ لََ�ِٰذبُونَ  ��َُّهمۡ  بِٱۡ�َقِّ  � ُ  ٱ�َّ  َوَما َوَ�ٖ  مِن ٱ�َّ

َهَب  إِٗذا إَِ�ٍٰه�  مِنۡ  َمَعُهۥ َ�نَ  َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َولََعَ�  َخلَقَ  بَِما إَِ�ٰه ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  َ�ۡعٖض�  َ�َ ا ٱ�َّ  َ�مَّ
َ�َٰدةِ  ٱلَۡغۡيبِ  َ�ٰلِمِ  ٩١ يَِصُفونَ  ا َ�تََ�َٰ�ٰ  َوٱلشَّ  .]92-84المؤمنون: [ ﴾٩٢ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ

دانید، زمین و هرکه در آنست، از آنِ کیست؟ خواهند گفت: از آنِ اهللا؛ بگو:  بگو: اگر می«
گانه و پروردگار عرش بزرگ،  هاي هفت گیرید؟ بگو: پروردگار آسمان آیا پند نمی

کنید؟ بگو: اگر  اهللا است؛ بگو: پس آیا تقوا پیشه نمی کیست؟ خواهند گفت: (همه) از آنِ
دهد  دانید، پادشاهی و فرمانروایی بر همه چیز، به دست کیست؟ و کیست که امان می می

یابد. خواهند گفت: از آنِ اهللا است. بگو: پس چگونه  کس در برابرش امان نمی و هیچ
راستی آنان،  ایم و به ردهخورید؟ بلکه حق و سخن راستین را برایشان آو فریب می

گویند. اهللا، هیچ فرزندي برنگرفته است و هیچ معبودي با او نیست. (اگر جز این  دروغ
جستند.  دیگر برتري می برد و بر یک سوي خود) می هایش را (به بود) هر معبودي آفریده

برتر و کنند، پاك و منزه است؛ داناي نهان و آشکار است و  اهللا از توصیفی که بیان می

  .»ورزند چه شرك می واالتر از آن
 فرماید: و می

ۡ�َ�ُُهم يُۡؤِمنُ  َوَما﴿
َ
ِ  أ ۡ�ُِ�ونَ  وَُهم إِ�َّ  بِٱ�َّ  .]106یوسف: [ ﴾١٠٦ مُّ

 .»و فقط مشرکند آورند ایمان نمی اهللاترشان به  و بیش «
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دهند کافران به خالقشان اقرار و اعتراف  و آیات فراوان دیگري که نشان می
ها را واسطه و شفیع بین خود و اهللا قرار  پرستیدند یا آن ولی غیر از اهللا را می )1(کردند؛ می
ها و در شرایط سختی  دادند؛ اما با این حال، هنگام گرفتار شدن به مصایب و سختی می

داشتند! البته اقرار به  شد، از معبودان باطلشان دست بر می که دستشان از همه جا کوتاه می
ي این اقرار  به عنوان خالقشان، هیچ نفع و سودي به حالشان نداشت؛ چون به وسیله اهللا

مسلمان نشدند ومال و جان و ناموسشان محفوظ نماند؛ چراکه آنان توحید الوهیت را 
چه که بدان اقرار کردند،  ي آن انکار کردند و به پروردگارشان شرك ورزیدند و به الزمه

 .)2(ي توحید ربوبیت، توحید الوهیت است مهبند نبودند؛ زیرا الز پاي
باشد. انسان  می  توحید الوهیت به معناي منحصر دانستن تمامی عبادات براي اهللا

کند و  اندیشد، احساس آرامش می مؤمن وقتی در ملکوت و عظمت فرامانرواییِ اهللا می
 :بیند طور حکمت الهی را در تدبیرش می عظمت اهللا را در آفرینش او، و همین

َ�َمن﴿
َ
ٰ  ُمِكبًّا َ�ۡمِ�  أ ۦٓ  َ�َ ۡهَدىٰٓ  وَۡجِههِ

َ
ن أ مَّ

َ
ٰ  َسوِ�ًّا َ�ۡمِ�  أ ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  َ�َ  ﴾٢٢ مُّ

 .]22الملک: [
تر است یا کسی که استوار و  یافته رود، هدایت روافتاده راه می  آیا کسی که سرنگون و به «

 .»دارد؟ می قامت بر راه راست گام بر راست
کند و تدبر و تأمل در  سخن گفتن از عظمت پروردگار، قلب را آکنده از آرامش می

گرداند. شاعر حق دارد که پس از  قلب را پر از ایمان می هاي اهللا، عظمت آفرینش آفریده
 هاي الهی سؤال کند و بگوید: تأمل در آفریده

 قــــل للوليــــد بكــــی وأجهــــش بالبكــــاء
 

ــــــذ  ــــــوالدة مــــــا ال ــــــدی ال  أبكاكــــــا يل
 

 »گرید، بگو: چه چیزي تو را به گریه انداخته است؟ به نوزادي که هنگام والدت می«

ـــــــثُ  نف ـــــــان يُ ـــــــری الثعب هوإذا ت ـــــــمّ  سُ
 

ـــــــن ذا بالســـــــموم حشـــــــاكا   فاســـــــأله م
 

 ).١/٣٥٣همان، ( -)١(

 .٤٦٠اقتضاء الصراط المستقیم، ص -)٢(
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ریزد، از او بپرس چه کسی تو را  بینی که زهرش را می و هرگاه مار زهرآگین را می«
 »آکنده از کرده است؟

ـــــان أو ـــــا ثعب ـــــيش ي ـــــف تع ـــــأله كي  واس
 

ـــــــا  ـــــــأل فاك ـــــــمُّ يم ـــــــذا الس ـــــــا وه  حتي
 

حالی که  اي، در کنی یا چگونه زنده از او بپرس که اي اژدها! چگونه زندگی می«
 .»دهانت پر از زهر  است؟

 واســـأل بطـــون النحـــل كيـــف تقـــاطرت
 

 كشــــــهدا وقــــــل للشــــــهد مــــــن حــــــال 
 

ریزد و به عسل بگو چه کسی تو را  از شکم زنبور عسل بپرس که چگونه عسل را می«
 »شیرین کرده است؟

ــــــان ی ك ــــــفّ ــــــبن املص ــــــائل الل ــــــل س  ب
 

ا يبـــــني دم وفـــــرث مـــــا الـــــذ   كصـــــفّ
 

پاکی که میان خون و سرگین است، بپرس که چه کسی تو را بلکه از شیر خالص و «
 »خالص و پاك گردانیده است؟

ــــی ــــدنو وه ــــمس ي ــــعاع الش ــــأل ش  واس
 

ـــــــذأبعـــــــد كـــــــل يش   أدناكـــــــا يء ماال
 

که خیلی دور است، اما پرتوهایش نزدیکند؛ از پرتوهایش بپرس که چه  خورشید با آن«
 »کسی تو را نزدیک گردانیده است؟

ـــــا أهيـــــا االنســـــان  ـــــذي ـــــا ال ـــــالً م  يمه
 

ــــــــا  ــــــــه أغراك ــــــــلّ جالل ــــــــاهللا ج  )1(ب
 

عزّ وجل اي انسان! کمی درنگ کن و بیندیش که چه چیزي تو را نسبت به اهللا«
 .»فریفته است؟

  ، انسان را به سوي ایمانی راسخ به اهللا تفکر و تأمل در آفرینش و ملکوت اهللا
 فرماید: رو اهللا متعال می دهد؛ از این سوق می

َ�َٰ�ٰتِ  َخۡلقِ  ِ�  إِنَّ ﴿ �ِض  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  َوٱۡختَِ�ِٰف  َوٱۡ� ْوِ�  �َ�ٰتٖ  َوٱ�ََّهارِ  ٱ�َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ  ّ�ِ

َ
ِينَ  ١٩٠ ٱۡ�  ٱ�َّ

َ  يَۡذُكُرونَ  ٰ  َوُ�ُعوٗدا قَِ�ٰٗما ٱ�َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ َ�َٰ�ٰتِ  َخۡلقِ  ِ�  َو�ََتَفكَّ �ِض  ٱلسَّ
َ
 َر�ََّنا َوٱۡ�

 .٧٩مع الله االسم األعظم، ص -)١(
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 .]191-190آل عمران: [ ﴾١٩١ ٱ�َّارِ  َعَذاَب  فَقَِنا ُسۡبَ�َٰنَك  َ�ِٰطٗ�  َ�َٰذا َخلَۡقَت  َما
هایی براي خردمندان  ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه همانا در آفرینش آسمان«

اند، اهللا را یاد  وجود دارد. کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده
گویند:) اي پروردگار ما! این را  اندیشند (و می ها و زمین می آفرینش آسمانکنند و در  می

 .»اي؛ تو پاکی. پس ما را از عذاب دوزخ محافظت بفرما بیهوده نیافریده
پس بیندیش و به تسبیح و ستایش و پرستش ذاتی که تو را آفریده است، بپرداز و به 

 .)1(یاد داشته باش که بازگشت به سوي اوست
کند، صفت آفریدن است.  از بارزترین صفات اهللا که بر ربوبیتش داللت مییکی 

،  باشد؛ پس اهللا کاري و آفرینش بدیع تنها از جانب پروردگار جهانیان می محکم
هاي ثابتی را براي  که قوانین و سنت ست که مخلوقات را استوار آفریده است؛ چنان ذاتی

ي   هاي عام و فراگیرند که همه ها، قوانین و سنت آناین مخلوقات قرار داده که برخی از 
اي هستند  هاي خاص و ویژه شوند و برخی دیگر، قوانین و سنت مخلوقات را شامل می

ها، روي این  باشند. مدار نظم و انضباط آفریده که مربوط به برخی از مخلوقات می
 نسبت داد؛ زیرا تنها اهللا توان به غیراهللا ها را نمی ست و این سنت ها و قوانین االهی سنت

 )2(متعال، متصف به ربوبیت است و او در این زمینه تنهاست و شریکی ندارد.

 ها و قوانین عام و فراگیر الهی سنت

دادهاي مادي و  هاي هستی و حوادث و روي هاي خداوندي از جمله: پدیده ي آفریده همه
هاي گیتی و نیز  و دیگر پدیده طبیعی مانند رشد و نمو انسان، حرکت و بیماري انسان

چون بارش باران، پشت سر هم آمدن شب و روز،  دادهاي طبیعی هم حوادث و روي
گیرند. پیامبران و فرستادگان الهی، اقوام خود را به  ها قرار می همگی مشمول این سنت

 کثرت بر عظمت هایی که به خواندند؛ سنت ها فرا می مشاهده و تأمل و تفکر در این سنت

 همان. -)١(

 .٢٩الدعوة إلی العقیدة فی ضوء القصص القرآنی، صمنهج  -)٢(
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ي  ي این رهنمودها، گفته کند؛ از جمله خالق و تدبیر زیبا و آفرینش بدیعش داللت می
 فرماید: از زبان او می  به قوم اوست که اهللا  نوح

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ ُ  َخلَقَ  َكۡيَف  تََرۡوا  وََجَعَل  نُوٗر� �ِيِهنَّ  ٱۡلَقَمرَ  وََجَعَل  ١٥ ِطَباٗ�ا َسَ�َٰ�ٰتٖ  َسۡبعَ  ٱ�َّ

ۡمَس  اٗجا ٱلشَّ َ�ِ ١٦  ُ �َبَتُ�م َوٱ�َّ
َ
�ِض  ّمِنَ  أ

َ
 �ِيَها يُعِيُدُ�مۡ  ُ�مَّ  ١٧ َ�َباٗ�ا ٱۡ�

ُ  ١٨ إِۡخَراٗجا َوُ�ۡخرُِجُ�مۡ  �َض  لَُ�مُ  َجَعَل  َوٱ�َّ
َ
ْ  ١٩ �َِساٗطا ٱۡ�  ُسُبٗ�  ِمۡنَها ّلِتَۡسلُُكوا

 )1( .]20-15نوح: [ ﴾٢٠ فَِجاٗجا
دیگر آفریده است؟ و ماه را  هفت آسمان را بر فراز یکاید که اهللا،  آیا توجه نکرده «

بخش و خورشید را چراغی (تابان) قرار داده است. و اهللا،  ها روشنی در میان آن
گرداند و باري  چون گیاهی از زمین رویاند؛ و سپس شما را به آن باز می شما را هم

اي قرار داد تا  ستردهآورد. و اهللا، زمین را براي شما فرش گ دیگر شما را بیرون می
 .»هاي وسیع آن (به هر جاي زمین که خواستید) بروید از راه

 ها و قوانین خاص الهی سنت

ها و  ها، تابع سنت ها و ملت ي رفتارها، کردارها و تصرفات بشر در قالب افراد، گروه همه
آمدهاي ناشی از رفتارش از قبیل: سعادت و  ست؛ وضعیت بشر و پی نین خاصیاقو

آمدهاي دنیوي  بختی، عزت و ذلت، قوت و ضعف، پیروزي و شکست، و دیگر پی خوش
شود، همگی  و نیز پاداش و کیفري که در آخرت بر رفتارها و تصرفات انسان مترتب می

 فرماید: هاست. اهللا متعال می تابع این قوانین و سنت

ْ  لَِقۡوِمهِ  ُموَ�ٰ  قَاَل ﴿ ِ  ٱۡسَتعِيُنوا وٓ  بِٱ�َّ ْۖ َوٱۡصِ�ُ �َض  إِنَّ  ا
َ
ِ  ٱۡ�  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن يُورُِ�َها ِ�َّ

 )2(.]128األعراف: [ ﴾١٢٨ لِۡلُمتَّقِ�َ  َوٱۡلَ�ٰقَِبةُ  ِعَبادِهۦِۖ 
موسی به قومش گفت: از اهللا یاري بخواهید و شکیبا باشید که به راستی زمین از آنِ اهللا است  «

 .»بخشد و سرانجام نیک از آنِ پرهیزکاران است و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، می

 همان. -)١(

 .٣٠ضوء القصص القرآنی، ص يمنهج الدعوة إلی العقیدة ف -)٢(
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ي  ي غزوه چه که در قرآن کریم درباره توان به آن ها و قوانین خاص می ي سنت درباره
 فرماید: می احد آمده است، اشاره کرد؛ مانند این آیه که اهللا

ُ  يَنُ�ُۡ�مُ  إِن﴿  .]160آل عمران: [ ﴾لَُ�مۡ  َ�لَِب  فََ�  ٱ�َّ
 .»شما را یاري کند، کسی بر شما پیروز نخواهد شداگر اهللا «
 گونه که اهللا هاي الهی از هر نوعی که باشند، ثابت و تغییرناپذیرند؛ همان سنت

 فرماید: می

ِ  لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َولَن﴿  .]62األحزاب: [ ﴾٦٢ َ�ۡبِديٗ�  ٱ�َّ
 .»در سنت اهللا هیچ دگرگونی و تغییري نخواهی یافت«

پیامبران، اقوام خود را  ي همه )1(ثابت و همیشگی و تغییرناپذیر است. یعنی سنت اهللا،
ویژه به نوع دوم که مربوط به  ها به جهت رسیدن به توحید خالق، به سوي این سنت

اند؛ پس با پند و اندرز گرفتن است که  ست، راهنمایی کرده اوضاع و احوال اجتماعی
یابد و نیز ضوابط و قواعد مورد انتظار در راه  میاستقامت پسندیده در رفتار بشر تحقق 

هاي  رو یکی از اهداف داستان شود؛ از این محقق می تحقق بندگی خالص براي اهللا
ها آمده است؛ مانند سنت  ست که در این داستان هایی قرآن کریم، پند گرفتن از ذکر سنت

اري رساندن به مؤمنان، اخذ اسباب، سنت تدافع یا رویارویی با دشمن، سنت الهی در ی
 .)2(ي ظلم و سرکشی و.... سنت آزمایش و ابتال، و نیز سنت الهی درباره

باشد. توحید ربوبیت  ترین برهان و دلیل براي توحید الوهیت می توحید ربوبیت، بزرگ
در رابطه با توحید الوهیت، نسبت مقدمه با نتیجه را دارد؛ پس هرکس صادقانه معتقد 

تی پهناور و عظیم، آفریننده و تدبیرگر و مالکی دارد که در آن تصرف باشد که این هس
دهد و براي تغییر و دگرگونیِ هستی، قدرتی کامل دارد  کند و هرچه بخواهد، انجام می می

هاست و نفع و ضرر به دست اوست، و هموست که  ي تمامی آفریده دهنده و او، روزي

 .٥٦٠زبدة التفسیر، محمد سلیمان اشقر، ص -)١(

 .٣٦-٣٠منهج الدعوة إلی العقیدة، ص -)٢(
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دهد و  ها نجات می ها و ناراحتی کند، و در سختی میراند و زنده می گیرد، می دهد و می می
دواند و  ي بزرگ در دلش ریشه می رسد؛ حب و دوستی این آفریننده به داد درمانده می

برداري و طاعت و بندگی و بردگی  ي این محبت، خضوع و فروتنی و فرمان قطع نتیجه به
ي مردم  کریم، از همه. اهللا متعال در بسیاري از آیات قرآن ست براي مالک این هستی

هاي فراوانی به ایشان ارزانی داشته و با  کند که نعمت آورد و یادآوري می سخن به میان می
هایی که به آنان داده، در حقشان لطف  ها و سایر نعمت ها و روزي دادن به آن آفرینش آن

 .)1(استهایش، آنان را به عبادت خویش فرا خوانده  گاه با ذکر نعمت نموده است. و آن
 فرماید: اهللا متعال می

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِ  نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا ِ  َ�ۡ�ُ  َ�ٰلِقٍ  ِمنۡ  َهۡل  َعلَۡيُ�مۚۡ  ٱ�َّ  ّمِنَ  يَۡرزُقُُ�م ٱ�َّ

َمآءِ  �ِض�  ٱلسَّ
َ
ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َوٱۡ� َّ�

َ
 .]3فاطر: [ ﴾٣ تُۡؤفَُكونَ  فَ�

اي جز اهللا که از  را بر خود یاد کنید. آیا خالق و آفرینندههاي الهی  اي مردم! نعمت «
دهد، وجود دارد؟ هیچ معبود برحقی جز او وجود  آسمان و زمین به شما روزي می

 .»شوید؟ گردان می روي -از توحید و عبادت اهللا -ندارد؛ پس چگونه
 

 ).٤٣٥إلی  ١/٤٣١المباحث العقدیة المتعلقة باألذکار، ( -)١(
                                                            



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مبحث چهارم:
 توحید اسماء و صفات

ست که اهللا  هاي نیک و صفات واالیی منظور از توحید اسماء و صفات، ایمان به نام
اند؛ البته الفاظ یا  در سنت خویش براي اهللا اثبات نموده  متعال در کتاب خود و پیامبر

ها وصفات  شود و نباید با نفی همه یا بعضی از نامها و صفات نباید تحریف  معانی نام
ي محدود نمودن حقیقتشان و اثبات  چنین نباید به وسیله و هم  آنها را تعطیل دانست
، کیفیتی قایل شد؛ و نیز ها و صفات یک از این نام ها، براي هیچ کیفیت معینی براي آن

 .)1(نباید این صفات را به صفات مخلوقات، تشبیه نمود

 ل: اصول توحید اسماء و صفات او

مراجعه کنیم؛ هر    براي بیان توحید اسماء و صفات اهللا، تنها باید به کتاب اهللا و سنت پیامبر
هایش  اسم یا صفتی که در این دو منبع نیامده، به اهللا نسبت ندهیم و اهللا را به هیچ یک از آفریده

 باشد: ه میمتصف و از هر نقصی منزّ، به هر صفت کمال  تشبیه نکنیم؛ چرا که اهللا

َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرُ ﴿ �ِض�  ٱلسَّ
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  َلُ�م َجَعَل  َوٱۡ�

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
نَۡ�ٰمِ  َوِمنَ  أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا ٱۡ�

َ
 أ

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  �ِيهِ�  يَۡذَرؤُُ�مۡ  ءٞ ِميعُ  وَُهوَ  َ�ۡ  .]11الشوري: [ ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ها و زمین است. همسرانی از جنس خودتان براي شما پدید آورده و  ي آسمان آفریننده «

گیري، تعدادتان را زیاد  هاي مختلفی از چارپایان آفریده است؛ و در فرآیند جفت گونه

 .٢٧اإلیمان، اثر دکتر محمد نعیم یاسین، ص -)١(
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 .»کند. هیچ چیزي همانند او نیست؛ و او، شنواي بیناست می
 د:بر این اساس اصول اسماء و صفات این گونه خواهد بو

دانیم یا  ست؛ یعنی اسم یا صفتی را براي خدا ثابت می اسماء و صفات اهللا، توقیفی -1
کنیم که از قرآن یا سنت براي آن دلیلی داشته باشیم؛ زیرا غیر از این دو  از او نفی می

 منبع، هیچ منبع دیگري براي این مهم وجود ندارد.
هایش نیست؛  یک از آفریده شبیه هیچ که اهللا متعال در اسماء و صفاتش ایمان به این -2
ها به او شباهت ندارند. اگر یکی از مخلوقات به این  یک از آفریده طور که هیچ همان

گذاري یا متصف شود، این فقط اشتراك در لفظ است و موجب  اسماء و صفات، نام
گردد. پس اسماء و  در مدلول این اسماء و صفات نمی  مشابهت مخلوقات با اهللا

ي اوست و اسم و صفتی که هر مخلوقی به آن  گونه است که شایسته ات اهللا، آنصف
ست که شایسته خود آن مخلوق است. بنابراین هر  اي گونه شود، به گذاري یا متصف می نام

 فرماید: باشد. اهللا متعال می  کدام به تناسب شأن خودش می

َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرُ ﴿ �ِض�  ٱلسَّ
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  َلُ�م َجَعَل  َوٱۡ�

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
نَۡ�ٰمِ  َوِمنَ  أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا ٱۡ�

َ
 أ

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  �ِيهِ�  يَۡذَرؤُُ�مۡ  ءٞ ِميعُ  وَُهوَ  َ�ۡ  .]11الشوري: [ ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ها و زمین است. همسرانی از جنس خودتان براي شما پدید آورده و  ي آسمان آفریننده«

گیري، تعدادتان را زیاد  چارپایان آفریده است؛ و در فرآیند جفتهاي مختلفی از  گونه

 .»کند. هیچ چیزي همانند او نیست؛ و او، شنواي بیناست می
صفات اهللا،در نهایت کمال است. خداوند سبحان، کمال مطلق است و از  ي همه -3

الزم است بدانیم باشد. در ارتباط با ایمان به اسماء و صفات اهللا،  ه میهر نقصی پاك و منزّ
کیفیت اسماء و صفات اهللا فکر کند و در این باره سؤال  ي که انسان مؤمن نباید درباره

نماید؛ بلکه بداند و معتقد باشد که این صفات، معناي معلوم و روشنی دارند. اهللا متعال 
کلف دانند، مورد خطاب قرار نداده و آنان را م بندگانش را به چیزهایی که معنایش را نمی

ننموده است. به همین خاطر امام مالک و دیگر دانشمندان امت اسالمی به کسی که 



 ۱۰۷ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

اند: استواء، معلوم است و کیفیتش  ي کیفیت استواي اهللا بر عرش سؤال کرده، گفته درباره
 .)1(باشد اش بدعت می مجهول؛ و ایمان به آن، واجب و پرسیدن درباره

ت: استواء معلوم و کیفیت آن مجهول است. ربیعه استاد مالک پیش از او گفته اس
ي  و ایمان به آن وظیفه  ي پیامبر این مسأله را بیان کرده و ابالغ آن وظیفه  خداوند
 .)2(ماست

 ي توحید اسماء و صفات دوم: ادله

هاي اهللا یا صفتی از صفاتش در آن  ي از قرآن کریم نیست که اسمی از نام ا هیچ سوره
کند. اهللا  ي اخالص که کامالً از اسماء و صفات اهللا بحث می مله سورهنیامده باشد؛ از ج

 فرماید: متعال می

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١ أ َمدُ  ٱ�َّ ُۥ يَُ�ن َولَمۡ  ٣ يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ  ٢ ٱلصَّ َحُدۢ  ُكُفًوا �َّ

َ
 أ

 .]4-1اإلخالص: [ ﴾٤
نیاز  سرورِ بی باشد).  اهللا، یگانه یگانه میبگو: او، اهللا یکتاست (که در ذات و صفاتش، «

آورند). نه (فرزندي)  ي نیازمندان براي رفع نیازهایشان به سوي او روي می است (که همه

 .»کس، همتاي او نیست زاده و نه (خود،) زاده شده است. و هیچ
 توصیف نموده است. این دو» صمد«و » اَحد«اهللا متعال در این سوره، خود را به 

 .)3(باشد ي اتصاف اهللا به نهایت کمال مطلق می دهنده وصف، نشان
نیاز است و همه به او  کس بی این است که اهللا از همه چیز و همه» صمد«معناي 

نیازي اهللا از هر مخلوقی و تنزیه او از نیازمند بودن به  نیازمندند. این مفهوم، بر اثبات بی
گردد، چون او  عناست که هر چیزي به او بر میبدین م اثباتکند.  مخلوقات داللت می

متصف به تمامی صفات کمال است. پس او بر هر چیزي قادر است و هر چه بخواهد، 

 ).٣/٥٨فتاوی ابن تیمیه، ( -)١(

 .٢٥٥) حمایة الرسول حمی التوحید، ص٣/٥٨همان، ( -)٢(

 .٢٨علوالله علی خلقه با اندکی تصرف، ص -)٣(
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دهد و آفرینش و فرمان و پاداش و کیفر به دست اوست، و غیراهللا هر نیرو و  انجام می
گذارد و هرگاه  یتوانی که داشته باشد، از جانب خداست؛ اگر اهللا بخواهد، آن را باقی م

 )1(گیرد؛ پس مقصد و بازگشت همه  به سوي خداوند سبحان است. بخواهد، آن را می
نیاز است؛ پس به هیچ وجه، در اهللا هیچ  تنزیه بدین معناست که اهللا متعال از هر چیزي بی

و نیازي وجود ندارد: نه در وجود اهللا؛ چون اهللا، اول است؛ ذاتی که چیزي قبل از او نبوده 
دهد  ست که روزي می ست که نزاییده و زاده نشده است. و نه در بقاي اهللا؛ زیرا او ذاتی ذاتی

نیاز  گیرد. و در افعالش نیز به چیزي نیاز ندارد و اهللا، از شریک و پشتیبانی بی و روزي نمی
 نیاز است، بر متصف که یکتا و بی چنین توصیف اهللا به این هم )2(است و هیچ شریکی ندارد

کنند و آن،  بودن او به کمال مطلق داللت دارد. این دو وصف بر معناي دیگري نیز داللت می
 فرماید: می نفی والدت و تولید (زادن و زاییدن) از خداوند سبحان است؛ اهللا

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ  أ ِذُ  ٱ�َّ َّ�

َ
ا � َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرِ  َوِ�ّٗ �ِض  ٱلسَّ

َ
ٓ  قُۡل  ُ�ۡطَعُمۗ  َوَ�  ُ�ۡطعِمُ  وَُهوَ  َوٱۡ� ِمۡرُت  إِّ�ِ

ُ
 أ

نۡ 
َ
ُ�ونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
ۡسلََمۖ  َمنۡ  أ

َ
 .]14األنعام: [ ﴾١٤ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ�  أ

ها و زمین، (کسی دیگر) را دوست و یاور بگیرم؟!  ي آسمان بگو: آیا جز اهللا، پدیدآورنده«
ام نخستین  بگو: فرمان یافتهگیرد.  دهد و روزي نمی که اوست که روزي می حال آن

 .»مسلمان باشم و (به من دستور داده شد) که از مشرکان مباش
 فرماید: ي دیگري می و در آیه

نَّ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس  ٱۡ�ِ ٓ  ٥٦ ِ�َۡعُبُدونِ  إِ�َّ  َوٱۡ�ِ رِ�دُ  َما
ُ
ٓ  ّرِۡزقٖ  ّمِن ِمۡنُهم أ رِ�دُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
 أ

َ  إِنَّ  ٥٧ ُ�ۡطِعُمونِ  زَّاُق  ُهوَ  ٱ�َّ  .]58-56الذریات: [ ﴾٥٨ ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ  ُذو ٱلرَّ
ها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ  ها و جن انسان «

گمان اهللا،  خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراك بدهند. بی روزي و رزقی نمی

 .»نیروستدهنده و داراي توان و  خود روزي

 .٢٩-٢٨همان، صص -)١(

 .٢٩-٢٨علوالله فی خلقه، ص -)٢(

                                                            



 ۱۰۹ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

ست که همتا و مانند و نظیري ندارد؛ پس محال است که همسر و  ، ذاتی»دحاَ« 
 فرماید: فرزندي داشته باشد. اهللا متعال می

َ�َٰ�ٰتِ  بَِديعُ ﴿ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ٰ  َوٱۡ� َّ�

َ
ُۥ تَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٞ  َ�ُۥ يَُ�ونُ  � َّ�  ۖ ءٖ�  ُ�َّ  وََخلَقَ  َ�ِٰحَبةٞ ۡ�َ 

ءٍ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ   .]101األنعام: [ ﴾١٠١ َعلِيمٞ  َ�ۡ
که  شود فرزندي داشته باشد، حال آن ها و زمین است؛ چگونه می ي آسمان پدیدآورنده «

 .»تهمسري ندارد؟ و همه چیز را آفریده و به هر چیزي داناس
 فرماید: ي دیگري می در آیه  در این آیه، همانندي مخلوقات با خالق نفی شده است. اهللا

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِي ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
لَُ�ٰتِ  وََجَعَل  َوٱۡ� ۖ  ٱلظُّ ِينَ  ُ�مَّ  َوٱ�ُّوَر ْ  ٱ�َّ  َ�َفُروا

 .]1األنعام: [ ﴾١ َ�ۡعِدلُونَ  بَِرّ�ِِهمۡ 
ها و روشنی  ها و زمین را آفریده و تاریکی ي اهللا است که آسمان ي حمد و ستایش ویژه همه «

 .»دهند آورده است؛ باز هم کافران براي پروردگارشان شریک و همتا قرار میرا پدید 
هاي اهللا، کسی  دهند؛ به عبارت دیگر: از میان آفریده یعنی غیراهللا را همتاي اهللا قرار می

 فرماید: می اهللا )1(دهند. را همتا و نظیرش قرار می

َ�َٰ�ٰتِ  رَّبُّ ﴿ �ِض  ٱلسَّ
َ
ا َ�ُۥ َ�ۡعلَمُ  َهۡل  لِعَِ�َٰدتِهِۦۚ  َوٱۡصَطِ�ۡ  فَٱۡ�ُبۡدهُ  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�  َسِمّيٗ

 .]65مریم: [ ﴾٦٥
هاست؛ پس او را عبادت و پرستش کن و بر  چه میان آن ها و زمین و آن پروردگار آسمان «

 .»عبادتش شکیبا باش. آیا همانند و همتایی برایش سراغ داري؟
در این آیه،   نام و همانند او باشد. اهللا همیعنی شریک و همتا و نظیري ندارد که 

شود که منزه دانستن اهللا  براي ما روشن می سان تشبیه و تمثیل را رد نموده است. بدین
ي اخالص بر این مطلب  طور که سوره سبحان از هر عیب و نقصی،  واجب است؛ همان

 .)2(داللت دارد

 .٦٢صمن عقیدة المسلمین فی صفات رب العالمین،  -)١(

 همان. -)٢(
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 هاي نیکوي اهللا سوم: نام

ها را در قرآن کریم ذکر کرده و برخی دیگر را  دارد که برخی از آن هایی پروردگارمان نام
به بعضی از بندگانش، از قبیل پیامبران و فرستادگان و فرشتگان مقرب یا هرکس دیگري 

در علم خود اوست و کسی   هاي اهللا چنین برخی از نام که خواسته، یاد داده است؛ هم
 فهم  مخلوقات خارج است؛ اهللا ي ها از دایره داند؛ زیرا معانی باعظمت آن آن را نمی

 الل مطلق، عظمت کامل و قدرت کاملست و جمال مطلق، کمال مطلق، ج معبود حقیقی
 ها احاطه ندارد. ها و صفاتی دارد که کسی جز او به آن نام  ي اوست. اهللا ویژه

 فراوان هستند:  هاي اهللا اسم -1
 است:طور که پروردگارمان فرموده  همان

ن َ�ۡبَل  ٱۡ�َۡحرُ  َ�َِفدَ  َرّ�ِ  ّلَِ�َِ�ٰتِ  ِمَداٗدا ٱۡ�َۡحرُ  َ�نَ  لَّوۡ  قُل﴿
َ
 ِجۡئَنا َولَوۡ  َرّ�ِ  َ�َِ�ُٰت  تَنَفدَ  أ

 .]109الکهف: [ ﴾١٠٩ َمَدٗدا بِِمۡثلِهِۦ
 -که پروردگارم جوهر شود، پیش از آن -هاي و نام -بگو: اگر دریا براي نوشتن سخنان   «

یابد؛ هرچند دریاي دیگري همانند  سخنان پروردگارم پایان پذیرد، دریا پایان می -نوشتنِ
 .»آن به کمک بیاوریم

 فرماید: و باز می

�ََّما َولَوۡ ﴿
َ
�ِض  ِ�  �

َ
ۡقَ�ٰمٞ  َشَجَر�ٍ  ِمن ٱۡ�

َ
ُهۥ َوٱۡ�َۡحرُ  أ ۡ�ُرٖ  َسۡبَعةُ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  َ�ُمدُّ

َ
ا �  نَفَِدۡت  مَّ

ِۚ  َ�َِ�ُٰت  َ  إِنَّ  ٱ�َّ  .]27لقمان: [ ﴾٢٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ٱ�َّ
اگر درختان روي زمین، قلم شوند و دریا مرکب گردد و پس از آن، هفت دریاي دیگر به  «

 .»شک اهللا، تواناي حکیم است یابد. بی  هاي) اهللا پایان نمی مددش بیایند، سخنان (و شگفتی
و قوت و قدرت و تسلط که بشر   کمالپس معانی حمد و ستایش و مجد و عظمت و 

رسد.  یابد و ادارك به کنه ذاتش نمی ها احاطه ندارد، از آنِ خداست؛ عقل او را درنمی به آن
هاي نیکوي خداوند به  گوید، بدین معنا نیست که نام حدیثی که از اسماء خداوند سخن می

روایت   مسعود ابن در حدیث صحیحی که  ؛ زیرا پیامبرشود نود و نه اسم محدود می



 ۱۱۱ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

مٍ «کرده، با پروردگارش مناجات نموده و او را به فریاد خوانده است که:  لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ أَسْ

تَ بِ  تَأْثَرْ لْقِكَ أَوْ اسْ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ مْ لَّ لْتَهُ يفِ كِتَابِكَ أَوْ عَ زَ كَ أَوْ أَنْ سَ فْ يْتَ بِهِ نَ مَّ وَ لَكَ سَ لْمِ هُ هِ يفِ عِ

يْ  كَ الْغَ نْدَ  اي دان نامیدهتوست و خودت را ب با توسل به هر اسمی که از آنِ«یعنی:  )1( »بِ عِ
علم  نزد تو در اي یا اي، یا به یکی از مخلوقاتت یاد داده یا آن را در کتابت نازل کرده

 .»...نمایم محفوظ است، از تو مسألت می ،غیب
  اهللا گاه ؛ آنکند زیر عرش سجده می  که پیامبراست در حدیث شفاعت آمده 

 )2(به او یاد نداده بود.تر  پیشدهد که  هایی را به او یاد می ستایش

 اند: یمتعال توقیف اهللاهاي  اسم -2
  تواند اسمی را براي اهللا، درست کند یا نامی را از پیش خود به اهللا کس نمی هیچ

در قرآن یا سنت آمده است؛ مانند: خالق، ست که ها ي اهللا، همانها  نسبت دهد؛ زیرا اسم
 بارئ، مصور، ملک، قدوس، سالم، عزیز، حکیم، علی، عظیم، مؤمن و مهیمن و....

 هاي نیکوي اهللا، فقط به او اختصاص دارند: برخی از نام -3
 گذاري شوند: نام» اهللا«و » الرحمن«هاي  جایز نیست که غیر اهللا، با نام 

ْ  قُلِ ﴿ َ  ٱۡدُعوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْ  أ  .]110اإلسراء: [ ﴾ٱلرَّۡحَ�ٰنَ  ٱۡدُعوا

 .»را بخوانید؛ هر کدام را که بخوانید، (خوبست) »رحمن«را بخوانید یا  »اهللا«بگو: «
شود و اگر کسی  گذاري نمی ها به این دو نام، نام به همین خاطر هرگز کسی از انسان

 .)3(گرداند او را نیست و نابود می  این کار را بکند، اهللا
 

 ).١/٥٠٨و حاکم ( ٣٧١٢ی:  مسند احمد، شماره -)١(

 .١٩٣ی:  و مسلم شماره ٧٤١٠بخاری، شماره ی:  -)٢(

 .٢٤مع الله، ص -)٣(
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 هاي اهللا جایز است که به تنهایی ذکر شوند: برخی از نام -4
  توان اهللا ها؛  لذا می مانند عزیز، حمید، حکیم، رحیم، علیم، خبیر، بصیر و مانند آن

ها شناخت. و برخی  ها صدا زد و او را به فریادرسی خواند و او را با این نام را با این نام
شوند؛ مانند اینکه اهللا متعال را چنین توصیف  هاي اهللا، فقط با نظیر خود ذکر می  از نام
هایی که متضاد دارند. پس اگر پروردگار  و دیگر نام» القابض الباسط«، »النافع الضار«کنی: 

است و بس، این وصف، » القابض«یا فقط » الضار«متعال، چنین توصیف شود که او فقط 
نیست؛   ي مجد و کرم و عظمت و کمال و قداست اهللا رساند که شایسته معنایی را می

شوند  شوند، بلکه به همراه نامی ذکر می ها به تنهایی ذکر نمی گونه نام به همین خاطر این
 است.ه که نظیر یا مقابل آن

 : هاي اهللا در حدیث پیامبر منظور از برشمردن نام -5
را بشمارد، وارد بهشت  ها اهللا نود و نُه اسم دارد و هرکس این اسم«این حدیث که: 

 ، چند معنا دارد:»شود می
ها را بشمارد. گروهی از  اي که انسان بتواند آن گونه ها، به شناختن و حفظ این نام -الف

ربی، قرطبی و الع حزم، ابوحامد غزالی، ابن منده، ابن چون: زجاج، ابن هم دانشمندان اسالمی
ها از قرآن و  دیگر مصنفان و دانشمندان اسالمی به نام بردن و شمردن و استخراج این نام

هاي نیکوي  اند. این امر در مفهوم احصا و شمردن نام سنت صحیح نبوي مبادرت ورزیده
ها را  هاي اهللا را بشناسد و آن ست که نام یلت عظیمیخدا داخل است و براي انسان فض

 .)1(ها بخواند پیاپی بر زبان بیاورد و او را با آن
هاي  ها، نام ست؛ زیرا این نام هاي الهی مفهوم دیگر این حدیث، معرفت معانی اسم -ب

رمزي و وهمی و مبهم نیستند؛ بلکه به زبان عربی هستند و از انسان خواسته شده که 
خواند، معنادار باشند و تنها تکرار  را می ها ها را بفهمد تا هنگامی که این اسم نی آنمعا

 .٢٦همان، ص -)١(
                                                            



 ۱۱۳ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

الفاظ نباشد. ذات این امر، ارزشمند است و درون را پربرکت و پاك، و قلب و عقل و 
 گرداند. روان را سالم می

 فرماید: طور که اهللا متعال می ؛ همانها اصرار در دعا با توسل به این اسم -ج

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ْ  بَِها ِينَ  َوذَُروا ۡسَ�ٰٓ�ِهِۦ ِ�ٓ  يُلِۡحُدونَ  ٱ�َّ

َ
 .]180األعراف: [ ﴾أ

ها بخوانید و کسانی را که در ها از آنِ اهللا است. پس او را با این نام و بهترین نام«
 .»کنند، رها کنید روي می هایش کج نام

چیزي را فقط از اهللا متعال و با توسل به نام او بخواهیم؛ به همین واجب است که هر 
 خاطر گفته شده که:

ــــــــــــیّ آدم حاجــــــــــــة ن  ال تســــــــــــألنّ بُ
 

جــــــــب   وســــــــل الــــــــذی أبوابــــــــه الحتُ
 

هـایش  بـه روي    آدم مخواه؛ بلکه از کسی بخواه کـه دروازه  حاجت خود را از پسرك «
 ».کسی بسته نیست

 اهللا يغضــــــــــب إن تركــــــــــت ســــــــــؤاله
 

ــــــیّ   ن ــــــب وبُ ــــــألُ يغض ــــــني يُس  آدم ح
 

زاد  آدمـی  گیـرد کـه خواسـتن از او را تـرك کنـی؛ ولـی        اهللا متعال، زمانی خشـم مـی  «
 ».شود ست که اگر چیزي از او بخواهی، ناراحت می اي گونه به

هاي نیکوي اهللا و با رعایت اعتدال، اهللا را به فریاد بخوانید؛ به این  پس با توسل به نام
سوي او دراز کنید و در هر امر خوشایند یا ناخوشایند که در امور  صورت که دست نیاز به

هاي نیکوي اهللا و با  ي نام رسد، به او امیدوار باشید. لذا به وسیله دنیا و آخرت به شما می
ها و با تسبیح و  هایش و تعبد به مقتضاي آن امیدواري به او و تأمل و تدبر در معانی نام

 .)1(دعا و ذکر و خضوع و خشوع قلب، اهللا را به فریاد بخوانیدتمجید و تهلیل و تکبیر و 
شود، این است که معانی این اسماء و  مفهوم دیگري که از این حدیث استنباط می -ح

جان خود بگردانید؛ چون بدترین گرفتاري انسان، غفلت  دمِ دل و نشین و هم صفات را هم
ها، این است که عظمت  ین درمان دلست و بهتر و غرق شدن در مادیات و تعلقات دنیوي

 .٢٧همان، ص -)١(
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ي  ي رازها را در دل داشته باشیم نفس خویش را به معرفت و ایمان به  ذات یگانه داننده
 )1(بینیم. ونه بپرستیم که گویی او را میگ ت دهیم تا به این درجه برسیم که اهللا را آناداهللا ع

در مسیر بندگی  اش این امر بر روي آوردن انسان به طاعت و نیز بر نشاط و چاالکی
 فرماید: طور که اهللا متعال می افزاید؛ همان می

ِي﴿ ِٰجِدينَ  ِ�  َوَ�َقلَُّبَك  ٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  يََرٮَٰك  ٱ�َّ  .]219الشعراء: [ ﴾٢١٩ ٱل�َّ
و گردش و حرکت تو را در میان  بیند مىایستى، تو را  مى  )به عبادت(ذاتی که چون  «

 .»کند) کنندگان (مشاهده مى سجده
شود که انسان مؤمن از گناه   ها در دل، باعث می جا گرفتن معانی و معارف این نام

 ي که عزم و اراده سرعت وجود خود را از گناه شستشو دهد؛ چنان روي بگرداند و به
ب و وحشت قلب را کم و انسان را به اهللا مسلمان را براي توبه مضاعف نموده، اضطرا

یا بازخواست بنده به خاطر   کند و بر ترس انسان از خشم و عتاب خداوند نزدیک می
 .)2(افزاید اصرار بر گناه می

نیازي از مردم و برگشتنِ توجه  ها، آرامش و متانت و وقار و بی از بهترین نتایج این نام
طور کامل به  شود که توجه انسان به و باعث میانسان از صاحبان جاه و مکنت است 

 ّ باشد. سوي اهللا
براي کسی که خواستار پیمودن راه است، الزم و   هاي اهللا هرچند برشمردن نام

جویی و جدلی که شناخت  ست؛ اما باید توجه داشت که این امر، منشأ ستیزه ضروري
 .)3(در پی ندارد، نگردد اقلبی ر

 

 چهارم: صفات الهی

 .٢٨همان، ص -)١(

 همان. -)٢(

 همان. -)٣(

                                                            



 ۱۱۵ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

شود: صفات عقلی، صفات خبري، صفات ذاتی و  صفات الهی به چهار دسته تقسیم می
 صفات فعلی اختیاري. صفات عقلی و خبري در قرآن و سنت آمده است.

 صفات عقلی: -1
ها را شناخت و راه اثبات این صفات،  توان آن ي عقل می وسیله ست که به صفاتی

ارتند از: علم، قدرت، اراده، حیات، سمع، شنوایی و بیناییست. برخی از صفات عقلی عب
 .)1(ها بصر، کالم، رحمت، حکمت، علو (بلندي) و مانند آن

 صفات خبري: -2
ها از طریق  ها را درك کند و اثبات آن تواند آن ست که عقل به تنهایی نمی صفاتی

از پذیر است. لذا راه اثباتشان، آنست که در خبر صحیح آمده باشد. برخی  نصوص امکان
بر عرش و مانند  استويصفات خبري عبارتند از: وجه (صورت)، دو دست، چشم، 

که تمثیل و  ایمان به صفات خبري، همانند صفات عقلی واجب است؛ بدون آن )2(ها. آن
 فرماید: اهللا متعال می )3(تعطیل و تحریف و بیان کیفیت صورت گیرد.

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ  .]11الشوري: [ ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
 .»هیچ چیزي همانند او نیست؛ و او، شنواي بیناست«

 ذاتی: صفات -3
با ذات  به صورت ازلی و ابدي،بلکه  ؛جدا نیست ها اهللا از آنست که ذات  صفاتی

لک، عظمت، کبریایی، مجد، علو، جالل، حیات، علم، قدرت، قوت، م :مانندست؛  االهی
 ها. و مانند آن )4(وجه

 .٦٠-٥٩علوالله علی خلقه، ص -)١(

 .٦٠همان، ص -)٢(

 .٦١صهمان،  -)٣(

 .٦٥همان، ص -)٤(
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 :صفات فعلی -4
تک این  گیرد و تک در هر لحظه بدان تعلق می اهللاست که مشیت و قدرت  صفاتی

پیوسته متصف به فعل  اهللا متعالهر چند  ؛باشد می اهللاصفات تحت مشیت و قدرت 
 زیرا ولی مصادیق این افعال؛ حادثند. ؛ین معنا که نوع افعال، قدیم استدباشد، ب می

دهد و هیچ پایانی  انجام داده است و انجام می ،چه را که خواسته خداوند متعال همواره آن
تدبیر را آفریند و امور  گوید و می ؛ پیوسته سخن مینیستبراي اقوال و افعال او متصور 

 شوند. اش به مرور زمان واقع می ولی افعال او بنا به مقتضاي حکمت و اراده ؛کند می
، آمدن و رفتن، پایین آمدن به آسمان دنیا، استوي بر عرشصفات،  ي این از جمله

خندیدن، خشنود شدن، خشم، ناخوش داشتن، محبت، آفریدن، روزي دادن، زنده کردن، 
 .)1(استمیراندن و انواع تدبیر 

و پایین آمدن به  استوي بر عرش ؛، الزم و برخی متعدي هستندالهیبرخی از افعال 
ولی  ؛عال الزمی هستند که به مفعول نیاز ندارند و فقط فاعل دارنداف ،آسمان دنیا و...

افعال متعدي هستند  ،آفریدن و روزي دادن و زنده کردن و میراندن و دادن و گرفتن و...
 :استسخن گفته  شافعالنوع دو  از هر ،در این آیه اهللا متعال )2(که به مفعول نیاز دارند.

ِي﴿ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

َ
 ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

 .]59الفرقان: [ ﴾٥٩ َخبِٗ�� بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡ�  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ 
ها را در شش روز آفرید و بر عرش  ها و زمین و موجودات میان آن ذاتی که آسمان«

اش از (افراد) آگاه،  مهر است)؛ پس درباره یافت. (او، پروردگار) رحمان (گسترده ءاستوا

 .»سؤال کن
 (خواست)مشیت اب ،دو فعل متعدي و الزم را آورده و هر دو فعل ،خداوند در این آیه

چنین باید توجه  به این دو فعل متصف است. هماهللا،  و شود حاصل می اهللاو قدرت 

 .١٠٦-١٠٥شرح العقیدة الواسطیة، ص -)١(

 .٦٦علوالله علی خلقه، ص -)٢(

                                                            



 ۱۱۷ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

مانند صفت هستند؛ هم صفت ذات و هم صفت فعل الهی، که برخی از صفات داشت 
 .)1(کالم، خلق و رحمت

 اهللاکنند؛  به صفات ذاتی و صفات فعلی داللت می  اهللاآیات و احادیث بر اتصاف 
 :فرماید متعال می

ۡكَرامِ  ٱۡ�ََ�ٰلِ  ُذو َرّ�َِك  وَۡجهُ  َوَ�ۡبَ�ٰ ﴿  .]27الرحمن: [ ﴾٢٧ َوٱۡ�ِ
 .»ماند صاحب شکوه و بخشش باقی می(پروردگارِ) پروردگارت،  )ذاتوجه (=و  «
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 

ۡرَ�ُٰ�مۡ  ُ�مَّ  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  َولََقدۡ ﴿ ْ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا ُ�مَّ  َصوَّ ْ  �َدمَ  ٱۡسُجُدوا ٓ  فََسَجُدٓوا  إِ�َّ
ِٰجِدينَ  ّمِنَ  يَُ�ن لَمۡ  إِبۡلِيَس   .]11األعراف: [ ﴾١١ ٱل�َّ

گاه به فرشتگان گفتیم:  و شما را آفریدیم و سپس به شما شکل و صورت بخشیدیم و آن«
 ».کنندگان نبود جز ابلیس که از سجده ،براي آدم سجده کنید؛ و همگی سجده کردند

 :فرماید چنین می هم

ِ  ِعندَ  ِعيَ�ٰ  َمَثَل  إِنَّ ﴿ ۖ  َكَمَثلِ  ٱ�َّ  َ�َيُكونُ  ُ�ن َ�ُۥ قَاَل  ُ�مَّ  تَُرابٖ  ِمن َخلََقُهۥ َءاَدَم
 .]59آل عمران: [ ﴾٥٩
همانند آفرینش آدم بود که او را از خاك آفرید و سپس  ،همانا آفرینش عیسی براي اهللا «

 .»به او فرمود: به وجود بیا؛ پس به وجود آمد
 :فرماید و می

�َُّهمُ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
ْ  بِ� ٓ  ٱ�َّبَُعوا ۡسَخَط  َما

َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ ۡحبََط  رِۡضَ�ٰنَُهۥ َوَ�رُِهوا

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  فَأ

َ
 .]28محمد: [ ﴾٢٨ أ

آورد و  این عذاب، براي آن است که آنان از چیزي پیروي کردند که اهللا را به خشم می «

 .»گردانیدخشنودي او را نپسندیدند؛ پس (اهللا) اعمالشان را تباه و نابود 
 فرماید: این آیه که می و

 همان. -)١(
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َ  ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتَّبُِعوِ�  ٱ�َّ ُ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  َلُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  ٱ�َّ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ
 .]31آل عمران: [ ﴾٣١ رَِّحيمٞ 

بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد و گناهانتان «

 .»تي مهرورز اس را ببخشد. و اهللا، آمرزنده
در مهمانی بودیم که دست گوسفندي را آوردند   اهللا با رسول :گوید می  ابوهریره

من سرور و آقاي «و ایشان که دست گوسفند را دوست داشت، به آن، گازي زد و فرمود: 

هُ «جا که فرمود:  و سپس علتش را بیان نمود؛ تا آن» مردم در روز قیامت هستم أتُونَ يَ وَ

ا  : يَ ولُونَ يقُ ، فَ وا لَكَ دُ جَ ةَ فَسَ رَ املَالَئِكَ ، وأمَ هِ وحِ نْ رُ خَ فِيكَ مِ فَ نَ هِ، وَ لَقَكَ اهللاُ بِيَدِ ، خَ ِ مُ أنْتَ أَبُو البَرشَ آدَ

يبِّ  : إنَّ رَ الَ قَ نَا؟ فَ غَ لَ ا بَ مَ نُ فِيهِ وَ ا نَحْ  إِىلَ مَ ؟ أال تَرَ بِّكَ عُ لَنَا إِىلَ رَ فَ ، أال تَشْ نَّةَ نَكَ اجلَ كَ بَ وأسْ ضِ  غَ

هُ ال ثْلَ هُ مِ دَ بُ بَعْ غْضَ ال يَ ، وَ هُ ثْلَ هُ مِ بْلَ بْ قَ غْضَ ْ يَ باً ملَ ضَ مَ غَ روند و به او  پس نزد آدم می«یعنی:  )1( »يَوْ

گویند: اي آدم! تو ابوالبشر هستی؛ اهللا تو را با دست خویش خلق کرد و از روحی که  می
ها نیز براي تو  سجده کنند و آنخود آفرید، در تو دمید و به فرشتگان دستور داد که تو را 

بینی که چه حال و  کنی؟ آیا نمی سجده کردند؛ آیا براي ما نزد پروردگارت شفاعت نمی
گوید: امروز، پروردگارم چنان  ) میایم؟ آدم( روزي داریم و به چه مشقتی، گرفتار شده

خشمگین است که پیش از این، هرگز چنین خشمگین نشده است و پس از این هم، 
 .»هرگز چنین خشمگین نخواهد شد

که در قرآن و سنت آمده، بدون تحریف و را تمامی صفاتی که بر ما واجب است 
 .)2(بدانیمبت اتعطیل و تشبیه و تمثیل ث

 

 :برخی از صفات ذاتی -الف
 :* صفت حیات

 . ٤/٢٨٦صحیح بخاری مبحث التفسیر  -)١(

 .٦٩علوالله علی خلقه، ص -)٢(

                                                            



 ۱۱۹ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

؛ آن راه ندارد. بهمتعال، همیشگی و در نهایت کمال است و هیچ نقصی  اهللا حیات
 :فرماید می که اهللا گونه همان

ُخُذهُۥ َ� ﴿
ۡ
 .]255: ةالبقر[ ﴾نَۡومٞ  َوَ�  ِسَنةٞ  تَأ

 .»گیرد و نه خواب او را هرگز نه چرت می«
ي آیات قرآنی و احادیث نبوي ثابت شده است. برخی از آیات  صفت حیات، به وسیله

 :کنند، عبارتند از قرآنی که صفت حیات را اثبات می

﴿ ُ  .]255: ةالبقر[ ﴾ٱۡلَقيُّومُ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ
ست که اداره و تدبیر تمام  اي زنده اهللا؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه«

 .»هستی را در دست دارد

 .]65غافر: [ ﴾ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ ﴿
 .»اوست زنده؛ معبود راستینی جز او وجود ندارد«

 فرماید: می  این آیه که اهللاو نیز 

﴿ ۡ ِي ٱۡلَ�ِّ  َ�َ  َوتََو�َّ  .]85الفرقان: [ ﴾َ�ُموُت  َ�  ٱ�َّ
 .»میرد اى توکل نما که هرگز نمى زنده و بر پروردگار همیشه«

  اهللا اشاره کرد که گوید: رسول ب عباس توان به حدیث ابن از میان احادیث هم می

مَّ «چنین دعا کرد:  این تُ اللَّهُ مْ اصَ بِكَ خَ إِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ لْتُ وَ كَّ يْكَ تَوَ لَ عَ نْتُ وَ بِكَ آمَ تُ وَ لَمْ لَكَ أَسْ

نُّ  ِ اجلْ وتُ وَ ي الَ يَمُ يُّ الَّذِ نِي أَنْتَ احلَْ لَّ تِكَ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ أَنْ تُضِ وذُ بِعِزَّ مَّ إِينِّ أَعُ نْسُ  اللَّهُ ِ اإلْ وَ

تسلیم تو شدم، به تو ایمان آوردم و بر تو توکل نمودم، به سوي یا اهللا! «یعنی:  )1(»يموتون

یا اهللا! به عزت تو که کردم.  پیکار )با دشمنانت خاطر تو (و با یاري توتو بازگشتم و به 
اي  زنده همیشهتو جویم که مبادا گمراهم کنی؛  معبود برحقی جز تو وجود ندارد، پناه می

این است که حیات  ،»حی«از معانی  یکی .»میرند ن میمیرد و جنیان و آدمیا هستی که نمی

 .٢٧١٧ی:  مسلم، شماره -)١(
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است  اهللا متعالخالف مخلوقات که حیاتشان مرهون لطف و فضل  بر ؛ست صفتی ذاتیاهللا، 
متصف به حیات است و   اهللا؛ پس اومرهون بخشش و لطف و کرم  ،و معیشتشان

این است که  ،»حی«معانی دیگر چنین از  باشد. هم صفتی براي ذات پروردگار می ،حیات
 و همیشگی ابدي یبخشد و به اهل بهشت، حیات ها حیات می در این دنیا به زنده اهللا متعال،

 .یابد نمیست و مرگ بدان راه  ابدي ،ندارد. حیات بهشتیان یه زوال و پایاندهد ک می

 :* صفت علم
باشد و  می، شامل و کامل و فراگیر اهللا علمِ ، نفی یا نبود جهل است؛علممقتضاي 

 :فرماید بلندمرتبه می اهللاو مطابق با واقعیت است؛  گیرد را در بر می گذشته و حال و آینده

﴿ �َ
َ
 .]14الملک: [ ﴾١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف  وَُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  َ�ۡعلَمُ  �
 .»استبین آگاه  داند؟ و او، باریک آیا ذاتی که (همه چیز را) آفریده، (اسرار و رموز را) نمی «

 :فرماید در جاي دیگري می

ءٖ  ُ�ِيُطونَ  َوَ� ﴿  .]255: ةالبقر[ ﴾َشآءَ  بَِما إِ�َّ  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِنۡ  �َِ�ۡ
چه خود  یابند، مگر آن و به چیزي از علم الهی (اعم از علم ذات و صفاتش) آگاهی نمی«

 .»خواسته است
 :فرماید چنین می هم

ِٰ�نِ ﴿ َّ�  ُ ٓ  �َۡشَهدُ  ٱ�َّ نَزَل  بَِما
َ
نَزَ�ُۥ إَِ�َۡكۖ  أ

َ
 .]166النساء: [ ﴾بِِعۡلِمهِۦ أ

فرو کند که آن را به علم و دانش خود  چه نازل نموده، ثابت می اما اهللا در مورد آن«

 .»است فرستاده
پس علم اهللا سبحان به هر چیزي احاطه دارد و رحمت و حکمت او هر چیزي را در 

 :ماند و چیزي در زمین و آسمان از او پنهان نمی است بر گرفته

ٓ  َ�  ٱۡلَغۡيبِ  َمَفاتِحُ  وَِعنَدهُۥ﴿ ِ  ِ�  َما َوَ�ۡعلَمُ  ُهَوۚ  إِ�َّ  َ�ۡعلَُمَها  ِمن �َۡسُقُط  َوَما َوٱۡ�َۡحرِ�  ٱۡلَ�ّ
�ِض  ُظلَُ�ٰتِ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  َ�ۡعلَُمَها إِ�َّ  َوَرقَةٍ 

َ
بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  �ٍِس يَا َوَ�  َرۡطبٖ  َوَ�  ٱۡ�  مُّ

 .]59األنعام: [ ﴾٥٩



 ۱۲۱ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

چه در خشکی و  هاي غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. به آن و کلید«
اي در  داند و هیچ دانه که آن را می مگر آن ،افتد دریاست، آگاه است. و هیچ برگی نمی

 .»کتابی روشن ثبت شده است که در هاي زمین، و هیچ تَر و خشکی نیست مگر آن تاریکی
 :ست که پیش از آن جهل نبوده، و فراموشی بدان راه ندارد علمیاهللا،چنین علم  هم 

 .]52طه: [ ﴾٥٢ يَنَ�  َوَ�  َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ ﴿
 .»برد کند و از یاد نمی پروردگارم اشتباه نمی«

 :فرماید دیگري می ي آیهدر  و

 .]7األعراف: [ ﴾٧ َ�ٓ�ِبِ�َ  ُكنَّا َوَما﴿
 .»ایم و ما از کردارشان غافل نبوده«

 ي داند و اندازه معنویات و مادیات، همه را میو کلیات و جزئیات،  ، ظاهر و باطن  اهللا
 :فرماید هر چیزي را مشخص و در کتابی نزد خودش نوشته است. به همین خاطر می

﴿ ٓ وتِيُتم َوَما
ُ
 .]85اإلسراء: [ ﴾٨٥ قَلِيٗ�  إِ�َّ  ٱۡلعِۡلمِ  ّمِنَ  أ

 .»اید و تنها از دانش اندکی برخوردار شده«
داشت  و تعظیم و بزرگ اهللا، موجب خشیت و ترس از اندك دانش نیز همین مقدار

 تر است. خوف و خشیتش بیشتر خداشناس باشد،  بیش کهاند: هر از این رو گفته ؛اوست
باشد؛ زیرا هر چیزي  ي احوال می در همه اهللاچنین موجب در نظر گرفتن  این علم هم

 است. اهللا متعالتحت علم و سمع و بصر و تسلط 
شود که انسانِ مومن به علم و دانش  ، محبت اهللا را هم در پی دارد و نیز باعث میعلماین 

علم و  اهللا متعالزیرا  ببرد؛ تمند گردد و در راه کسب علم، تالش کند و از این کار، لذ عالقه
عامل صبر و  و دانش، خود علما را دوست دارد و از جهل و جاهالن بیزار است.  علم

از ست:  گفتنی کسب علم، عبادت است.  چراکه؛ ست اندوزي و دانش پایداري در راه یادگیري
جا که علوم دنیوي و انواع و اشکال معارف بشري، بصیرت و آگاهی به آفرینش اهللا و  آن
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از هستی را براي  بري افزاید و بهره عظمت او را در نظر بندگان میقدرت و حکمت و 
 :ست داشتنی محبوب و دوستپس چنین علومی نیز پسندیده و  ،گرداند آسان می شبندگان

رَ ﴿ ا لَُ�م وََسخَّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  مَّ �ِض  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
 ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ّمِۡنهُۚ  َ�ِيٗعا ٱۡ�

ُرونَ   .]13: ثيةالجا[ ﴾١٣ َ�َتَفكَّ
 .»ها و زمین است، از فضل خویش براي شما مسخّر کرد چه را که در آسمان ي آن و همه«

شود. این  گرفته می باشد، هاي اهللا متعال می که یکی از نام» علیم«صفت علم از اسم 
ي االست،  نظام هستی که آفریدهانگیز  اسم مبارك، نفس آدمی را در برابر تابلوي شگفت

دهد، به علم و  در هستی انجام می اهللاچه  که آن سازد و روشن می دارد می به تسلیم وا
  :همان علم است و قدرت، قرین و همراه علم ،اراده و حکمت اوست. پس حکمت

 .]2التحریم: [ ﴾٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ  وَُهوَ ﴿
 .»و او، داناي حکیم است«

 فرماید: می و 

 .]54الروم: [ ﴾٥٤ ٱۡلَقِديرُ  ٱۡلَعلِيمُ  وَُهوَ ﴿
 .»و او، داناي تواناست«

 است: و هر تقدیري از روي حکمت ،پس هر چیزي بنا به تقدیر

﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٍ  ِمن أ ِۗ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  مُّ ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن ٱ�َّ ۥۚ  َ�ۡهدِ  بِٱ�َّ ُ  قَۡلَبُه ءٍ  بُِ�ّلِ  َوٱ�َّ ۡ�َ 
 .]11التغابن: [ ﴾١١ َعلِيمٞ 

رسد. و هرکس به اهللا ایمان بیاورد، (اهللا) قلبش را  هیچ مصیبتی جز به حکم اهللا، نمی«

 .»کند. و اهللا، به همه چیز داناست هدایت می
گرداند و باعث  نزدیک میبسیار بنده را به پروردگارش » علیم«ایمان به پروردگار 

 تر معیت و همراهی خداوند با خود را احساس کند. بیشتر و  شود که او بیش می
 شاعر گوید:

ــــــذ ــــــامً بال ــــــيم أحــــــاط عل  يهــــــو العل
 

 الكـــــــون مـــــــن رس ومـــــــن إعـــــــالن يف 
 



 ۱۲۳ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 ».ي علمی دارد موجودات پنهان و آشکار هستی، احاطه ي او علیم است که به همه«
 علمـــــــــــه ســـــــــــبحانه ءوبكـــــــــــل يش

 

 قاصـــــی األمـــــور لديـــــه قبـــــل الـــــداين 
 

ها آگاه  ترین ها قبل از نزدیک به هر چیزي علم دارد و به دورترینخداوند سبحان «
 ».است

ـــــــال وال ـــــــبق علمـــــــه ك ـــــــل يس  ال جه
 

ــــــيان  ــــــان ذو نس ــــــام اإلنس ــــــی ك  )1(ينس
 

هرگز چنان نبوده که اهللا پیش از علم، جاهل بوده باشد؛ و اهللا متعال هرگز فراموش «
 ».ستنیکار  فراموش ،کند و مانند انسان نمی

 * صفت قدرت:
با قدرت خویش، موجودات را  باشد؛ میقدرتش کامل ست که  ، ذاتیتواناو اهللا متعال 

به کند و با قدرت خود  می به امورشان رسیدگیبا قدرت خویش و به وجود آورده است 
کند و  با قدرت خویش زنده می ؛استوار ساخته استمرتب و را  نانها سامان داده و آ آن
ها را بر  انگیزد و با قدرت خود دل از قبر بر میپاداش و کیفر میراند و بندگان را براي  می

 :فرماید متعال می اهللا )2(د.ساز د، دگرگون میماین خواهد و اراده می چه که می اساس آن

ٰٓ  َ�ِٰدرِ�نَ  بََ�ٰ ﴿ ن َ�َ
َ
َُّسّوِيَ  أ  .]4: مةالقیا[ ﴾٤ َ�َنانَُهۥ �

هایش را جمع خواهیم کرد)؛ در حالی که قادریم سرِ انگشتانش را  آري؛ (استخوان «

 .» مرتب کنیم
 :فرماید چنین می هم 

ٰٓ  �نَّا﴿ ن َ�َ
َ
 .]95المؤمنون: [ ﴾٩٥ لََ�ِٰدُرونَ  نَعُِدُهمۡ  َما نُّرَِ�َك  أ

 .» دهیم، به تو نشان دهیم مىها وعده  چه را به آن راستی ما تواناییم که آن و به«
 $جابر بن عبداهللاي علم و قدرت اهللا متعال:  دربارهمطهر نبوي و اما دلیلی از سنت 

ولُ اهللاَِّ « گوید: می سُ انَ رَ ،  كَ آنِ رْ نَ الْقُ ةَ مِ ورَ نَا السُّ مُ لِّ عَ امَ يُ ا كَ هَ لِّ ورِ كُ ةَ يفِ األُمُ ارَ تِخَ نَا االسْ لِّمُ عَ يُ

 .١٢١همان، ص -)١(

 .٢٣٥همان، ص -)٢(
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 : قُولُ ا "يَ ريُ إِذَ
تَخِ مَّ إِينِّ أَسْ : اللَّهُ مَّ لِيَقُلِ ، ثُ ةِ يضَ رِ ِ الْفَ ريْ نْ غَ ِ مِ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْريَ ، فَ رِ مْ بِاألَمْ كُ دُ مَّ أَحَ كَ هَ

تِكَ  رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ كَ وَ اي از قرآن را به ما  گونه که سوره همان اهللا رسولیعنی:  )1(»بِعِلْمِ

هرگاه قصد «فرمود:  می داد و کارها را نیز به ما یاد می ي ه، استخاره در همداد آموزش می

كَ « انجام کاري را کردید، دو رکعت نماز نفل بخوانید و دعا کنید: كَ بِعِلْمِ ريُ
تَخِ مَّ إِينِّ أَسْ هُ اللَّ

... تِكَ رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ و از قدرت و نیکی؛  از علم تو، طلب خیریا اهللا! «ي دعا:  [ترجمه "وَ

 .]»طلبم تو، توانایی می

 :* صفت اراده
 ست؛ ي تکوینی اي که به معناي مشیت است، اراده اراده و مشیت یک معنا دارند. اراده

ي آن  طور مفصل درباره به ان شاء اهللاي تکوینی فرق دارد.  ي تشریعی با اراده اما اراده
 که اهللا این از جمله دارد؛باره وجود  فراوانی در این سخن خواهیم گفت. آیات و احادیث

 :فرماید متعال می

ُ  يُرِ�دُ  َما﴿  نِۡعَمَتُهۥ َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُِر�دُ  َوَ�ِٰ�ن َحَرجٖ  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م ِ�َۡجَعَل  ٱ�َّ
 .]6: ةالمائد[ ﴾٦ �َۡشُكُرونَ  َلَعلَُّ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ 

خواهد شما را پاك بدارد و  خواهد حکم دشواري بر شما قرار دهد؛ بلکه می نمی اهللا«

 .»گزاري نمایید نعمتش را بر شما تمام کند؛ باشد که سپاس
 :فرماید و می

ُ  يُرِ�دُ ﴿  .]185: ةالبقر[ ﴾ٱۡلُعۡ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ
 .»سخت و دشوار نه (دستوري)خواهد،  اهللا براي شما (حکمی)آسان می«

  اهللا اشاره کرد که گوید: از رسول  توان به حدیث معاویه در میان احادیث می

ينِ « فرمود: شنیدم که می هُ يفِ الدِّ هْ قِّ فَ ا يُ ً ريْ دِ اهللاَُّ بِهِ خَ رِ نْ يُ خداوند که هرکس «یعنی:  )2(»مَ

 ).١٣/٣٨٧بخاری شرح الباری، ( -)١(

 .٣٧ی:  و مسلم شماره ٧١:  بخاری، حدیث شماره -)٢(

                                                            



 ۱۲۵ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 .»کند دین را به او عطا می فهمي خیري به او داشته باشد،  اراده

 (بینایی): و بصر (شنوایی) اثبات صفت سمع
 تس شنوایی ي قوهیا سمع  امعلوم و محرز است که سمیع (شنوا) تنها ب ،از نظر اهل سنت
طور که قدیر (توانا) و حکیم (فرزانه) تنها به  همان ؛قوه بینایییا بصر  او بصیر (بینا) تنها ب

 ،سمع و بصر ي دو صفت آیات واحادیث وارده درباره )1(باشد. ي قدرت و حکمت می وسیله
 :فرماید متعال می کنیم؛ اهللا اشاره می زیادند. به همین خاطر تنها به برخی از آیات قرآن

ِۖ  فَٱۡسَتعِذۡ ﴿ مِ  ُهوَ  إِنَُّهۥ بِٱ�َّ  .]56غافر: [ ﴾٥٦ ٱۡ�َِص�ُ  يعُ ٱلسَّ
 .»گمان او، شنواي بیناست پس به اهللا پناه ببر؛ بی«

 فرماید: می و

ُ  َوَ�نَ ﴿  .]134النساء: [ ﴾١٣٤ بَِصٗ�� َسِميَعۢ� ٱ�َّ
 .»و اهللا شنواي بیناست«

 :اثبات صفت کالم
هر وقت و به هر  ،و خواست خود، پیوسته ارادهبه  اهللاهل سنت اتفاق نظر دارند که 

 :فرماید بلندمرتبه می اهللا )2(گوید؛ سخن می ،کیفیتی که بخواهد

ن ّمِۡنُهم﴿ ُ  َ�َّمَ  مَّ  .]253: ةالبقر[ ﴾ٱ�َّ
 .»اهللا با برخی از ایشان سخن گفت«

 :فرماید در جاي دیگري می

ُ  َوَ�َّمَ ﴿  .]164النساء: [ ﴾١٦٤ تَۡ�لِيٗما ُموَ�ٰ  ٱ�َّ
 .»واسطه با موسی سخن گفت و بیطور ویژه  اهللا به«

م به خداست و یقا ،باشد. این صفت ، صفت کالم می اهللاین ترتیب یکی از صفات دب
چون خداوند بدان متصف است و پایانی هم  ؛آغازي ندارد ،شود. این صفت از او جدا نمی

 .٧٢من عقیدة المسلیمن، ص -)١(

 .٧٣همان، ص -)٢(
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گوید. کالم او، بهترین و  به مشیت و خواست و اختیار خود، سخن می اهللا متعالندارد. 
خالق با مخلوق مقایسه ماند؛ زیرا  نمیها  یک از انسان هیچ سخنزیباترین کالم است و به 

گوید و کالم خود را  ي صفت کالم، سخن می به وسیله ،شود. خداوند با هرکه بخواهد نمی
شنواند؛ در سراي  و پیامبرانش که بخواهد، می از فرشتگان یک به صورت حقیقی به هر

کنار   طور که وقتی موسی همان ؛گوید آخرت با صداي خودش با بندگانش سخن می
سخن گفت و او را صدا زد و او هم آن را او با صداي خویش با  متعال اهللا ،درخت آمد

صداي  نیز بهبه همین صورت صدایش  ؛شبیه کالم مخلوقات نیست اهللاشنید. کالم 
پس  ، تورات و انجیل، کالم خداست؛قرآن ؛. کالم خدا، پایانی ندارندمانَد نمیمخلوقات 

؛ قرآن کریم، مخلوق نیست )1(است. متعال ها و آیاتش، کالم پروردگار قرآن با تمام سوره
پس تمام حروف و معانی قرآن، کالم  ؛گردد بر می اوسر زده و به سوي  اهللا متعالاز  بلکه
 فرماید:  می  است که اهللا این آیه ست، ، جزو کالم الهیباشد. دلیل اینکه قرآن می متعالاهللا 

َحدٞ  �نۡ ﴿
َ
ِجۡرهُ  ٱۡسَتَجاَركَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ّمِنَ  أ

َ
ٰ  فَأ ِ  َكَ�ٰمَ  �َۡسَمعَ  َح�َّ بۡلِۡغهُ  ُ�مَّ  ٱ�َّ

َ
َمَنُهۥۚ  �

ۡ
 َمأ

�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك 
َ
 .]6: بةالتو[ ﴾٦ َ�ۡعلَُمونَ  �َّ  قَۡومٞ  بِ�

گاه او را به  و اگر مشرکی از تو امان خواست، به او امان بده تا کالم اهللا را بشنود و آن«
 .»زیرا آنان مردم ناآگاهی هستند ؛جایگاه امنش برسان

 :پاك نازل شده است اهللا متعالقرآن از جانب 

ِي َ�َباَركَ ﴿ َل  ٱ�َّ ٰ  ٱۡلُفۡرقَانَ  نَزَّ  .]1الفرقان: [ ﴾َ�ۡبِدهِۦ َ�َ
 .»اش نازل کرد بس واال و بابرکت است ذاتی که قرآن را بر بنده«

 اهللا متعال است که:ي  اش این فرموده دلیل ؛قرآن، مخلوق نیست

﴿ �َ
َ
ۡمرُ  ٱۡ�َۡلقُ  َ�ُ  �

َ
 .]54األعراف: [ ﴾َوٱۡ�

 .»آگاه باشید که آفرینش و فرمان، از آنِ اوست«

 .٦٣من کتاب العقیدة السلفیة فی کالم رب البریة، ص -)١(
                                                            



 ۱۲۷ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

قرار داده، و قرآن امر خداوند  »خلق«را چیزي غیر از  »امر«در این آیه،  اهللا متعال
 :فرماید می ؛ زیرااست

ٓ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ۡوَحۡيَنا
َ
ۡمرِنَا ّمِنۡ  ُروٗحا إَِ�َۡك  أ

َ
 .]52الشوري: [ ﴾أ

 )کالمامر (=بخش را از  گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) قرآن حیات و همان«
 .»خویش بر تو نازل نمودیم

 :فرماید میچنین  هم

ۡمرُ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
ِ  أ ۥٓ  ٱ�َّ نَزَ�ُ

َ
 .]5الطالق: [ ﴾إَِ�ُۡ�مۡ  أ

 .»را به سوي شما فرو فرستاده است  اهللا است که آن امرِاین، «

 :هللا صفت علوِ 
متعال خودش را به علو و بلندي در آسمان توصیف نموده و محمد، خاتم پیامبران  اهللا

ي  ي دانشمندان اسالمی از عصر صحابه نیز او را به این امر توصیف نموده است. همه
باره به حد  اند. احادیث وارده در این و پیشوایان دین بر این امر اجماع نموده # پرهیزگار

و مسلمانان بر  این امر به صورتی قطعی و یقینی درآمدهاي که  ونهبه گ  است؛ تواتر رسیده
ي مخلوقات قرار داده شده است.  بلکه این باور در سرشت همه ؛اند صدا شده هم آن

ها، چشم به  ها یا هنگام ابتال به مصایب و سختی در گرفتاريها  بینید انسان که میگونه  همان
 نگرند و دستانشان را به سوي آسمان بلند سمان میبا چشمانشان به آدوزند یا  آسمان می

کنند؛ عموما همه به زبان خود به علو  دعا میپروردگارشان کرده، به امید گشایشی از سوي 
و کسانی  گذاران افراطی و شیفتگان تقلید بدعتو برتري اهللا در آسمان اذعان دارند و جز 

 :فرماید می اهللا متعال )1(کند. را انکار نمیاین حقیقت کسی  ند،ا گمراهی افتاده ي که در ورطه

وحُ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�ۡعُرجُ ﴿  .]4المعارج: [ ﴾إَِ�ۡهِ  َوٱلرُّ
 .»روند ها) به سوي او باال می فرشتگان و جبرئیل ، (در آسمان«

 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

 .٦٣اثبات صفة العلو، اثر مقدسی، ص -)١(
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 .]18األنعام: [ ﴾ِعَبادِهِۦ فَۡوَق  ٱۡلَقاهِرُ  وَُهوَ ﴿
 .»بندگانش، چیره است و اوست حکیم آگاهاوست که بر «

 اهللا متعال،تمامی معانی علو، از قبیل علو قدرت، علو قهر و غلبه و علو حجت براي 
  ؛ از همین رويباشد صاحب علو ذات و علو صفات می ،پس اهللا متعال ؛ثابت است

 :خودش را چنین توصیف نموده است

 .]5طه: [ ﴾٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
 .»یافت ءاستوامهر و رحمان است که بر عرش  (او) پروردگار گسترده «

فرموده   اهللا باشد؛ رسول می  اهللا از آنِ ،م و همیشگییبنابراین علو کامل و علو دا
هُ «است:  عَ ضَ يَا إِالَّ وَ نْ نَ الدُّ ءٌ مِ ْ عَ يشَ فِ تَ رْ ىلَ اهللاَِّ أَنْ ال يَ قٌّ عَ اهللا، این است که سنت «یعنی:  )1(»حَ

 .»آورد می که اهللا آن را پایین   کند، مگر این هیچ چیزي در دنیا صعود نمی
و   رفعت و بلندي را براي کتاب و دیناهللا متعال، این است که  ، اهللاعلو  ي از جمله

 :فرماید که می اولیاي راستینش قرار داده است؛ چنان

نَت  إِنََّك  َ�َۡف  َ�  قُۡلَنا﴿
َ
ٰ  أ َ�ۡ

َ
 .]68طه: [ ﴾٦٨ ٱۡ�

 .»راستی تو، چیره و برتري گفتیم: نترس؛ به(به موسی) «
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

مِّ  ِ�ٓ  �نَُّهۥ﴿
ُ
ۡ�َنا ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ  .]4الزخرف: [ ﴾٤ َحِكيمٌ  َلَعِ�ٌّ  َ�َ

 .» باشد آمیز می نزد ما ثبت است و ارجمند و حکمت »لوح محفوظ«راستی قرآن در  و به«
ينَ «فرموده است: نیز  پیامبر عُ بِهِ آخرِ يَضَ اماً وَ ا الكِتَابِ أقْوَ َذَ فَعُ هبِ همانا خداوند « )2(»إنَّ اهللاَ يَرْ
 .»گرداند و گروهی دیگر را خوار و زبون و ارجمند میي این کتاب اقوامی را بلند  به وسیله

 شو دعاي بندگان باشد هم مینزدیک  ست، علو و بلندي که داراي صفت اینبا  اهللا
 دهد: آهسته ندا میاو را  ،بنده ؛ از همین رويشنود کند و همه چیز را می را اجابت می

ا نَِدآءً  َر�َُّهۥ نَاَدىٰ  إِذۡ ﴿  .]3مریم: [ ﴾٣ َخفِّيٗ

 .٢٨٧٢بخاری، شماره ی:  -)١(

 .٨١٧ی:  مسلم، شماره -)٢(

                                                            



 ۱۲۹ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 .»ندا داد -وآهسته -گاه که پروردگارش را با دعایی پنهان آن «
شنود؛ حتی چیزهاي  بیند و می می ترین چیزها را  که پنهانداده است خبر  ، خود اهللا
خود فرد هم  گذرد و هایی که در ذهن می همان افکار و جرقهیعنی تر از راز را؛  پنهان

ها را  ست که هنوز علم آن کند. هر انسان داراي عوالمی متوجه آن نیست و آن را درك نمی
چه در این عوالم انسان  م اسرار و شعور که اهللا از آنعالَ است؛ مانند: کشف نکرده

ي  با وجود علو و قرار گرفتن بر عرش، به همه  آگاه است. پس خداوند ،گذرد می
» ذوالمعارج«ها محیط است و چیزي از او پنهان نیست. به همین خاطر خودش را به  آن

 (صاحب درجات و مراتب) نام برده است:

ِ  نَ مِّ ﴿  .]3المعارج: [ ﴾٣ ٱلَۡمَعارِجِ  ذِي ٱ�َّ
 .» هاست از سوي اهللا که مالک آسمان«

 :تفسیر کرده است ي ذیل با آیه این آیه راو 

وحُ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�ۡعُرجُ ﴿ لَۡف  َ�ِۡس�َ  مِۡقَداُرهُۥ َ�نَ  يَۡو�ٖ  ِ�  إَِ�ۡهِ  َوٱلرُّ
َ
 .]4المعارج: [ ﴾٤ َسنَةٖ  �

ها) به سوي  هزار سال است، (در آسمان در روزي که مقدارش پنجاه فرشتگان و جبرئیل«

 .»روند او باال می
اال رفتن از ب تصریح کرده و نیزنزول فرشتگان و روح و نزول وحی  به قرآن کریم

 :سخن گفته استچیزهایی چون سخن پاك به سوي اهللا 

ةَ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ ةُ  فَلِلَّهِ  ٱۡلعِزَّ ۚ  ٱۡلعِزَّ ّيُِب  ٱۡلَ�ِمُ  يَۡصَعدُ  إَِ�ۡهِ  َ�ِيًعا ٰلِحُ  َوٱۡلَعَمُل  ٱلطَّ  ٱل�َّ
ِينَ  يَۡرَ�ُعُهۥۚ  ّ�ِ  َ�ۡمُكُرونَ  َوٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوَمۡكرُ  َشِديٞدۖ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  اتِ  َٔ ٱلسَّ

ُ
 ﴾١٠ َ�ُبورُ  ُهوَ  أ

 .]10فاطر: [
سوي او   سخن پاك بهآنِ اهللا است.  ي عزت از خواهد، بداند که همه هرکس عزت می«

کنند،  برد. و آنان که نیرنگ و بداندیشی می رود و عمل شایسته، آن را باال می باال می

 .»شود عذاب سختی (در پیش) دارند و بداندیشی و نیرنگشان نابود می
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 
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ُ  رََّ�َعهُ  بَل﴿  .]158النساء: [ ﴾إَِ�ۡهِ  ٱ�َّ
 .»سوي خویش باال برد؛ و اهللا، غالبِ باحکمت است بلکه اهللا، او را به«

 شاعر گوید:

 إذا ضـــــــاقت بـــــــک األحـــــــوال يومـــــــاً 
 

 )1(فثـــــــق بالواحـــــــد الصـــــــمد العلـــــــیّ  
 

 ».نیاز و واال اعتماد کن یکتا و بی پروردگاربه  ،هرگاه دچار احوال سخت و ناگواري شدي«

 :اثبات صفت وجھ
بدون تحریف و تعطیل و  ي اوست، گونه که شایسته آن  صفت وجه را براي اهللا

 :فرماید متعال میدانیم؛ اهللا  بت میاث، کیفیت یا بیان تمثیل 

ۡكَرامِ  ٱۡ�ََ�ٰلِ  ُذو َرّ�َِك  وَۡجهُ  َوَ�ۡبَ�ٰ ﴿  .]27الرحمن: [ ﴾٢٧ َوٱۡ�ِ
 .»ماند پروردگارت، صاحب شکوه و بخشش، باقی می وجهو  «
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 

ِ  َمعَ  تَۡدعُ  َوَ� ﴿ ۘ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ ءٍ  ُ�ُّ  ُهَوۚ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َءاَخَر ۥۚ  إِ�َّ  َهالٌِك  َ�ۡ  ٱۡ�ُۡ�مُ  َ�ُ  وَۡجَهُه
 .]88القصص: [ ﴾٨٨ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ 

و معبود دیگري با اهللا مخوان. هیچ معبود راستینی جز او وجود ندارد. هر چیزي جز «
سوي او بازگردانیده   شود؛ فرمانروایی از آن اوست و به او هالك و نابود میوجه (=ذات) 

 .»شوید می

هَ اهللاَِّ«فرموده است: نیز  پیامبر جْ ا وَ َ بْتَغِي هبِ ةً تَ قَ فَ قَ نَ نْفِ إِنَّكَ لَنْ تُ ا وَ َ تَ هبِ رْ یعنی:  )2(»إِالَّ أُجِ

 .»پاداش آن را خواهی یافتخشنودي اهللا انفاق کنی،  براي هرچه و«
 

 :اثبات صفت دو دست

 .١٥٠مع الله، ص -)١(

 .٢/١٠٣» (رثاء سعد«باب » الجنائز«بخاری، کتاب  -)٢(

                                                            



 ۱۳۱ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 :فرماید بلندمرتبه می اهللا

 .]64: ةالمائد[ ﴾َمۡبُسوَطَتانِ  يََداهُ  بَۡل ﴿
 .»بلکه دو دست اهللا باز است«
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 

إِبۡلِيُس ﴿ ن َمَنَعَك  َما َ�ٰٓ
َ
ۖ  َخلَۡقُت  لَِما �َۡسُجدَ  أ ۡسَتۡكَ�َۡت  �َِيَديَّ

َ
مۡ  أ

َ
 ٱۡلَعالِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  أ

 .]75ص: [ ﴾٧٥
 .»چه با دو دستم آفریدم، بازداشت؟ اي ابلیس! چه چیزي تو را از سجده بر آن«

نْ «فرموده است:  پیامبر نَابِرَ مِ ىلَ مَ نْدَ اهللاَِّ عَ طِنيَ عِ َنِ إِنَّ املُْقْسِ محْ نيِ الرَّ مِ نْ يَ هِ  -نُورٍ عَ يْ دَ تَا يَ كِلْ وَ

نيٌ  مِ لُّوا -يَ ا وُ مْ مَ لِهِ أَهْ مْ وَ هِ مِ كْ لُونَ يفِ حُ دِ عْ ينَ يَ و افراد عادل و  -اهل قسط«یعنی:  )1(»الَّذِ

ند و هر دو دست  ا رحمان نشسته پروردگارمنبرهایی از نور در سمت راست بر  -دادگر
 .»ورزند میشان عدالت مان و در حکشي همسران که درباره ها ؛ همانخدا، راست است

ي  را به صورت مفرد و مثنی و جمع آورده است. درباره(=دست)  صفت ید اهللا متعال،
 توان به این آیه اشاره کرد: آوردن صفت ید به صورت مفرد، می

ِي تََ�َٰركَ ﴿ ِ  ٱ�َّ  .]1الملک: [ ﴾ٱلُۡمۡلُك  �َِيِده
 .»روایی به دست اوستنفرماخجسته است ذاتی که  «

 فرماید: می که این آیه ،به صورت مثنی و

 .]64: ةالمائد[ ﴾َمۡبُسوَطَتانِ  يََداهُ  بَۡل ﴿
 .»بلکه دو دست اهللا باز است«

 آمده است: به صورت جمعي ذیل  در آیهصفت ید 

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّا يََرۡوا

َ
ا لَُهم َخلَۡقَنا � ٓ  َعِملَۡت  ّمِمَّ يِۡديَنا

َ
نَۡ�ٰٗما �

َ
 .]71یس: [ ﴾�

 ).٣/١٤٥٨، (»اإلمارة«مسلم، کتاب  -)١(
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ایم و  ي دست خویش چارپایان را آفریده اند که ما، براي آنان از ساخته آیا توجه نکرده«

 .»ایشان، چارپایان را در اختیار دارند؟
 گوییم: صورت اول، مفرد می توان میان این سه حالت جمع کرد؟ طور می هحال چ

به  »ید«و با آمدن  است ثابت شده اهللاکه براي  ست پس شامل هر دستی ؛مضاف است
باید گفت که این  ،به صورت جمع »ید«صفت  در رابطه بااما  ؛صورت مثنی منافات ندارد

، -تر از سه است که سه و بیش -براي تعظیم است و هرگز به معناي حقیقت عدد جمع
افاتی با اند: حداقل جمع دو است، من اي باشد که گفته باشد. و اگر بر اساس قول عده نمی

آمدن صفت ید به صورت مثنی ندارد. پس هرگاه جمع بر حداقل آن حمل شود، با تثنیه 
 .)1(منافاتی ندارد هیچ

 (=چشم): اثبات صفت عین
از معتقدات اهل  ،-باشد می  ي اهللا شایستهاي که  ونهگ به -یا چشم اثبات صفت عین

 ،چون چشمان ما ، هماهللاشود که چشم  نمی گونه برداشت این. از صفت عین استسنت 
چشم حقیقی دارد که الیق عظمت و جالل و قدیم اهللا متعال، بلکه  ؛یک عضو بدن است

که با حال و وضع و ضعف و حادث  ست چشمی حقیقیداراي  نیزبودن اوست. مخلوق 
شبیه صفات مخلوقات است،  ،بودنش تناسب دارد. تمامی صفات اهللا که در لفظ

گونه است که الیق عظمت و جالل و قدیم  آن ،یعنی صفات اهللا )2(؛هستند ونهگ همین
ست که با حدوث و ضعف و وضعیت او تناسب  اي گونه بودن اوست و صفات مخلوق به

صفت  برایش قایل به کیفیت شویم. که آن است؛ البته بی متعال اهللادارد. چشم، صفتی براي 
 فرماید: می اهللا متعالست.  عین از صفات خبري ذاتی

ٰ  َوِ�ُۡصَنعَ ﴿  .]39طه: [ ﴾٣٩ َ�ۡيِ�ٓ  َ�َ
 .»تا زیر نظرم پرورش یابی«

 .٥٠لمعة اإلعتقاد، ص -)١(

 .٣١٩الصفات اإللهیة، ص -)٢(

                                                            



 ۱۳۳ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 ؛فقط یک چشم است ،ي این نیست که این دهنده آمدن چشم به صورت مفرد، نشان
 مانند این آیه: کند؛ را افاده می تر از یک مفرد مضاف، بیش زیرا

ِ  ّمِن َوَءاتَٮُٰ�م﴿ ۚ  َما ُ�ّ ۡ�ُُموهُ
َ
ْ  �ن َس� وا ِ  نِۡعَمَت  َ�ُعدُّ ۗ  َ�  ٱ�َّ ٓ �َ�ٰنَ  إِنَّ  ُ�ُۡصوَها  لََظلُومٞ  ٱۡ�ِ

ارٞ   .]34ابراهیم: [ ﴾٣٤ َكفَّ
 .»ها را به شمارش درآورید توانید آن هاي اهللا را بشمارید، نمی و اگر بخواهید نعمت«

 فرماید: در جاي دیگري می

ۡ�ُينَِنا َ�ِۡري﴿
َ
 .]14القمر: [ ﴾بِأ

 .»نظر ما در حرکت بود(کشتی) زیر «
 )1(ي جمع که به ضمیر جمع اضافه شده، آمده است. در این آیه، صفت عین با صیغه

 :اثبات صفت نفس
 فرماید: متعال می اهللا

ٰ  َر�ُُّ�مۡ  َكَتَب ﴿  .]54األنعام: [ ﴾ٱلرَّۡ�َةَ  َ�ۡفِسهِ  َ�َ
 .»است پروردگارتان رحمت را بر خود الزم نموده«
 :فرماید می دیگري آیهدر 

ۡعَلمُ  َوَ�ٓ  َ�ۡفِ�  ِ�  َما َ�ۡعلَمُ ﴿
َ
 .]116: ةالمائد[ ﴾َ�ۡفِسَك  ِ�  َما أ

 .»و من از اسراري که نزد توست، آگاهی ندارم ؛چه در درون من است، آگاهی تو از آن«
ا « فرموده است:  پیامبر أَنَ ، وَ ي يبِ بْدِ نْدَ ظَنِّ عَ : أَنَا عِ اىلَ قُولُ اهللاَُّ تَعَ ينِ يَ رَ كَ إِنْ ذَ ، فَ ينِ رَ ا ذَكَ هُ إِذَ عَ مَ

مْ  نْهُ ٍ مِ ريْ إلٍ خَ تُهُ يفِ مَ رْ كَ إلٍ ذَ ينِ يفِ مَ رَ كَ إِنْ ذَ ، وَ هُ يفِ نَفْيسِ تُ رْ كَ هِ ذَ سِ فرماید:  اهللا متعال می«یعنی:  )2»يفِ نَفْ
و  -کنم و با او مطابق گمانی که نسبت به من دارد، رفتار می -ام هستم من نزد گمان بنده

هرگاه مرا یاد کند، با او خواهم بود؛ اگر مرا در تنهایی یاد کند، من نیز او را پیش خود یاد 
 .»کنم کنم و اگر مرا در جمعی یاد نماید، او را در جمعی بهتر از آنان یاد می می

 .٨٢من عقیدة المسلمین، ص -)١(

 .٧٤٠٥ :ی شماره» التوحید«بخاری، کتاب  -)٢(
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 نمودهبیان نیز   که او نفس دارد. پیامبربیان فرموده است در کتابش   پس خداوند
 ي شایسته اي که گونه به  دارد. ما نیز صفت نفس را براي خداوندنفس   اهللاکه 

 .)1(دانیم و به آن باور داریم ثابت میاوست، 

 برخی از صفات خبري -ب
 هللا بر عرش: استوایاثبات صفت 

 فرماید: متعال می اهللا

ُ  َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

َۡل  ُ�ۡغِ�  ۡمَس  َحثِيٗثا َ�ۡطلُُبُهۥ ٱ�ََّهارَ  ٱ�َّ َ�ٰتِۢ  َوٱ�ُُّجومَ  َوٱۡلَقَمرَ  َوٱلشَّ ۦٓۗ  ُمَسخَّ ِ ۡمرِه
َ
َ�  بِأ

َ
�  ُ�َ 

ۗ  ٱۡ�َۡلقُ  ۡمُر
َ
ُ  َ�َباَركَ  َوٱۡ�  .]54األعراف: [ ﴾٥٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  ٱ�َّ

ها و زمین را در شش روز آفرید و بر  همانا پروردگارتان، اهللا است؛ ذاتی که آسمان«
رساند و  آیند، به هم می یافت. روز و شب را که با شتاب در پی هم می ءاستواعرش 

خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمانش هستند. آگاه باشید که آفرینش و فرمان، 

 .»مقام است ردگار جهانیان، بزرگ و برتر و واالاز آنِ اوست. اهللا، پرو
 فرماید: دیگري می ي آیهدر 

﴿ ۡ ِي ٱۡلَ�ِّ  َ�َ  َوتََو�َّ ِۦۚ  َوَسّبِحۡ  َ�ُموُت  َ�  ٱ�َّ  ٥٨ َخبًِ�ا ِعَباِدهِۦ بُِذنُوبِ  بِهِۦ َوَ�َ�ٰ  ِ�َۡمِده
ِي َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ

َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

َ
 ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

 .]59-58الفرقان: [ ﴾٥٩ َخبِٗ�� بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡ� 
میرد و او را همراه با ستایش، به  اى توکل نما که هرگز نمى زنده و بر پروردگار همیشه «

ها و زمین  که آسمانپاکی یاد کن. و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. ذاتی 
یافت. (او، پروردگار)  ءاستواها را در شش روز آفرید و بر عرش  و موجودات میان آن

 .»اش از (افراد) آگاه، سؤال کن مهر است)؛ پس درباره رحمان (گسترده

 .٥١لمعة اإلعتقاد، اثر ابن قدامه، ص -)١(
                                                            



 ۱۳۵ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

اهللا بر عرش بدون تحریف و تعطیل و بدون تمثیل و کیفیت قایل شدن  استواياثبات 
 ءاستواست که معنایش، بلندي و  گرفتنی حقیقی ءاستوا اهللا بر عرش، استوايواجب است. 

سؤال  آیهاین ي  درباره / از امام مالک .)1(اهللا متعال است ي شایستهست که  اي گونه به
 فرماید: می  شد که اهللا

 .]5طه: [ ﴾٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
 .»یافت ءاستوامهر) بر عرش  پروردگار رحمان (گسترده«

، مجهول و کیفیت آن ؛، معلوم است(=قرار گرفتن) استواء«پاسخ داد:  / امام مالک
و  .»اش بدعت است و سؤال کردن درباره ،ایمان به آن واجب باشد؛ غیر قابل درك می

از  را کننده و دستور داد که سؤال »نظر من تو گمراه هستیبه «کننده فرمود:  سپس به سؤال
 .)2(»نندبیرون ک شمجلس

ي مالکی هستند.  ائمه اند، تصریح کرده روي عرشاهللا بر استواي به کسانی که  تر بیش
باشد، و در  می »الرساله«هایش که مشهورترینشان  کتاب از یزید در سه جا ابومحمد بن ابی

چنین قاضی  تصریح کرده است. همین نکته کتاب جامع النوادر و در کتاب اآلداب بد
و » األسماء الحسنی«مذهب بوده و ابوعبداهللا قرطبی در کتاب  ابوبکر باقالنی که مالکی

 اهللا بر عرش استوايه ها و بزرگان مالکی ب ابوعمر بن عبدالبر و طلمنکی و دیگر اندلسی
 .)3(اند دهنموتصریح 

و کالم صحابه و تابعین و سایر پیشوایان   اهللا و سنت رسول اهللاجاي کتاب  در جاي
فراتر از هر چیزي  اهللا متعالدین، گاه به تصریح و گاه به اشاره، این مطلب آمده است که 

 .)4(هاست و روي عرش قرار گرفته است ست و او باالي آسمان هر چیزي یا فوق

 .٦٢عة االعتقاد الهادی إلی سبیل الرشاد، صلم -)١(

 .٨٦شرح حدیث النزول البن تیمیه، عقیدة المسلمین، ص -)٢(

 ).٢/١٣٤الصواعق المرسله علی الجهمیة و المعطله، ( -)٣(

 .٩٦اجتماع الجیوش اإلسالمیة، ص -)٤(
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 :صفت آمدن
 :فرماید متعال می اهللا

ا َوٱلَۡملَُك  َر�َُّك  وََجآءَ ﴿ ا َصّفٗ  .]22الفجر: [ ﴾٢٢ َصّفٗ
 .»و پروردگارت بیاید و فرشتگان صف در صف حاضر شوند«

 فرماید: دیگري می ي آیهدر و 

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ ن إِ�َّ
َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
ُ  يَأ  .]210: ةالبقر[ ﴾ٱ�َّ

 .»؟بانی از ابر سراغشان بیاید آیا انتظار دارند که اهللا به همراه فرشتگان، در سایه«
بدون تحریف و تعطیل و بدون کیفیت قایل شدن و بدون  اهللا اعتقاد به صفت آمدن براي

 .)1(است اهللا متعالاي که الیق  گونه به ؛ست حقیقی ی، آمدناهللاواجب است. آمدن  ،تمثیل

 :صفت رضا
 :فرماید متعال میاهللا 

ُ  رَِّ�َ ﴿ ْ  َ�ۡنُهمۡ  ٱ�َّ  .]119: ةالمائد[ ﴾َ�ۡنهُ  َورَُضوا
 .»از آنان خشنود شد و آنان نیز از اهللا راضی گشتند. این، رستگاري بزرگ استاهللا «

 :صفت محبت
 :فرماید بلندمرتبه می اهللا

ِ�  فََسۡوَف ﴿
ۡ
ُ  يَأ ۥٓ  ُ�ِبُُّهمۡ  بَِقۡو�ٖ  ٱ�َّ  .]54: ةالمائد[ ﴾َوُ�ِحبُّونَُه

 .»دوست دارندها نیز اهللا را  گروهی خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن ،اهللا...«

 :صفت غضب (خشم)
 :فرماید می اهللا

ُ  وََغِضَب ﴿  .]93النساء: [ ﴾َولََعَنُهۥ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
 .»است و اهللا بر او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده«

 .٥٢لمعة االعتقاد، ص -)١(
                                                            



 ۱۳۷ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 :)نارضایتیصفت سخط (
 :فرماید می اهللا

�َُّهمُ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
ْ  بِ� َبُعوا ٓ  ٱ�َّ ۡسَخَط  َما

َ
َ  أ  .]28 محمد:[ ﴾ٱ�َّ

(و  آورد این عذاب، براي آن است که آنان از چیزي پیروي کردند که اهللا را به خشم می«

 .»گرداند) او را ناخشنود می

 :داشتن) پسندصفت کراھت (نا
 :فرماید متعال می اهللا

ُ  َكرِهَ  َوَ�ِٰ�ن﴿  .]46: بةالتو[ ﴾ٱ�بَِعاَ�ُهمۡ  ٱ�َّ
 .»ولی اهللا خروجشان را ناپسند داشت...«

 اهللاصفاتی ثابت براي  پسند داشتن،و نا نارضایتیپس صفت رضا و محبت و خشم و 
که تحریف و تعطیل و کیفیت قایل شدن و تمثیل در این صفات  آن یبالبته  ؛متعال هستند
 باشد. اي هستند که الیق پروردگار می به گونه  اهللاین صفات براي ؛ پس صورت گیرد

 چنین هستند.، اند احادیث صحیح نبوي آمدهکه در و خندیدن نیز  شاديصفت غیرت و 

 اند: ذکر شدهمقابله  در بابصفاتی که  -ج
در مقام سزا و مقابله بر خودش اطالق ها  آن  اهللاند که  در قرآن کریم، افعالی آمده

 ؛مدح و کمال است اهللا متعال،، براي اند ذکر شدهنموده است. این افعال در مواردي که 
این افعال را متعال مشتق شوند و نباید  اهللابراي  هایی نامولی جایز نیست که از این افعال، 

 چنیناز آیاتی که  اي و اما نمونهاطالق نمود.  اهللا متعال، بر اند در غیر از آیاتی که آمده
 است: آمده  ها ی در آنافعال

َ  يَُ�ِٰدُعونَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنَّ ﴿  .]142النساء: [ ﴾َ�ِٰدُ�ُهمۡ  وَُهوَ  ٱ�َّ
کیفر نیرنگشان را فریبد، (یعنی  آنان را میفریبند؛ و اهللا،  منافقان (به پندار خود) اهللا را می «

 .»)گرداند به خودشان باز می
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﴿ ْ ۖ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا ُ ُ  ٱ�َّ  .]54آل عمران: [ ﴾َوٱ�َّ
 .»)مکرشان را باطل کرد هم تدبیر نمود (و(براي کشتن عیسی) دسیسه کردند و اهللا «

﴿ ْ َ  �َُسوا  .]67: بةالتو[ ﴾فَنَِسَيُهمۡ  ٱ�َّ
 .»اند و در مقابل، اهللا، آنان را از یاد برد اهللا را از یاد برده«

ْ  �َذا﴿ ِينَ  لَُقوا ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ْ  �َذا َءاَمنَّا قَالُٓوا ْ  َشَ�ِٰطينِِهمۡ  إَِ�ٰ  َخلَۡوا  َ�ۡنُ  إِ�ََّما َمَعُ�مۡ  إِنَّا قَالُٓوا
ُ  ١٤ ُمۡسَتۡهزُِءونَ  ُهمۡ  بِِهمۡ  �َۡسَتۡهزِئُ  ٱ�َّ  .]15-14: ةالبقر[ ﴾١٥ َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  َوَ�ُمدُّ

ایم؛  گویند: (ما نیز همانند شما) ایمان آورده شوند، می و هنگامی که با مؤمنان روبرو می«
گویند: ما با شما هستیم و  شوند، می گمراه) خویش تنها میو چون با شیاطین (و دوستان 

 .»گیرد گیریم. اهللا، آنها را به استهزا می تنها (مؤمنان را) به استهزا و ریشخند می
کار)، مستهزئ  کننده)، ناسی (فراموش دهنده)، ماکر (مکر پس الفاظ مخادع (فریب

برتر  چنین صفاتی، بسیاز  اهللا متعالند. شو اطالق نمی اهللاها بر  کننده) و مانند آن (مسخره
فریب  اهللا«، »کند مسخره می اهللا«شود:  چنین به صورت مطلق گفته نمی واالتر است. همو 
 جزو. کسانی که این افعال را »کند فراموش میبرد و  از یاد می« یا »کند مکر می« یا» دهد می
هم مدح است و هم  ،اند؛ چون فریب اند، سخت اشتباه کرده به حساب آورده اهللاهاي  نام

که مقید و همراه چیزي باشد که  مگر این ،اطالق شود اهللاذم. پس جایز نیست که بر 
طور که در آیات قرآنی به صورت مقید  همان ؛از آن زایل کندرا  ذم و نکوهشاحتمال 

 .)1(آمده است

 :است از ھر نقصی منزه هللا، -۱
او داناي  زیرااست؛  پاكاز غفلت و فراموشی به هر صورتی که باشد، منزه و   اهللا

بر هر چیزي احاطه دارد. پس خطا یا فراموشی و غفلت از  شاست و علم و آشکار نهان
 .گردد عارض نمی اهللا متعالشود، بر علم  علومات که بر علم مخلوق عارض میاز مبرخی 

 :فرماید متعال می اهللا

 ).١/٧٦معارج القبول، ( -)١(
                                                            



 ۱۳۹ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 .]52طه: [ ﴾٥٢ يَنَ�  َوَ�  َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ  كَِ�ٰٖب�  ِ�  َرّ�ِ  ِعندَ  ِعۡلُمَها قَاَل ﴿
 .»برد کند و از یاد نمی علمش در کتابی نزد پروردگار من است. پروردگارم اشتباه نمی«

رسان  او روزي ؛ زیرااز نیاز به روزي و غذا منزه است جهانیان،چنین پروردگار  هم
 اهللانیازمند او هستند؛  ها آفریدههاست و تمام موجودات و  نیاز از آن ها و بی تمامی آفریده

 :فرماید متعال می

نَّ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس  ٱۡ�ِ ٓ  ٥٦ ِ�َۡعُبُدونِ  إِ�َّ  َوٱۡ�ِ رِ�دُ  َما
ُ
ٓ  ّرِۡزقٖ  ّمِن ِمۡنُهم أ رِ�دُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
 أ

َ  إِنَّ  ٥٧ ُ�ۡطِعُمونِ  زَّاُق  ُهوَ  ٱ�َّ  .]58-56الذریات: [ ﴾٥٨ ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ  ُذو ٱلرَّ
ها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ  ها و جن و انسان «

 ،گمان اهللا بی خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراك بدهند. روزي و رزقی نمی
 .»دهنده و داراي توان و نیروست خود روزي

 :فرماید در جاي دیگري میو 

 .]14األنعام: [ ﴾ُ�ۡطَعمُ  َوَ�  ُ�ۡطِعمُ  وَُهوَ ﴿
 .»گیرد دهد و روزي نمی اوست که روزي می«

 ریعنی هرگز ب ؛منزه است ، پاك وکه به بندگان ظلم کند از این اهللا متعالچنین  هم
یا آنان را به خاطر کارهایی  کاهد نمیهایشان  افزاید یا از نیکی هایشان نمی گناهان و بدي

کند که به ظلم نیاز دارد یا به  تنها کسی ظلم می ؛ زیرانماید اند، مجازات نمی که نکرده
نیاز است و او  هایش بی از تمامی جهات از آفریده  اهللا اما ؛جور و ستم، متصف است

 فرماید: خود میظلم کند؟  شپس چرا به بندگان باشد؛ میدل و ستوده حاکم و عا

ٰ�ٖ  َر�َُّك  َوَما﴿  .]46فضلت: [ ﴾٤٦ ّلِۡلَعبِيدِ  بَِظ�َّ
 .»گر نیست ستم ،و پروردگارت به بندگان«

انجام  اي کار بیهوده شکه در آفرینش و اوامر خود به بندگان از این  اهللاچنین  هم
را تشریع  حکمیچیزي را بیهوده و باطل نیافریده و   اهللاپس  باشد؛ میدهد؛ منزه 

از  ،؛ چون او حکیم و ستوده است. پسست که به خاطر حکمت عظیمی مگر این ،نفرموده
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استوار آفریدن موجودات و محکم نمودن شرایع و  اهللا متعال،حکمت و ستودگی   جمله
 .)1(باشد ترین صورت می فرامین به کامل

 :صفات کمالند ،صفات هللا ی ھمھ -۲
، رحمت، عزت، حکمت، بینایی، شنواییحیات، علم، قدرت،  :قبیل در صفات اهللا از

 وجود ندارد. یهیچ نقصبه هیچ وجه  ،عظمت و علو
 فرماید: باشد؛ خود می می  اهللات از آنِ ابرترین صف

ِينَ ﴿ وۡءِ�  َمَثُل  بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  لِ�َّ ِ  ٱلسَّ �  ٱلَۡمَثُل  َوِ�َّ ٰ َ�ۡ
َ
 ﴾٦٠ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  ٱۡ�

 .]60النحل: [
. باشد میکسانی که به آخرت ایمان ندارند، ویژگی زشتی دارند و صفات برتر از آنِ اهللا «

 .» و او تواناي چیره و حکیم است
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ِي وَُهوَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡهَونُ  وَُهوَ  يُعِيُدهُۥ ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلقَ  َ�ۡبَدُؤا
َ
ٰ  ٱلَۡمَثُل  َوَ�ُ  َعلَۡيهِ�  أ َ�ۡ

َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ٱۡ�  ٱلسَّ

�ِض� 
َ
 .]27الروم: [ ﴾٢٧ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  َوٱۡ�

نماید و این کار براي او  کند و سپس تکرارش می ست که آفرینش را آغاز می و او، ذاتی«
ها و زمین، از آنِ اوست. و او، پیروزمند  ها در آسمان وصفتر است. و برترین  آسان

 .»باشد حکیم می

ٰ  ٱلَۡمَثُل ﴿ َ�ۡ
َ
به وجود خالق  ،ها آفریدهي  همهباشد.  به معناي صفت برتر می، ﴾ٱۡ�

تر از هر چیزي نیازمندند. این حقیقت در فطرت  تر و کامل تر و برتر و عظیم بزرگ
پس  ؛ست براي کسانی که فطرتشان سالم است، یک امر بدیهی جاي دارد وها  انسان

اي حتماً به  ، واضح و روشن است؛ چون هر پدیدهاهللاداللت فطرت بر صفات 
حتماً باید توانا، دانا، بااراده و  سازنده یا پدیدآورنده،اي نیاز دارد و این  ورندهپدیدآ

اختصاص  ؛حکام، مستلزم علمست و ا فعل، مستلزم قدرت و توانایی لذاباحکمت باشد. 
مستلزم حکمت  ،و حسن سرانجام ؛مستلزم اراده ،دادن استعدادها و نیروها به موجودي

 .١٠المبین، اثر ابن سعدی، صالحق الواضح  -)١(
                                                            



 ۱۴۱ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

متعال و ذاتی که به هیچ صورتی  اهللاقرار به کمال مطلق براي  ،. در فطرت آدمیاست
 ی،نقصعیب و از هر   چنین منزه دانستن خداوند نقص به او راه ندارد، نهفته است. هم

که در فطرت آدمی وجود دارد، این است بدیهیاتی از یکی در فطرت انسان وجود دارد. 
ها را ندارد،  از کسی که این ،بیند گوید و می تواند و سخن می داند و می که کسی که می

کند تا  این مسأله را با استفهام انکاري بیان می روي اهللا متعال از همین تر است؛ کامل
کند،  در فطرت انسان وجود دارد و کسی که آن را نفی می ،موضوع که این دروشن گرد

 :فرماید متعال می اهللا ماید؛ن بدیهی در فطرت را نفی می يامر

َ�َمن﴿
َ
ۚ  �َّ  َكَمن َ�ۡلُقُ  أ فََ�  َ�ۡلُُق

َ
ُرونَ  أ  .]17النحل: [ ﴾١٧ تََذكَّ

 .»گیرید؟! نمیآفریند؟ آیا پند  ست که نمی مانند کسی ،آفریند آیا ذاتی که می«
آفریند، از نظر فطرت، منکر  کسی که نمی باآفریند  پس یکسان قرار دادن کسی که می

از سوي اهللا متعال سرزنش داند،  می سان همو ناپسند است و کسی که این دو را برابر و 
 ، امکان ندارد که پروردگار و معبودنیستصفات کمال داراي کسی که  شده است؛ زیرا

متعال از زبان  اهللاطور که  همان .)1(ست یک امر فطري ،علم به این موضوع باشد و برحق
 :فرماید می ابراهیم خلیل

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
بَتِ  ِ�

َ
�  ﴾٤٢ ا ٔٗ َشۡ�  َعنَك  ُ�ۡغِ�  َوَ�  ُ�ۡبِ�ُ  َوَ�  �َۡسَمعُ  َ�  َما َ�ۡعُبدُ  لِمَ  َ�ٰٓ

 .]42مریم: [
یک از  تواند هیچ بیند و نمی شنود و نمی نمیپرستی که  پدر جان! چرا چیزي را می«

 .»نیازهایت را برآورده نماید؟
 :فرماید اسرائیل می ي بنی ي گوساله درباره اهللا متعال

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ نَُّهۥ يََرۡوا

َ
َُذوهُ  َسبِيً�ۘ  َ�ۡهِديهِمۡ  َوَ�  يَُ�لُِّمُهمۡ  َ�  � ْ  ٱ�َّ  .]148األعراف: [ ﴾١٤٨ َ�ٰلِِم�َ  َوَ�نُوا

گوید و هیچ راهی به آنان نشان  با آنان سخن نمی ،دیدند که آن مجسمه نمیآیا «

 .»دهد؟ آن مجسمه را ظالمانه معبود قرار دادند نمی

 .١٠٢عقیدة المسلمین، صفات رب العالمین، ص -)١(
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 :بھ صفات کمال، اختصاص دادن حکم بھ اوست هللاز لوازم استحقاق  -۳
 فرماید: می باشد، این آیه است که اهللا گر این موضوع می یکی از آیاتی که بیان

ءٖ  ِمن �ِيهِ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ  َوَما﴿ ۥٓ  َ�ۡ ِ  إَِ�  فَُحۡكُمُه  .]10الشوري: [ ﴾ٱ�َّ
 .»دگرد و در هر چیزي که اختالف کنید، حکمش به اهللا باز می«

که حکم مخصوص اوستبیان فرموده کسی را  سپس صفات: 

ُ  َ�ٰلُِ�مُ ﴿ ُۡت  َعلَۡيهِ  َرّ�ِ  ٱ�َّ �ِيُب  �َ�ۡهِ  تََو�َّ
ُ
َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرُ  ١٠ أ �ِض�  ٱلسَّ

َ
 لَُ�م َجَعَل  َوٱۡ�

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ 
َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
نَۡ�ٰمِ  َوِمنَ  أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا ٱۡ�

َ
ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  �ِيهِ�  يَۡذَرؤُُ�مۡ  أ ءٞ  وَُهوَ  َ�ۡ

ِميعُ  َ�َٰ�ٰتِ  َمَقاِ�دُ  َ�ُۥ ١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ۚ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  َوٱۡ�  إِنَُّهۥ َوَ�ۡقِدُر

ءٍ  بُِ�ّلِ   .]12-10الشوري: [ ﴾١٢ َعلِيمٞ  َ�ۡ
ي  آفریننده گردم. ام و به سوي او باز می این است اهللا، پروردگارم که بر او توکل کرده«

هاي  ها و زمین است. همسرانی از جنس خودتان براي شما پدید آورده و گونه آسمان
کند. هیچ  گیري، تعدادتان را زیاد می است؛ و در فرآیند جفت مختلفی از چارپایان آفریده

کلیدهاي آسمان و زمین از آنِ اوست. روزي  و او، شنواي بیناست. چیزي همانند او نیست؛

 .»گمان او به همه چیز داناست گرداند. بی را براي هرکس که بخواهد، گسترده و یا تنگ می
شوند و به او  ه که کارها به او سپرده میصفات پروردگاري را ذکر کرد اهللا متعال،

ي قبلی  نمونه را بدون ها و زمین آسمانکه نده و خالق پدیدآور ستد، و اوگرد توکل می
اي مختلفی از چارپایان ه خلق کرده و گونه همسرانی و اوست که براي بشر آفریده است

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ َلۡيَس ﴿همان ذاتی که:  )1(.را پدید آورده است ءٞ ِميعُ  وَُهوَ  َ�ۡ  :﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
َ�َٰ�ٰتِ  َمَقاِ�دُ  َ�ُۥ﴿ و »و او شنواي بیناست هیچ چیزي همانند او نیست« �ِض  ٱلسَّ

َ
 :﴾َوٱۡ�

روزي را براي «: ﴾َوَ�ۡقِدرُ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط ﴿ .»ها و زمین از آن اوست کلیدهاي آسمان«

 .»گرداند تنگ می و یا هرکس که بخواهد، گسترده

 ).٧/١٦٣أضواء البیان، با اندکی تصرف، ( -)١(
                                                            



 ۱۴۳ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

گرداند و او به هر چیزي  تنگ می ،یعنی روزي را بر هرکس که بخواهد ﴾َوَ�ۡقِدرُ ﴿
ي صفات کسی که استحقاق تشریع و  داناست. پس بر مسلمان واجب است که درباره

 .)1(آگاهی حاصل نمایدعلم و گذاري  وحالل و حرام کردن را دارد،  قانون

ترین انواع الحاد و انحراف در  از بزرگ ،ھای نیکوی هللا نامو مفاھیم نفی معانی  -۴
 باشد: میاین موضوع 

 :فرماید بلندمرتبه می اهللا

﴿ ْ ِينَ  َوَذُروا �ِهِۦۚ  ِ�ٓ  يُۡلِحُدونَ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ
َ
ْ  َما َسُيۡجَزۡونَ  أ  .]180األعراف: [ ﴾١٨٠ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

زودي سزاي کردارشان را  رها کنید. به کنند، روي می هایش کج و کسانی را که در نام«

 .»خواهند دید
و معنا نداشت کرد، عقالً جایز نبود  هاي نیکوي اهللا بر معانی و اوصافی داللت نمی اگر نام

از  خود ، اهللا  ولی گردد؛ها و صفات متصف  به این ناماساس، ذکر شوند یا اهللا متعال که از 
 اهللاها را براي  نیز آن  و پیامبر فرمودهها را براي خود اثبات  خبر داده و آن شصفات

 :فرماید متعال می اهللاثبات نموده است؛ 

َ  إِنَّ ﴿ زَّاُق  ُهوَ  ٱ�َّ  .]58الذاریات: [ ﴾٥٨ ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ  ُذو ٱلرَّ
 .»دهنده و داراي توان و نیروست گمان اهللا خود روزي بی «

اهللا و معنایش این است که  باشد هاي اهللا متعال می ناماز » قوي«پس معلوم شده که 
 :ي چنین است آیه باشد. هم متصف به قوت می متعال،

ةُ  فَلِلَّهِ ﴿  .]10فاطر: [ ﴾َ�ِيًعا ٱۡلعِزَّ
 .»ي عزت ازآنِ اهللا است همه«

 »قوي«ثابت نبود،  اهللابنابراین اگر قوت و عزت براي  ؛که عزت دارد ست کسی ،»عزیز«
 اند. گونه نیز همینهاي اهللا  شد. سایر نام گذاري نمی نام »عزیز«و 

 .١٤١من عقیدة المسلمین، ص -)١(
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متعال و آوردن  هاي اهللا نام و حقیقی ، یعنی عدول از معانی واقعیهاي اهللا نامالحاد در 
 نیست؛ مانند: اهللاهاي  معانی و توجیهاتی که از معانی نام

هاي اهللا متعال یا به اسمی که از یکی  از اسم اینکه برخی از معبودان باطل به اسمی -
را  شانهای از بت یکیمشرکان  مثالً ؛گذاري شوند نام ،خداوند اقتباس شده هاي ناماز 

گذاشتند که  »عزي«هایشان را  نام یکی دیگر از بتگرفته شده و » اله«که از نامیدند » الت«
طور که  نامیدند. این کار همان می» آلهه«هایشان را  چنین بت بود؛ هم» عزیز«برگرفته از 

هاي اهللا متعال را به سمت معبودان باطل  نام ها بینید، الحاد و انحراف است؛ چون آن می
 خود، منحرف کردند.

اند و  نامیده» أب«چه که الیق او نیست. مانند آنکه مسیحیان،  اهللا را  گذاري اهللا به آن نام -

 اند. اطالق کرده و مانند آن را بر خداوند »علة فاعلة بالطبع«یا  »موجباً لذاته«فالسفه عبارت 

توصیف اهللا متعال به هر چیزي که از آن منزه است؛ مانند سخن یهودیان که  -
هایش را آفرید،  که آفریده خداوند پس از آن«گفتند:  و می» اهللا، نیازمند است!«گفتند:  می

و دیگر الفاظی که دشمنان »  بسته استدست اهللا«گفتند:  چنین می هم». استراحت نمود
 اند. گذشته و کنونیِ اهللا، بر او اطالق نموده

ها؛ مانند کاري که برخی  اصلی و انکار حقایق آن  ها و صفات اهللا از معانی تعطیل نام -
معنا  هاي اهللا را الفاظی مجرد و بی اي که آنان نام ند؛ به گونها  گذار کرده هاي بدعت از فرقه

گفتند که: خدا شنواست؛ اما  اند و می اند؛ مثالً گفته بر صفات داللت نکند، قرار دادهکه 
 که علم داشته باشد. آن که شنوایی داشته باشد؛ و داناست، بی آن بی

 )1(تشبیه نمودن خداوند متعال به صفات مخلوقات. -

 آثار صفات الھی در درون انسان و جھان ھستی و زندگی: -۵
هاست و کسی که از این جلوه اطالع یابد، پی  ترین جلوه از بزرگ اسماء و صفات

هاي نیکو و صفات واالي اهللا وابسته و  برد که وجود از نظر آفرینش و امر، به نام می

 ).١/١٦٩بدائع الفوائد، اثر ابن قیم، ( -)١(
                                                            



 ۱۴۵ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

چه در جهان است، از برخی آثار و مقتضیات اسماء و صفات  باشد و هر آن مرتبط می
 .ست الهی

این است که انسان، بیهوده رها شود، امر و نهی اهللا، مانع از » مجید«و » حمید«اسم 
هاي اهللا، این را  عنوان یکی از نام نیز به» حکیم«نگردد و پاداش نیابد و عقاب نشود. اسم 

هاي اهللا، موجبات و صفاتی دارد و سزاوار نیست که از  چنین هریک از نام پذیرد. هم نمی
هاي خود را دوست  و صفات و نام کمال و مقتضیاتش مهمل و جدا شود. پروردگار، ذات

اش،  بنده ي است و عفو و گذشت و مغفرت را دوست دارد. از توبه» عفُو«دارد؛ او،  می
شود که انسان تصورش را هم  گردد، به حدي شاد می گاه که به سوي او باز می بدان
 تواند بکند. نمی
اش را بپذیرد و بر  شد و توبهگذرد و بردبار با اینکه اهللا مقدر نموده که از گناهکار در 

چه که اهللا دوست  چنین تحقق آن باشد. هم او آسان بگیرد، به موجب اسماء و صفاتش می
چه که اهللا خودش را با آن  پسندد، به موجب اسماء و صفات اوست. آن دارد و می

کمال چه که از موجبات  کنند و آن ها و زمین او را با آن ستایش می ستاید و اهل آسمان می
سبحان، ستوده و بزرگوار است،  که پروردگار و مقتضاي حمد و ستایش اوست و این

 ست. ها از آثار صفات الهی ي این همه
ها و بخشیدن خطاها و گذشت از  آثار اسماء و صفات اهللا، آمرزش لغزش ي از جمله

گیري در برابر جنایات بندگان است؛ با وجودي که  ها و گناهان و نیز مدارا و آسان بدي
اهللا متعال براي مجازات و احقاق حق، قدرت کامل دارد و به جنایت و مقدار عقوبت آن 

او نیز   ست  و عفو و گذشت ، از روي علم و آگاهیآگاه است؛ لذا این حلم و بردباري اهللا
ست که  قدرت مجازات گناهکار را دارد و مغفرت او، همه از روي عزت و  در حالی

در قرآن کریم   گونه که اهللا متعال از زبان عیسی همان )1(حکمت کامل اوست.
 فرماید: می

 .٤١٨-٤١٧مدارج السالکین، صص -)١(
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ۡ�ُهمۡ  إِن﴿ نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  َ�ۡغفِرۡ  �ن ِعبَاُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ
َ
 .]118: ةالمائد[ ﴾١١٨ ٱۡ�َِكيمُ  ٱلَۡعزِ�زُ  أ

 .»ها را ببخشی، به راستی که تو تواناي حکیمی اگر عذابشان کنی، بندگان تو هستند؛ و اگر آن «
چون کسی  یعنی مغفرت و بخشش تو، از روي کمال قدرت و حکمت توست و هم

ي حق و  اطالعی از حد و اندازه بخشد یا به سبب بی مینیست که از روي ناتوانی 
کند؛ بلکه تو نسبت به حق خودت دانایی و بر استیفاي آن توانایی و در  حقیقت، مدارا می

گرفتنِ حق خویش حکمت داري؛ لذا کسی که در آثار اسماء و صفات االهی در جهان و 
چنین گذشتی از گناهان  ي گردد که سرچشمه در اوامر الهی بیندیشد، برایش روشن می

بندگان را باید در کمال اسماء و صفات و افعال پروردگار دانست. غایت افعال نیز 
طور که مقتضاي ربوبیت و الوهیت اوست.  باشد؛ همان می  مقتضاي حمد و مجد اهللا

 چه که اهللا مقدر و مقرر نموده، حکمت کامل و آیات روشن او هویداست. پس در تمام آن
اهللا متعال، بندگانش را به شناخت اسماء و صفاتش فرا خوانده و به آنان دستور داده  

است که شکر و سپاس او را به جاي آورند و نسبت به او محبت داشته باشند و او را یاد 
هاي نیکو و صفات واالیش از نظر علم و شناخت، متعبد باشند؛ زیرا هر اسمی  کنند و به نام

ي  ست که به همه ترین مردمان از نظر بندگی اهللا، کسی ود را دارد. کاملتعبد مخصوص به خ
ترتیب  ها اطالع حاصل کرده است، متعبد باشد و بدین اسماء و صفاتی که بشر از آن

» القدیر«عبودیت یک اسم، او را از عبودیت اسم دیگر منع نکند؛ یعنی عبودیت اسم 
طور  باز ندارد و همین» الحلیم الرحیم«ز عبودیت اسم هاي اهللا، بنده را ا عنوان یکی از نام به

و » الرحیم«هاي  ؛ و عبودیت نام»المانع«، بنده را از عبودیت اسم »المعطی«عبودیت اسم 
» اللطیف«البر و «هاي  ، و عبودیت نام»المنتقم«، بنده را از عبودیت اسم »الغفور«و » العفو«

کند. این  منع نمی »ل و اجلربوت و العظمة و الكربياءالعد«هاي  انسان مؤمن را از عبودیت نام

 فرماید: ي سالکان راه خداست که برگرفته از قرآن کریم است؛ اهللا متعال می طریقه

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
 .]180األعراف: [ ﴾بَِها فَٱۡدُعوهُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 .»بخوانیدها  ها از آنِ اهللا است. پس او را با این نام و بهترین نام«



 ۱۴۷ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

هاي نیکوي اهللا، انواع دعا اعم از دعاي درخواست، و دعاي  ي نام دعا کردن به وسیله
کند  اهللا سبحان بندگانش را دعوت می .)1( شود ثنا و ستایش، و دعاي عبادت را شامل می

ي این اسماء و صفات، او را ستایش کنند و از  ها و صفاتش را بشناسند و به وسیله که نام
ها  عبودیت این اسماء و صفات، بهره کافی ببرند؛ پس اهللا بلندمرتبه، موجب و مقتضاي نام

ی داناست و هر دانایی را ، یعن»علیم«تر: او  و صفات خود را دوست دارد. به عبارت ساده
، یعنی فرد »وتر«اي را دوست دارد؛  و بخشنده است و هر بخشنده» جواد«دوست دارد؛ 

» عفُو«و زیباست و هر زیبایی را دوست دارد؛ » جمیل«است و هر فردي را دوست دارد؛ 
، یعنی باحیاست و حیا »حیی«و باگذشت است و گذشت و اهل گذشت را دوست دارد؛ 

» شکور«کننده است و نیوکاران را دوست دارد؛  ، یعنی نیکی»بر«حیا را دوست دارد؛ و اهل 
و » حلیم«است و صابران را دوست دارد؛ » صبور«است و شکرگزاران را دوست دارد؛ 

بردبار است و بردباران را دوست دارد. پروردگار به خاطر دوست داشتن توبه و مغفرت و 
شان را بپذیرد و از آنان گذشت نماید.  ن را ببخشاید و توبهگذشت، کسانی را آفریده تا آنا

ست که براي اهللا ناخوشایند و منفور  افعالی را براي آنان مقدر نموده که مقتضی وقوع چیزي
 .)2(است تا چیزي که براي او محبوب و پسندیده است، بر آن مترتب باشد

و در تمام هستی، واضح و ظهور اسماء و صفات اهللا در این حیات و در وجود انسان 
ها به توفیق اهللا  به این آثار و کشف آن یابی روشن است و نیازي به دلیل ندارد؛ البته ره

بستگی دارد؛ بلکه خود توفیق، از آثار رحمت اوست که هر چیزي را تحت پوشش قرار 
قطع  داده است. اگر انسان، در این هستیِ پهناور و در وجود خویش بیندیشد، به

چه  کند که تصورش را هم ندارد. چنان آورد و فوایدي حاصل می هایی به دست می فتیشگ
توانیم بر زبان بیاوریم؛  بینم که حتی نمی ي کریمه تأمل و دقت کنیم، اموري می در این آیه

 فرماید: اهللا متعال می

 ).٢/٤١٩مدارج السالکین، ( -)١(

 ).٢/٤٢٠همان، ( -)٢(
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فََحِسۡبُتمۡ ﴿
َ
َما أ َّ�

َ
نَُّ�مۡ  َ�َبٗثا َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  �

َ
ُ  َ�َتَ�َٰ�  ١١٥ رَۡجُعونَ تُ  َ�  إَِ�َۡنا َو�  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ

 ۖ  .]116-115المؤمنون: [ ﴾١١٦ ٱۡلَكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش  َربُّ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱۡ�َقُّ
شوید. اهللا،  سوي ما بازگردانده نمی آیا گمان بردید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به «

فراتر است؛ هیچ معبود راستینی جز او که پروردگار فرمانرواي حق و راستین، بس برتر و 

 .»قدر است، وجود ندارد عرش گران
ي اسماء و صفات اهللا در قلب  افزاید، ثمره یکی از مواردي که بر اهمیت این توحید می

مؤمن است؛ از قبیل افزودن بر ایمان مؤمن و ریشه دواندن یقین در قلب او؛ و نیز نور و 
آور  هاي گناه کننده و شهوت بخشد و او را از شبهات گمراه می ست که به او بصیرتی

 .)1(دارد مصون می
طور قطع خشیت و ترس از اهللا را به وجود  این علم هرگاه در قلب ریشه دوانَد، به

هاي اهللا، در قلب و سلوك بنده، تأثیر دارد. هرگاه قلب،  آورد؛ پس هر اسمی از نام می
پذیرد و این  درك و احساس نماید، از این معانی تأثیر میمعناي اسم و مقتضیات آن را 

شود. هر صفتی، عبودیت خاصی دارد که این  معرفت در فکر و سلوکش منعکس می
هاي نیکو و صفات  عبودیت از موجبات و مقتضیات این صفت است؛ لذا مقتضاي نام

گردد؛ این امر  می ي عبودیت و بندگی براي اهللا، حاصل ست که در نتیجه واال، همان آثاري
که بنده  ست؛ مثالً همین گذارد، جاري در تمامی انواع عبودیت که بر دل و اعضا تاثیر می

رساند و تنها اوست که  داند و علم دارد که تنها پروردگار است که نفع و ضرر می می
این  ي میراند، ثمره کند و می دهد و زنده می آفریند و روزي می کند و می دهد و منع می می

علم، عبودیت توکل بر اهللا در باطن و نیز لوازم و نتایج توکل در ظاهر خواهد بود. یا به 
اي در آسمان و زمین از اهللا  داند که اهللا شنوا و بیناست و حاالت ذره عنوان مثال: بنده می

بار و  هاي خیانت ترین اشیا نیز آگاه است و نگاه ماند؛ بلکه او از حال مخفی پنهان نمی
ي خویش را از  داند؛ در نتیجه بنده، دل و زبان و اعضا ها را می رازهاي درون سینه

 .١٥-١٤نگا: دراسات فی مباحث األسماء و الصفات، صص -)١(
                                                            



 ۱۴۹ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

نماید و این اعضا را به چیزهایی  چیزهایی که باعث ناخوشنودي اهللا است، حفظ می
پسندد. این امر، شرم و حیا را براي مؤمن در پی دارد که  کند که اهللا می وابسته می

 هاست. شتیاش، دوري از محرمات و ز ثمره
نیازيِ اهللا و بخشش و کرم و نیکی و احسان و  چنین شناخت بنده نسبت به بی هم

من، متناسب با علم و ؤم ي ي امید بنده به اهللا متعال است؛ در نتیجه بنده رحمت الهی، انگیزه
و نیز معرفت انسان مؤمن نسبت  .)1(آورد معرفتش به انواع عبودیت ظاهر و باطن روي می

دهد. علمِ بنده به کمال و  به جالل و شکوه و عزت اهللا، به او خضوع و فروتنی و محبت می
ساز پیدایش محبتی خاص نسبت به انواع عبودیت است.  جمال اهللا و صفات واالیش، زمینه

خشوعی که به  .)2(تس ا و صفات االهیه ها، مقتضاي نام ي این عبودیت مرجع و منشأ همه
 ي گردد و بنده ست که دل بدان آراسته می ترین و بهترین احوالی ، کاملدهد قلب دست می

که آثار آن در درون و روانش  دهد تا این مؤمن همیشه خویشتن را بر این احوال تمرین می
ل شوند. از اهللا متعا ي این اعمال قلبی، اعمال بدنی نیز کامل می شود. به وسیله پدیدار می

هاي ما را از معرفت، محبت و رجوع به سوي خویش مملو  نم که دلک درخواست می
 .)3(ترین بخشندگان است قین که او سخاوتمندترین سخاوتمندان و بخشندهی بگرداند؛ به

 پنجم: آثار صفات الهی بر اخالق

 »واألعاملشجرة املعارف واألحوال وصالح األقوال «شیخ عزالدین بن عبدالسالم در کتاب 

ي صفات اهللا و کیفیت توحید پروردگار و منزه داشتن او، و اعتقادات درست در  درباره
سخن   ها و صفات االهی و چگونگی آراسته شدن یا تخلق به صفات اهللا نام ي زمینه

 گفته است:

 ).٢/٩٠، (السعادةمفتاح دار -)١(

 همان. -)٢(

 .١٣٠القواعد الحسان لتفسیر القرآن، اثر سعدی، ص -)٣(
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 به قدوس: متخلق شدن -1
ي  . ثمرهست که از هر عیب و نقصی پاك است ابن عبدالسالم گوید: قدوس، ذاتی

ي  داشت اهللا متعال و آراسته شدن به این اسم به وسیله معرفت این اسم، تعظیم و بزرگ
که تو را از موالیت به  ست پاك کردن خود از هر حرام و مکروه و شبهه و حتی مباحی

 کند. خود مشغول می

 متخلق شدن به سالم: -2
من ؤي م بندگانش مد نظر باشد، بر بندهي این اسم، مفهوم سالم کردن اهللا بر  اگر درباره

ها و خصایل اسالم  واجب است که سالم را رواج دهد؛ زیرا این کار، جزو برترین ویژگی
چون  ا بودن اهللا از هرگونه عیب و نقصی لحاظ گردد، هماست. و اگر سالم بودن یا مبرّ

د که به بندگانش ظلم وس است که باید به آثار آن آراسته شد. و اگر به معناي ذاتی باشقد
کند، تو نیز باید به مردم، فریب و ظلم و زیان و بدي روا نداري؛ زیرا مسلمان،  نمی

 که سایر مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. ست کسی

 آراسته شدن به ایمان: -3
، این مفهوم لحاظ شود که اهللا، ذات واالي خودش را تصدیق »المؤمن«اگر از اسم 

چه که پروردگار رحمان نازل فرموده،  در این صورت واجب است که به تمامی آننموده، 
ایمان داشته باشیم. و اگر این مفهوم مورد نظر باشد که اهللا متعال بندگانش را از ظلم امان 
داده، پس تو نیز به مردم  نیکی کن و شر مرسان! و اگر برگرفته از این مفهوم باشد که اهللا 

 .)1(ست، تو نیز هیچ امنیتی را از بندگان اهللا دریغ نکن من و امانیي هر ا آفریننده
 
 

 .٣٩المعارف، ص شجرة -)١(
                                                            



 ۱۵۱ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 متخلق شدن به هیمنه -4
ست که ناظر بر بندگان است؛ در نتیجه اگر  به معناي شهید یا نگهبان یا ذاتی» مهیمن«

از این اسم، این مفهوم لحاظ شود که اهللا متعال در روز رستاخیز به نفع بندگانش یا بر 
که از او نافرمانی  دهد، در این صورت از اهللا متعال پروا کرده، از این گواهی میضد آنان 

آید که مبادا بر ضد شما شهادت دهد؛ در عین حال، در پیِ شناخت این  کنید، شرمتان می
برداري از اهللا، به نفع شما شهادت دهد. آراسته  شوید که در صورت فرمان اسم، امیدوار می

حق شهادت دهید؛ چه به نفع دیگران باشد و چه  شود که به عث میشدن به این صفت، با
ها؛ چه ناخوشایند باشد و چه خوشایند، حتی اگر به ضرر خودتان یا والدین و  به زیان آن

 ستم. دهید، نه به حق شهادت می نزدیکانتان هم باشد، باز هم به

 ت:متخلق شدن به عزّ -5
چون اسم قهار است و  شود، این اسم هم لحاظ »غلبه«، مفهوم »عزیز«اگر در اسم 

 »امتناع از ظلم و ستم«ست. اگر مفهومِ  ي معرفتش، ترس یا خوف و خشیت االهی ثمره
لحاظ گردد، پس باید بنگري که کجا و در چه مواردي، بدین اسم آراسته شوي؛ در نتیجه 

مده. یکی از مفاهیم ت و خواري کار، مقابله به مثل کن و تن به ذلّ در برابر کافران تبه
کند؛ لذا اگر از اسم عزیز، این  عزت اهللا، این است که وجود نظیر را براي خود نفی می

نظیر که همتا و همانندي ندارد، در این صورت براي  ست بی مفهوم گرفته شود که ذاتی
ي  عصرانت در زمینه آراسته شدن به این صفت، در حد توان، خودت را نسبت به هم

 .)1(نظیر بگردان معرفت اهللا، بیطاعت و 

 متخلق شدن به صفت جبر: -6
چنین صفت جبر، به مفهوم جبرانِ  گویند؛ هم می» جبیره«بند،  [در عربی به آتلِ شکسته

، از بهبود استخوانِ شکسته و »الجبار«ست.] اگر مفهوم جبر در اسم  یا اصالح چیزي ها بود کم

 همان. -)١(
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هایی،  معرفتش و آراسته شدن به چنین مفاهیم و ارزشي  اصالح حال محتاج آمده باشد، ثمره
الجبار، مفهوم «این است که در حد توانتان مصلح و خیرخواه بندگان اهللا باشید. اگر در اسم 

ي معرفت  چون ثمره ي معرفت آن، هم ست و ثمره »العلی«چون  علو و برتري لحاظ شود، هم
 .)1(است» القهار«چون  باشد، هم »اجبار«ست و اگر برگرفته از مفهوم  تمامی صفات االهی

 مفهوم صفت تکبر و آراسته شدن به آن: -7
تر از آن است که به  ، این مفهوم برداشت شود که اهللا، بزرگ»المتکبر«اگر از اسم 

است؛ لذا باید خود را » القدوس«چون  نقصی تعریف شود؛ در این صورت این اسم، هم
و خوي زشتی دچار شویم. و اگر شامل تمامی اوصاف قرار  برتر از این بدانیم که به خُلق

ست  داشت اهللا متعال و ترس و هیبت از او در تمامی احوالی ي معرفتش بزرگ گیرد، ثمره
، »العظیم«که صفاتی چون:  چنان شود؛ هم که از تخلق به سایر صفات نیز حاصل می

 )2(اند. گونه همین» االعلی«و » العلی«، »الجلیل«

 سته شدن به صفت حلم:آرا -8
کند؛ پس تو نیز  ست که براي عقوبت و مجازات گناهکاران عجله نمی ، ذاتی»الحلیم«

نسبت به کسی که تو را آزرده و به تو ظلم نموده یا بد و بیراه گفته است، بردبار باش؛ 
ي بندگانش را  کننده و بزرگوار است که توبه زیرا موالیت، صبور و بردبار و نیکی

 گذرد و  از اعمالتان، باخبر است. ها در می یرد و از بديپذ می

 متخلق شدن به صبر: -9
کند؛ پس بر تو واجب است که  ست که با بندگانش صبورانه رفتار می ، ذاتی»الصبور«

 .)3(کنندگان و بديِ بدکاران صبر کنی؛ زیرا اهللا، صابران را دوست دارد نسبت به اذیت اذیت

 همان. -)١(

 همان. -)٢(

 همان. -)٣(

                                                            



 ۱۵۳ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 اعزاز (ارج نهادن به دین و بندگان نیک خدا):متخلق شدن به  -10
شود  ي معرفتش، این است که انسان امیدوار می ي عزت است و ثمره آفریننده» المعز«

که اهللا او را با طاعات و  معارف و امور پسندیده ارجمند بگرداند. متخلق شدن به این 
 بکوشید.صفت، چنان است که در جهت تقویت دین و بندگان مؤمن خدا 

 متخلق شدن به اذالل -11
ي معرفتش، این است که انسان بترسد که مبادا  ي ذلت است و ثمره آفریننده» المذل«

او را به خاطر گناهان و نافرمانی از احکامش، ذلیل کند؛ آراسته شدن به این صفت،   اهللا
 .)1(قدر بگرداند را بیي مومن، باطل و پیروانش را خوار و دشمنان دین  بدین معناست که بنده

 متخلق شدن به انتقام: -12
که از روي عدالت و نه از روي ظلم، هرکه از بندگانش را که  ست ، ذاتی»المنتقم«

باشد و متخلق  می  ي معرفتش، ترس از انتقام خداوند دهد. ثمره بخواهد، عذاب می
شدن به آن براي کسی که مسؤولیت یا قدرتی دارد، این است که با اجراي حدود و 

 و مجازاتشان کند. )2(کاران انتقام بگیرد هاي شرعی، از جنایت تعزیرات و مجازات

 متخلق شدن به لطف: -13
ترین  اهللا از جزئیبین گرفته شود و بدین معنا باشد که  ، معناي باریک»اللطیف«اگر از اسم 

چه در  از آن  ي معرفتش، ترس و حیا از این است که اهللا حاالت بندگان واقف است، ثمره
ترین ذره نیز در زمین و  باشد؛ زیرا کوچک می گذرد، آگاه  اقوال و اعمالمان می ي پس پرده

 ماند: ي موجودات پنهان نمی آسمان، از آفریننده

﴿ �َ
َ
 .]14الملک: [ ﴾١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف  وَُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  َ�ۡعلَمُ  �
 .»بین آگاه است باریک ،داند؟ و او آیا ذاتی که (همه چیز را) آفریده، (اسرار و رموز را) نمی «

 .٤١همان، ص -)١(

 .٤٣صهمان،  -)٢(
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 متخلق شدن به شکر: -14
ها  ستاید و از آن بندگانش را می  ، این لحاظ شود که اهللا»الشکور«اگر در اسم 

شود که  من هم امیدوار میؤي معرفتش، این خواهد بود که انسان م کند، ثمره قدردانی می
 برداري از او، ستایش شود و از او قدردانی گردد. با شناخت اهللا و فرمان

، شکرگزار »الشکور«ي معرفتش، این است که انسانِ متخلق به اخالق  چنین ثمره هم
زیرا کسی که  )1(که به او نیکی کرده است؛ ست یال و نیز پدر و مادر خود و هر کسمو

 .)2(شکرگزار و قدرشناس مردم نباشد، اهللا را نیز شکرگزاري نکرده است

 متخلق شدن به صفت حفظ: -15
تر بیان شد که به چه معناست و  گرفته شود، پیش "علم"، اگر به مفهوم »الحفیظ«
ي  ي معرفتش، چیست؛ و اگر مفهوم نگهداري و حفظ اشیاء لحاظ گردد، ثمره ثمره
کند؛ ضمن   شوي که اهللا، فرزندان و آخرت تو را حفظ ، این است که امیدوار میشمعرفت

هستی؛ به اسم حفیظ، با حفاظت و رعایت طاعات و اماناتی که مأمور به انجام آن  که این
؛ زیرا اهللا متعال، حافظان حدودش را ستوده و آنان را به وفاي به شوي متخلق می

 فرماید: گونه که می هایش مژده داده است؛ همان وعده

اٍب  لُِ�ِّ  تُوَعُدونَ  َما َ�َٰذا﴿ وَّ
َ
 .]32ق: [ ﴾٣٢ َحفِيٖظ  أ

که حدود  -کار باتقوایی توبهست که براي هر  اي گویند:) این، همان وعده (به آنان می«

 .»شد به شما داده می -دارد االهی را پاس می

 ها و مفاهیم تقدیم و تأخیر: متخلق شدن به ارزش -16
داشت او، و اعتماد بر او در تقدیم  ، ترس از اهللا و بزرگ»المقدم و المؤخِّر«ي معرفت  ثمره

گام  برداري، مقدم و پیش که تو را با اطاعت و فرمان باشد؛ و نیز امیدواري به این و تأخیرش می

 .٤٥همان، ص -)١(

 .٤٨١١ی:  سنن ابی داود، شماره -)٢(

                                                            



 ۱۵۵ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

، از کاروان نیکان عقب که تو را با معصیت و نافرمانی طور ترس از این قرار دهد و همین
یم و تأخیر است؛ یعنی هر چیزي را ي معرفتش، متخلق شدن به مفهوم تقد . دیگر ثمرهبیندازد

اي، مؤخر قرار  که به تقدیم آن مأموري، مقدم نمایی و هر چیزي را که به تأخیر آن امر شده
هاي فرومایه، مقدم نمایی و  هاي خوب و نمونه را بر انسان دهی؛ بدین صورت که انسان
تري دارند، مقدم قرار  مترند، بر طاعات و عباداتی که اهمیت ک طاعات و عباداتی را که واجب

چنین طاعاتی را که وقتشان  تري دارند، و هم دهی؛ طاعات برتر را بر اعمالی که فضیلت کم
تنگ است، بر طاعاتی که وقتشان زیاد است، مقدم نمایی؛ و نیز طاعات و عبادات را به اول 

،  را اهللاوقتشان مقدم نمایی؛ یعنی طاعات و عبادات را در اول وقتشان انجام دهی؛ زی
 .)1(کنند، ستوده است کسانی را که در کارهاي خیر شتاب می

 »:البرّ«متخلق شدن به  -17
هاي او و متخلق شدن  ي معرفتش، امید به انواع نیکی دهنده؛ و ثمره ، یعنی نعمت»البر«

توانی، از طریق بذل و بخششِ  ست؛ بدین صورت که در حقّ هرکس که می به نیکوکاري
 فرماید: ترین اموالت به او، نیکی کنی؛ زیرا موالیت می ترین و باارزش محبوب

ْ  لَن﴿ ٰ  ٱۡلِ�َّ  َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا ْ  َوَما ُ�ِبُّونَۚ  ِممَّ ءٖ  ِمن تُنفُِقوا َ  فَإِنَّ  َ�ۡ  ﴾٩٢ َعلِيمٞ  بِهِۦ ٱ�َّ
 .]92آل عمران: [
چه دوست دارید، انفاق کنید. اهللا از  که از آن یابید، مگر آن میهرگز به نیکی دست ن«

 .»کنید، آگاه است میچه انفاق  آن

 متخلق شدن به توبه: -18
ي معرفتش، امید به توفیق  دهنده براي توبه باشد، ثمره اگر به معناي توفیق» التواب«

خداوند براي توبه و آراسته شدن شدن به این ارزش واالست؛ بدین صورت که انسانِ 
پذیر باشد، پس  ار را به توبه و بازگشت به سوي اهللا تشویق کنی. و اگر به معناي توبهگنهک

 .٤٥المعارف، ص شجرة -)١(
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 .)1(اند، بپذیر تو نیز عذر کسانی را که به تو بدي کرده و از گستاخیِ خود بر تو پشیمان شده

 »:المغنی«متخلق شدن به معناي  -19
نیازمند چیزي غیر از چه نیازمند علم باشد و چه  -بدین صورت که هر نیازمندي را

نیاز گردانی؛ و نیز غافل را از غفلتش درآوري و به جاهل و  توانی، بی جا که می تا آن -علم
دست  ناآگاه، علم و دانش آموزش دهی و انسان منحرف را به راه راست بیاوري و به تهی

 و بینوا کمک مادي و معنوي کنی.

 متخلق شدن به مفاهیم نفع و ضرر: -20
، ترس از ضرر و امید به نفع، و متخلق شدن به این دو صفت »الضار النافع«معرفت ي  ثمره

، نفع برسان و به کسی که به تو امر شده است که  اي باشد؛ یعنی به هر کسی که مأمور شده می
ها،  ات عمل کنی. انسان ضرر برسانی، مطالبق وظیفه -از طریق قتل و قتال و امثال آن -به او

ست که براي عیالِ خداوند، یعنی  ها نزد اهللا، کسی ترین انسان ا هستند و محبوبهمه عیالِ خد
 .)2(براي بندگان نیازمندش، سودمندتر باشد؛ پس بر توست که به زیردستانت، نفع برسانی

 :هدایت صفت متخلق شدن به -21
، این است که امیدوار باشی که اهللا متعال، »النور الهادي«ي معرفت اسم  ثمره -1

قلبت را به نور معرفت خود، منور بگرداند و آثار هدایتش را بر اعضاي بدنت نمایان 
چنین متخلق شدن به این دو اسم، بدین صورت است که نوري از انوار اهللا  سازد. هم

ي تو  وسیله اگر اهللا، یک نفر را به«باشید و دیگران را به راه  اهللا، هدایت نمایید؛ زیرا 
ها از  مو نزد عرب شترانِ سرخ .)3(»مو بهتر است از شتران سرخ هدایت کند، براي تو

 ترین اموالشان بود. بهترین انواع شتر و جزو نفیس

 .٤٧همان، ص -)١(

 .٤٨همان، ص -)٢(

 .٢٩٤٢:ی ، شمارهیبخار -)٣(

                                                            



 ۱۵۷ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 متخلق شدن به قبض و بسط (القابض الباسط): -22
را از  ت، این است که بترسی مبادا منافع دنیا و آخرت»القابض الباسط«ي معرفت  ثمره

 ات، امیدوار هاي حال و آینده دست بدهی و در عین حال به گسترشِ خیرات و نیکی
ت به هر نیازمندي، ا بدین صورت است که خیر و نیکی »بسط«باشی. متخلق شدن به 
نیکی کردن به هر موجود زنده و «ها و حشرات نیز برسد؛ زیرا  حتی جانوران و سگ

چه را که  این است که از هر کسی آن »قبض«دن به متخلق ش )1(».داري ثواب دارد جان
گونه که اختیار  ، از قبیل: مال و والیت و علم و حکمت، بگیري؛ همانش را نداردصالحیت

 .)2(شود تا آن را تلف نکنند خردان، سلب می تصرف در اموال، از سفیهان و بی

 متخلق شدن به الوهاب (بسیار بخشنده): -23
هاي خداست. متخلق شدن به این اسم،  ، امید به انواع بخشش»الوهاب«ي معرفت  ثمره

کثرت  بدین صورت است که به پدران و مادران و پسران و دختران، زیاد هبه کنیم (و به
 ي رحم را به جاي آوریم. هدیه دهیم) و پیوند خویشاوندي یا صله

 متخلق شدن به الجواد (بخشش و کرم): -24
، امید به آثار بخشش و کَرَم اهللا و متخلق شدن به این دو »د الکریمالجوا«ي معرفت  ثمره

که در حد توان خود، از  سان ؛ بدینست که خواهان رسیدن به اوست صفت براي هر کسی
 مال و موقعیت و علم و حکمت و نیکی و مساعدت خویش، ببخشایی و دریغ نکنی.

 متخلق شدن به اجابت: -25
داند که تو  باشد؛ زیرا اهللا می مید به پذیرفته شدن دعایت می، ا»المجیب«ي معرفت  ثمره

شنود و از مصیبت و بالیی که بر  اي و او دعایت را می به او نیازمندي و به او تکیه کرده

 .٢٣٦٣ي:  همان، شماره -)١(

 .٤٩المعارف و األحوال و صالح األقوال، ص  شجرة -)٢(
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ي  چنین ثمره رساند، خبر دارد. هم چه به تو نفع یا ضرر می تو رفته، آگاه است و از آن
باشد؛ یعنی در طاعات و نوافلی که موالیت تو را  میمعرفت این اسم، متخلق شدن به آن 

ها امر فرموده، بکوشی و هر دعوتی را که در راستاي طاعت و بندگیِ موالي  به انجام آن
 .)1(ي خشنودي اوست، اجابت کنی تو و مایه

 متخلق شدن به مجد: -26
و  نهایت است و کمال و جاللش در ذات ست که شرف و عظمتش بی ، ذاتی»المجید«

داشت و هیبت از اهللا و  ي معرفت این اسم، بزرگ باشد. ثمره صفات، در حد اعلی می
توان به این اسم  چه گذشت، می باشد. با توجه به آن آراسته شدن به مجد و شَرَف می

طور که ذوالجالل و  گیرد؛ همان متخلق شد؛ زیرا این اسم، تمامی صفات را در بر می
 شود. میي صفات  اإلکرام شاملِ همه

ها اشاراتی به کیفیت متخلق شدن به صفات باري تعالی بود. آراسته شدن به  این
پذیر است که در مفاهیم این صفات عمیقاً بیندیشد و به  صفات، تنها براي کسی امکان

هاي چنین مفاهیمی روي بیاورد؛ از همین روي اهللا متعال به ما امر فرموده که او را  ارزش
تا ثمرات یاد او را در تمام احوال و اقوال و اعمال خویش درآمیزیم و از فراوان یاد کنیم 

 .)2(مند شویم آن بهره

 روي کنیم ششم: غفار بودن پروردگار، بدین معنا نیست که در گناهان، زیاده

هاي کوچک و  اهللا متعال، خودش را چنین توصیف فرموده که گناهان و خطاها، و بدي
مشرکی از گناه شرك توبه کند و از پروردگارش درخواست  بخشد؛ حتی اگر بزرگ را می

بخشاید؛  پذیرد و گناهش را می اش را می گذرد و توبه مغفرت نماید، اهللا متعال از او در می
 فرماید: گونه که خود می همان

 .٤٩همان، ص -)١(

 .٥٠ص همان، -)٢(

                                                            



 ۱۵۹ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

ِينَ  َ�ٰعَِباِديَ  قُۡل ﴿ ْ  ٱ�َّ فُوا َ�ۡ
َ
ٰٓ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رَّۡ�َةِ  ِمن َ�ۡقَنُطوا َ  إِنَّ  ٱ�َّ  َ�ۡغفِرُ  ٱ�َّ

نُوَب  ۚ  ٱ�ُّ  .]53الزمر: [ ﴾٥٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َ�ِيًعا
اید! از رحمت اهللا  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: اي بندگان من که با زیاده«

او، همان ذات آمرزنده راستی که  آمرزد. به ي گناهان را می گمان اهللا، همه ناامید نباشید. بی

 .»و مهرورز است
 فرماید: ي دیگري می و در آیه

وۡ  ُسوًٓءا َ�ۡعَمۡل  َوَمن﴿
َ
َ  �َۡسَتۡغفِرِ  ُ�مَّ  َ�ۡفَسُهۥ َ�ۡظلِمۡ  أ َ  َ�ِدِ  ٱ�َّ  ﴾١١٠ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ

 .]110النساء: [
آمرزش بخواهد،  و هر کس، کار بدي انجام دهد یا به خویشتن ستم کند و سپس از اهللا «

 .»ي مهربان خواهد یافت اهللا را آمرزنده
قدر هم که بزرگ باشد، مغفرت و بخشش و رحمت اهللا، از آن  گناهان انسان هر چه

 فرماید: تر است؛ اهللا متعال می بزرگ

 .]32النجم: [ ﴾ٱلَۡمۡغِفَرةِ  َ�ِٰسعُ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
 .»گمان پروردگارت داراي آمرزش گسترده است بی«

دار بخشش گناهان کسانی شده است که توبه کرده و ایمان  اهللا متعال، خود عهده
 فرماید: گونه که می اند؛ همان آورده

ارٞ  �ّ�ِ ﴿  .]82طه: [ ﴾٨٢ ٱۡهَتَدىٰ  ُ�مَّ  َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  لَِّمن لََغفَّ
بیاورد و کار شایسته انجام  ي کسی هستم که توبه نماید و ایمان راستی من، آمرزنده و به «

 .»گاه هدایت یابد دهد و آن
هاي گنهکاران را  از روي فضل و لطف و بخشش خویش، متعهد شده که بدي اهللا

 به نیکی تبدیل نماید:

ُ  َوَ�نَ ﴿  .]70الفرقان: [ ﴾٧٠ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ
 .»است مهرورزو اهللا، بسیار آمرزنده و «
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ي مهربان است،  در  که اهللا بخشاینده جایز نیست که با استدالل به اینالبته براي مسلمان 
روي کند؛ چون مغفرت و بخشش،  ارتکاب گناه و معصیت یا پرداختن به کارهاي زشت زیاده

 فرماید: گردند؛ اهللا متعال می ست که به سوي اهللا باز می کنندگان و کسانی تنها از آن توبه

ْ  إِن﴿ ٰ�ِ�َ  َ�نَ  فَإِنَُّهۥ َ�ٰلِِح�َ  تَُ�ونُوا َّ�
َ
 .]25اإلسراء: [ ﴾٢٥ َ�ُفوٗر� لِۡ�

 .»کاران آمرزنده است راستی که او براي توبه اگر نیکوکار و شایسته باشید، به«
 فرماید: ي دیگري می و در آیه

َل  ُ�مَّ  َظلَمَ  َمن إِ�َّ ﴿  .]11النمل: [ ﴾١١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  فَإِّ�ِ  ُسوٓءٖ  َ�ۡعدَ  ُحۡسَنۢ� بَدَّ
گاه به جاي بدى، به انجام نیکى بپردازد، بداند که من  ولى کسى که ستم کند و آن «

 .» مهرورزمي  آمرزنده
پس اهللا براي بخشش گناهان، شرط گذاشته است که وضعیت گنهکار از ارتکاب 

ها، به انجام کارهاي شایسته و نیک تغییر یابد تا مغفرت و رحمت الهی  گناهان و بدي
 فرماید: شامل حالَش شود؛ اهللا متعال می

َ  إِنَّ ﴿ ن َ�ۡغفِرُ  َ�  ٱ�َّ
َ
 .]48النساء: [ ﴾بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ

 .»آمرزد همانا اهللا این را که به او شرك ورزند، نمی«
بیان فرموده است که اگر کسی تا زمانِ مرگ بر شرك بماند و مشرك بمیرد،   اهللا

چنین کسی، وضعیت خود را پس از بدي و ارتکاب شوند؛ زیرا  گناهانش بخشیده نمی
 فرماید: منافقان می ي چنین اهللا متعال درباره ترین گناه، به خوبی تبدیل نکرده است. هم بزرگ

ۡسَتۡغَفۡرَت  َعلَۡيِهمۡ  َسَوآءٌ ﴿
َ
مۡ  لَُهمۡ  أ

َ
ُ  َ�ۡغفِرَ  لَن لَُهمۡ  �َۡسَتۡغفِرۡ  لَمۡ  أ  .]6المنافقون: [ ﴾لَُهمۡ  ٱ�َّ

  آنان یکسان است؛ چه برایشان درخواست آمرزش کنی و چه نکنی، اهللا هرگز آنانبراي «

 .»آمرزد را نمی
خالص نگردانیدند و احوال خود را اصالح   زیرا منافان، دین خود را براي اهللا

نکردند؛ اما در صورتی که دین خود را براي اهللا خالص بگردانند و احوال خود را اصالح 
شود، برخوردار  منان میؤنمایند، در این صورت از مغفرت و بخششی که شامل حالِ م



 ۱۶۱ توحید اسماء و صفاتمبحث چهارم: 

 فرماید: گردند؛ اهللا متعال می می

ِينَ  إِ�َّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡص  تَابُوا
َ
ْ َوأ ْ  لَُحوا ِ  َوٱۡ�َتَصُموا ْ  بِٱ�َّ ۡخلَُصوا

َ
ِ  دِيَنُهمۡ  َوأ ْوَ�ٰٓ�َِك  ِ�َّ

ُ
 َمعَ  َفأ

ُ  يُۡؤتِ  َوَسۡوَف  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  ۡجًرا ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ
َ
 .]146النساء: [ ﴾١٤٦ َعِظيٗما أ

دینشان را جز کسانی که توبه کنند و (اعمالشان را) اصالح نمایند و به اهللا پناه ببرند و «

 .»براي پروردگار خالص بگردانند. و اهللا به مؤمنان پاداش بزرگی خواهد داد
هی، یک ضرورت گریزناپذیر است؛ هاي برخورداري از مغفرت ال زمینهپس اسباب و 

اما اگر کسی در حالی بمیرد که همواره مرتکب گناهان کبیره شده و توبه نکرده است، نزد 
مبنی بر مغفرت و رحمت  ندارد؛ بلکه اگر اهللا بخواهد، به لطف اهللا متعال عهد و پیمانی 

که مطابق عدالتش، او را در دوزخ عذاب  گذرد یا این بخشد و از او در می خویش او را می
کنندگانی که جزو بندگان مطیع و  دهد و سپس به رحمت خود و شفاعت شفاعت می

آورد و سپس او را وارد بهشت  ن میاي را از دوزخ بیرو بردار اویند، چنین بنده فرمان
 .)1(گرداند. این امر فقط براي موحدان و یکتاپرستان است می

 

 .٤٢١-٤١٦، صفحاتالطحاویۀ ؛ و شرح١٥١و١٥٠، صص یفي شرح أسماء الله الحسن ياألسم المنهج -)١(
                                                            





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مبحث پنجم:
 توحید الوهیت

 )1(اول: تعریف توحید الوهیت و جایگاه خاص آن

ها در  توحید الوهیت به معناي منحصر کردن تمامی انواع عبادات و خالص گردانیدن آن
یده نامنیز شریک است. این توحید، توحید عبادت  ظاهر و باطن براي خداي یکتا و بی

 .)2(است »معبود«به معناي ، »اله«و  الوهیت و عبودیت به یک معنا هستند زیرا؛ ودش می
 .)3(باشد میهایش  صاحب الوهیت و عبودیت بر تمام آفریده اهللا،گوید:  ب عباس ابن

انواع توحید را در بر  ي همهترین نوع توحید است و  ترین و مهم این توحید، بزرگ
. توحید الوهیت سازدکه توحید الوهیت را محقق  شود مگر این گیرد. بنده، مؤمن نمی می

و  فرو فرستادههایش را  بندگانش را آفریده و کتاب ،به خاطر آن اهللا متعالاست که 
 :فرماید متعال می اهللا .)4(استکرده پیامبران و فرستادگانش را مبعوث 

نَّ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس  ٱۡ�ِ  .]56الذاریات: [ ﴾٥٦ ِ�َۡعُبُدونِ  إِ�َّ  َوٱۡ�ِ
 .»نمایند ها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت و پرستش ها و جن و انسان «

 .٤٢١-٤١٦، صفحات: الطحاویۀ ؛ شرح١٥١و١٥٠، صصیالمنهج األسمي في شرح أسماء الله الحسن -)١(

 .٢٣٤التوحید،ص یالرسول حم حمایۀ -)٢(

 .٣٧التوحید، خلیل هراس، ص دعوة -)٣(

 .٢٣٤التوحید، ص یالرسول حم حمایۀ -)٤(
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 :فرماید دیگري میي  آیهدر و 

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ  أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  َوٱۡجَتنُِبوا نۡ  فَِمۡنُهم ٱل�َّ  َهَدى مَّ

 ُ نۡ  َوِمۡنُهم ٱ�َّ ۡت  مَّ ۚ  َعلَۡيهِ  َحقَّ َ�ٰلَُة ْ  ٱلضَّ �ِض  ِ�  فَِسُ�وا
َ
ْ  ٱۡ�  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظُروا

 َ�ِ�  .]36النحل: [ ﴾٣٦ ٱلُۡمَكّذِ
در هر امتی پیامبري (با این پیام) فرستادیم که اهللا را عبادت و پرستش کنید و از  «

معبودان باطل دوري نمایید. اهللا، گروهی از آنان را هدایت نمود و برخی از آنان سزاوار 
کنندگان  و بنگرید که سرانجام تکذیبضاللت و گمراهی شدند. پس در زمین بگردید 

 .»چگونه بوده است
 :فرماید چنین می هم

﴿ ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
ْ  إِ�َّ  أ َ  ِ�َۡعُبُدوا ْ  ُحَنَفآءَ  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ لَٰوةَ  َوُ�ِقيُموا ْ  ٱلصَّ ۚ  َوُ�ۡؤتُوا َكٰوَة  ٱلزَّ
 .]5: لبينةا[ ﴾٥ ٱۡلَقّيَِمةِ  دِينُ  َوَ�ٰلَِك 

ي آیین توحیدي، در حالی عبادت  که اهللا را مخلصانه و بر پایه فرمان نیافتند جز آنو  «
ي او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات دهند. این، همان  کنند که دین و عبادت را ویژه

 .»آیین استوار و راستین است
معبود باشد؛ یعنی بدین معناست که  می إالّاهللا الإلههمان معناي  ،توحید الوهیت -

 .)1(وجود نداردبرحقی جز اهللا 
که بر اهمیت توحید الوهیت داللت دارد، این است که این توحید، یکی از مواردي  -

را بر اساس همین  پیامبرانش از اولین تا آخریني  همه، اهللاست که  توحیديهمان 
 مصطفی خاتم پیامبران، محمد ي پیامبران از ابتدا تا است و همه فرستاده توحید

م اقوها ا ي آن اند؛ همه دعوتشان را با فرا خواندن به سوي همین توحید، آغاز کرده
ها و  گذاشتن تمام صورت و کنار اهللاخویش را به سوي خالص کردن عبادت براي 

 :فرماید می اهللا متعال د.ان اشکال و اسباب و وسایل منجر به شرك، فرا خوانده

 ).١/٢٦١العقل للنقل،( موافقۀمنهج السلف و المتکلمین في  -)١(
                                                            



 165 توحید الوهیتمبحث پنجم: 

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
نَُّهۥ إَِ�ۡهِ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
 ﴾٢٥ فَٱۡ�ُبُدونِ  �

 .]25األنبیاء: [
که به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی  و پیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم مگر این «

 .»وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنیدجز من 
 :فرماید که او به قومش گفت می  متعال از زبان نوح اهللا

﴿ ْ َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥٓ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ ٓ  َ�ۡ�ُهُ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 ﴾٥٩ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ

 .]59األعراف: [
 .»ندارید؛ من براي شما از عذاب روز بزرگ نگرانم اهللا را عبادت کنید؛ معبود برحقی جز او«

 :فرماید که او به قومش گفت می  از زبان ابراهیمچنین اهللا متعال،  هم

ْ  لَِقۡوِمهِ  قَاَل  إِذۡ  �بَۡ�ٰهِيمَ ﴿ َ  ٱۡ�ُبُدوا ۖ  ٱ�َّ ُقوهُ  َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  َوٱ�َّ
 .]16العنکبوت: [ ﴾١٦
گاه که به قومش گفت: اهللا را عبادت کنید و  سوي قومش فرستادیم؛ آن ابراهیم را بهو «

 .»دانستید براي شما بهتر است؛ اگر می ،تقواي الهی پیشه نمایید. این
 :فرماید که به قومش گفت می  از زبان کلیمش، موسی

﴿ ٓ َما ُ  إَِ�ُٰهُ�مُ  إِ�َّ ِي ٱ�َّ ءٍ  ُ�َّ  وَِسعَ  ُهَوۚ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ  .]98طه: [ ﴾٩٨ ِعۡلٗما َ�ۡ
جز این نیست که معبودتان، اهللا است؛ ذاتی که هیچ معبود برحقی جز او نیست. و در «

 .» علم و دانش، همه چیز را در بر گرفته است
 :فرماید که خطاب به قومش گفت می از زبان عیسی

ا﴿ َ  بِٱۡ�ِۡكَمةِ  ِجۡئُتُ�م قَدۡ  قَاَل  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  ِعيَ�ٰ  َجآءَ  َولَمَّ ِ�ّ�َ
ُ
ِي َ�ۡعَض  لَُ�م َوِ�  ٱ�َّ

ْ  �ِيهِ�  َ�َۡتلُِفونَ  َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ
َ
َ  إِنَّ  ٦٣ َوأ ۚ  َوَر�ُُّ�مۡ  َرّ�ِ  ُهوَ  ٱ�َّ  ِصَ�ٰٞط  َ�َٰذا فَٱۡ�ُبُدوهُ

ۡسَتقِيمٞ   .]64-63الزخرف: [ ﴾٦٤ مُّ
راستی براي شما  هاي آشکار آمد، گفت: به ها و نشانه و هنگامی که عیسی با معجزه«

ام تا برخی از مسایلی را که در آن اختالف دارید، برایتان روشن  ام و آمده حکمت آورده
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همانا اهللا، پروردگار من و  سازم؛ پس تقواي اهللا پیشه کنید و از من اطاعت نمایید.

 .»را عبادت و پرستش کنید. این، راه راست استپروردگار شماست؛ پس او 
دعوتش را با آن آغاز کرد، دعوت مردم به  نخستین چیزي که خاتم پیامبران، محمد

قولی  هاي زمینهسوي خالص کردن پرستش براي اهللا و کنارگذاشتن تمام انواع و وسایل و 
تا واپسین از توحید، حمایت و به سوي آن دعوت کرد و  پیامبر  لذا ؛شرك بود و فعلیِ

و تمام رهروان   یارانش ؛انذار داد ي شرك دربارهمردم لحظات حیات خویش، به 
که اهللا  در دعوت، این بود  روش محمد مصطفیسنتش به او اقتدا کردند.  راستینِ

 متعال به او فرمود:

ْ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل ﴿ ۡدُعٓوا
َ
ِۚ  إَِ�  أ ٰ  ٱ�َّ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
ِ  َوُسۡبَ�ٰنَ  ٱ�ََّبَعِ��  َوَمنِ  � ٓ  ٱ�َّ ۠  َوَما نَا

َ
 ِمنَ  �

 .]108یوسف: [ ﴾١٠٨ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
خوانم؛ و  سوي اهللا فرا می بگو: این، راه من است که همراه پیروانم با بصیرت و آگاهی به «

 .»اهللا، پاك و منزه است. ومن جزو مشرکان نیستم
یعنی  ؛»این راه اوست« :که به مردم بگوید نمودهپیامبرش امر  به  اهللادر این آیه، 

معبود « :»إالاهللا وحده ال رشيك له الإله«: کهاست  دعوت به این ،طریقه و مسلک و سنت او

با بصیرت و یقین و   پیامبر». شریک است یکتا و بی وجود ندارد؛ او،برحقی جز اهللا 
کنند که  چیزي دعوت میهمان به نیز و پیروانش د خوان حقیقت فرا می سوي اینبرهان به 

 .)1(کرد با بصیرت و برهان عقلی و شرعی به سوي آن دعوت می  اهللا رسول
ست که  بیان کرده که توحید عبادت، اساس اسالم و نخستین چیزي  اهللا رسول

و جهاد و   و بیعت  پیامبرهاي  نامه که چنان ؛ همشود می آغازدعوت به سوي اهللا با آن 
 گر این حقیقت است: ، بیانبه فرماندهان و دیگر موارد رهنمودهایش

از اهل کتاب را به سوي توحید  گروهیا به یمن فرستاد تا ر  ، معاذ پیامبر. 1
را (براي دعوت)   معاذ  گوید: پیامبر می ب عباس ابندعوت نماید.   خداوند

 ).٥١٤-٢/٥١٣تفسیر ابن کثیر، ( -)١(
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وا «به یمن فرستاد و فرمود:  مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ولُ اهللاَِّ، فَ سُ أَينِّ رَ ةِ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ وَ ادَ هَ مْ إِىلَ شَ هُ عُ ادْ

ةٍ  لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ يفِ كُ لَوَ ْسَ صَ مْ مخَ يْهِ لَ َضَ عَ دِ افْرتَ مْ أَنَّ اهللاََّ قَ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ آنان را به «یعنی:  )1(»لِذَ

به وحدانیت اهللا، و رسالت من) دعوت کن و چون شهادتین را  گفتن شهادتین (اقرار
 .» روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است... ها خبر بده که اهللا در شبانه گفتند، به آن

نخستین موضوعِ دعوت، فرا خواندن به گفتن شهادتین که  فرمودبیان   یامبرسان پ بدین
معبود برحقی جز  که به این است؛ یعنی شهادتو اقرار به وحدانیت و الوهیت اهللا متعال 

 .)2(باشد می  طور خالص، از آنِ اهللا بهو پرستش وجود ندارد اهللا 
، داد بطال به علی بن ابیهنگامی که در روز خیبر، پرچم را   چنین پیامبر هم. 2

ىلَ « خواند، و فرمود:بابتدا یهودیان را به سوي توحید فرا  به او امر فرمود که تَّى  عَ لِكَ حَ سْ رِ

 بِكَ  ْدَ اهللاَِّ ألَنْ هيُ وَ مْ فَ يْهِ لَ ِبُ عَ مْ بِامَ جيَ هُ ْ ربِ أَخْ المِ وَ مْ إِىلَ اإلِسْ هُ عُ ، ثُمَّ ادْ مْ تِهِ احَ لَ بِسَ نْزِ دٌ تَ احِ لٌ وَ جُ  رَ

مِ  ْرِ النَّعَ نْ محُ ٌ لَكَ مِ ريْ جا  برو تا بدان شاننزد زدگی دور از شتاب و به با تأنی«یعنی:  )3(»خَ

به  ؛باخبر ساز و واجبات االهیو از دستورات فرا بخوان ها را به اسالم،  سپس آن ؛برسی
مو  ي تو هدایت نماید، براي تو از شتران سرخ وسیله اهللا سوگند که اگر اهللا، یک نفر را به

حرکت کرد، سپس ایستاد و فریاد زد:   در روایت دیگري آمده است: علی .»بهتر است

وا « فرمود:  بر سر چه چیزي با مردم پیکار کنم؟ پیامبر !خدا اي رسول دُ هَ تَّى يَشْ اتِلهم حَ قَ

وَ  أَمْ مْ وَ هُ اءَ نِّي دِمَ وا مِ مُ صَ لِكَ عَ لُوا ذَ عَ ا فَ إِذَ ولُ اهللاَِّ، فَ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ مْ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ وَ قِّ  اهلَُ إِال بِحَ

ىلَ اهللاَِّ ُمْ عَ اهبُ سَ حِ ، وَ المِ که گواهی دهند که معبود  با آنان پیکار کن تا این«یعنی:  )4(»اإلِسْ

ها و  گاه که چنین کردند، خون ي اوست؛ آن راستینی جز اهللا وجود ندارد و محمد فرستاده

 .٤٣٤٧ي: ، شماره»المغازی«بخاري، کتاب  -)١(

 ).١/٢٦٧منهج السلف و المتکلمین، ( -)٢(

شتران سرخ رنگ، در آن زمان، نزد شود که  مي .(یاد آوري٣٧٠١ي: ، شماره»الصحابۀ فضائل«بخاري، کتاب  -)٣(

 اعراب، از ارزش بسیار باالیي بر خوردار بودند)

 .٢٤٠٥ي: مسلم، شماره -)٤(
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اند و حسابشان  داشتهاموالشان را جز در مواردي که اسالم تعیین کرده است، از من مصون 
 .»با اهللا متعال است

خالص کردن  موضوعِ دعوت،دهند که نخستین  نشان مینیز   هاي پیامبر بیعت. 3
توان به این روایت  جمله میآن از  باشد. میکه همان توحید  براي اهللا متعال است پرستش

میان جمعی از یارانش فرمود: در   اهللا گوید: رسول می  عباده بن صامت که اشاره کرد
يْئًا« وا بِاهللاَِّ شَ كُ ِ ىلَ أَنْ ال تُرشْ ايِعُوينِ عَ هیچ چیزي را با که  با من بیعت کنید بر این« یعنی: )1(»بَ

گوید: با  می ب عطیه ام .»)غیر از اهللا کسی دیگر را عبادت نکنیداهللا شریک نسازید (و 

ن﴿گاه آن بزرگوار این آیه را براي ما تالوت فرمود:  یم؛ آنبیعت کرد  اهللا رسول
َ
 �َّ  أ

ِ  �ُۡ�ِۡ�نَ   )2( .]12: ممتحنةـلا[ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  بِٱ�َّ
عبادات خود را براي اهللا خالص کنند  ،تنها براي این بود که مردم جهاد و پیکار پیامبر. 4

 بن عمرعبداهللا . نمایندو از شرك و مشرکان برائت و بیزاري بجویند و از پرچم توحید، دفاع 
أَنَّ « فرمود:  اهللا رسولگوید:  می ب وا أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ وَ دُ هَ تَّى يَشْ اتِلَ النَّاسَ حَ تُ أَنْ أُقَ رْ أُمِ

و سُ ا رَ دً َمَّ مْ حمُ اهلَُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ نِّي دِمَ وا مِ مُ صَ لُوا ذَلِكَ عَ ا فَعَ إِذَ اةَ، فَ كَ تُوا الزَّ يُوُ الةَ، وَ وا الصَّ يمُ يُقِ إِال  لُ اهللاَِّ، وَ

ىلَ اهللاَِّ  ُمْ عَ اهبُ سَ حِ المِ، وَ قِّ اإلِسْ ام که با مردم پیکار کنم  (از سوي اهللا) مأموریت یافته«یعنی:  )3(»بِحَ
ي اوست و نماز  گواهی دهند که معبود راستینی جز اهللا وجود ندارد و محمد فرستادهکه  تا این

ها و اموالشان را جز در مواردي که  گاه که چنین کردند، خون را برپا دارند و زکات دهند؛ آن
 .»اند و حسابشان با اهللا متعال است اسالم تعیین کرده است، از من مصون داشته

 توحید الوهیت بهت قرآن در دعوروش  :دوم

به برخی اینک قرآنی در بیان دعوت به سوي توحید الوهیت، متعدد هستند.  هاي روش
 کنیم: اشاره میها  این روشاز 

 .٧٢١٣: ی بخاري، شماره -)١(

 .٧٢١٥: ی همان، شماره -)٢(

 .٢٥: ی همان، شماره -)٣(
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1- خداوند سبحان بیان آیات ربوبیت: 
ي  که اهللا، آفریننده کنند بینند و اقرار می ست که مردم می هایی گر نشانه بیان ،این آیات

  سپس این آیات با دعوت به سوي منحصر کردن عبادت براي اهللا ؛هاست این نشانه
هاست، پس به همین صورت  ي این طور که فقط اهللا آفریننده یعنی همان ؛پذیرد می پایان

، این آیه است که جملهآن واجب است که فقط او پرستش شود و شریکی ندارد. از 
 :فرماید می اهللا

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِي َر�َُّ�مُ  ٱۡ�ُبُدوا ِينَ  َخَلَقُ�مۡ  ٱ�َّ  َ�تَُّقونَ  َلَعلَُّ�مۡ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن َوٱ�َّ

ِي ٢١ �َض  لَُ�مُ  َجَعَل  ٱ�َّ
َ
َمآءَ  فَِ�ٰٗشا ٱۡ� نَزَل  بَِنآءٗ  َوٱلسَّ

َ
َمآءِ  ِمنَ  َوأ ۡخَرجَ  َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
 بِهِۦ فَأ

ْ  فََ�  لَُّ�ۡمۖ  رِۡزٗقا ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ِمنَ  ِ  َ�َۡعلُوا نَداٗدا ِ�َّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
 .]22-21: ةالبقر[ ﴾٢٢ َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

 ؛اي مردم! پروردگارتان را پرستش کنید؛ همان ذاتی که شما و پیشینیانتان را آفریده است «
چون)  ذاتی که زمین را برایتان بستر قرار داد و آسمان را (هم باشد که پرهیزکار شوید.

ها را  برافراشت، و از آسمان برایتان آب فرو فرستاد و با آن، انواع میوهسقفی باالي سرتان 
دانید، براي اهللا شریکانی  به ثمر رساند تا روزيِ شما باشد. پس دانسته و در حالی که می

 .»قرار ندهید
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ِيَن ﴿ ٰ ِعَبادِهِ ٱ�َّ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ا �ُۡ�ُِ�ونَ قُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ ۗ َءآ�َّ ۡن َخَلَق  ٥٩ ٱۡصَطَ�ٰٓ مَّ

َ
أ

َمآءِ َمآءٗ  نَزَل َلُ�م ّمَِن ٱلسَّ
َ
�َض َوأ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� �َبۡتَنا بِهِۦ َحَدآ�َِق َذاَت َ�ۡهَجةٖ  ٱلسَّ

َ
ا  فَأ مَّ

ن 
َ
 تُ�بُِتواْ َشَجرََهاۗٓ َ�َن لَُ�ۡم أ

َ
َع ٱ َ�ٰهٞ ءِ أ ِۚ بَۡل مَّ �َض  ٦٠ َ�ۡعِدلُونَ  ُهۡم قَۡومٞ �َّ

َ
ن َجَعَل ٱۡ� مَّ

َ
أ

نَۡ�ٰٗر� وََجَعَل قََرارٗ 
َ
 �ۗ لََها َرَ�ِٰ�َ وََجَعَل َ�ۡ�َ ٱۡ�َۡحَرۡ�ِن َحاِجزً � وََجَعَل ِخَ�ٰلََهآ �

َ
ِۚ  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ مَّ

ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َد�َ  ٦١بَۡل أ مَّ

َ
وَٓء أ هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ

�ِض� 
َ
 َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ�

َ
ِۚ قَلِيٗ�  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ ُروَن مَّ ا تََذكَّ ن َ�ۡهِديُ�ۡم ِ�  ٦٢ مَّ مَّ

َ
أ

ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِۦٓۗ  ِ َوٱۡ�َۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل ٱلّرَِ�َٰح �ُۡ�َ  ُظلَُ�ِٰت ٱۡلَ�ّ
َ
ِۚ  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ ُ مَّ  تََ�َٰ� ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ْ  ٦٣َ�مَّ ن َ�ۡبَدُؤا مَّ
َ
�ِض�  أ

َ
َمآءِ َوٱۡ� ٱۡ�َۡلَق ُ�مَّ يُِعيُدهُۥ َوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ
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َ
ِۚ ُقۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ  .]64-59النمل: [ ﴾٦٤مَّ
آنِ اهللا است و درود و سالم بر بندگانش که (آنان را) برگزید. بگو: حمد و ستایش از «

آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که  دهند؟ چه شریکش قرار می آیا اهللا بهتر است یا آن
هاي باطراوتی  باغ ،پس با آن ؟ها و زمین را آفرید و برایتان از آسمان آبی نازل کرد آسمان

ود درختانش را برویانید. آیا معبود برحقی جز اهللا وجود رویاندیم که براي شما ممکن نب
آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که . رو و منحرفی هستند مردم کج ،دارد؟ بلکه آنان

هاي استواري قرار  برایش کوه و زمین را آرام ساخت و در آن نهرها و جویبارها روان کرد
آیا معبود برحقی جز اهللا وجود  ؟دید آوردداد و میان دو دریا(ي شیرین و شور) مانعی پ

آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعاي درمانده را  دانند. ترشان نمی دارد؟ بلکه بیش
نماید و شما را  کند و سختی و گرفتاري را برطرف می گاه که او را بخواند، اجابت می آن

قی جز اهللا وجود دارد؟ اندك پند گرداند؟ آیا معبود برح دیگر) در زمین می (یک انجانشین
هاي خشکی و دریا راه را به  (آیا معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که در تاریکی پذیرید. می

فرستد؟  دهد و ذاتی که بادها را پیش از (نزول بارانِ) رحمتش، به مژده می شما نشان می
د، بس واالتر و برتر دهن چه شریکش قرار می آیا معبود دیگري با اهللا هست؟ اهللا از آن

کند و دوباره تکرارش  (آیا معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که آفرینش را آغاز می است.
دهد؟ آیا معبود برحقی جز اهللا  نماید و ذاتی که شما را از آسمان و زمین روزي می می

 .»گویید، دلیلتان را بیاورید وجود دارد؟ بگو: اگر راست می

 ﴿ فرماید: می  در آخر هر آیه اهللا متعال
َ
َع ٱ َ�ٰهٞ ءِ أ ِ مَّ آیا معبود برحقی جز اهللا  :یعنی؛ ﴾�َّ

ي نفی آن است. و آنان  اقرار  ست که در بردارنده وجود دارد؟ این عبارت، استفهام انکاري
 .)1(انجام داده است؛ نه کسی دیگر ي این کارها را اهللا همهکردند که  می

 
 

 .٥٦و٥٥صص المنحۀ اإللهیۀ فی تهذیب شرح الطحاویۀ، -)١(
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 :سبحان بر توحید الوهیتشهادت خداوند  -2
نیز براي خودش به این توحید گواهی داده و فرشتگان و پیامبران و فرستادگانش  اهللا

 :فرماید متعال می اهللاند؛  به این توحید گواهی داده

ُ  َشِهدَ ﴿ نَُّهۥ ٱ�َّ
َ
ْ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ْولُوا

ُ
 ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  بِٱۡلقِۡسِط�  قَآ�َِمۢ� ٱۡلعِۡلمِ  َوأ

ِ  ِعندَ  ٱّ�ِينَ  إِنَّ  ١٨ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ۡسَ�ُٰمۗ  ٱ�َّ ِينَ  ٱۡخَتلََف  َوَما ٱۡ�ِ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 إِ�َّ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ

ِ  َ�ٰتِ � يَۡ�ُفرۡ  َوَمن بَۡيَنُهۡمۗ  َ�ۡغَيۢ� ٱۡلعِۡلمُ  َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َ  فَإِنَّ  ٱ�َّ  َ�ِ�عُ  ٱ�َّ
 .]19-18آال عمران: [ ﴾١٩ ٱۡ�َِسابِ 

دهد که هیچ معبود  کند، گواهی می عدالت تدبیر می  اهللا که همواره امور هستی را به «
دهند).  گونه گواهی می برحقی جز او وجود ندارد؛ و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز همین

کار) است، وجود  سنجیده=ناپذیر و حکیم ( شکستهیچ معبود برحقی جز اهللا که تواناي 
اسالم است و اهل کتاب تنها پس از آن،  ،گمان دین حق (و قابل قبول) در نزد اهللا بی ندارد.

(در قبول اسالم) با هم اختالف نمودند که با وجود آگاهی از حق، از روي حسادتی که در 
شتند). و هرکس به آیات اهللا کفر میانشان بود، به سرکشی پرداختند (و از حد انصاف گذ

 .»کند (بندگانش) رسیدگی می ورزد، بداند که اهللا خیلی زود به حسابِ

 :خوانند به فریاد می تعالی که به جاي اهللا معبودانیبیان عجز و ناتوانی  -3
از این معبودان، نه کاري براي خودشان ساخته است و نه براي کند که  بیان می  اهللا

از قرآن فراوانی ندارند. در آیات و دیگران هیچ نفع و زیانی براي خودشان دیگران؛ و 
 :فرماید میاهللا متعال  به عنوان مثالکریم بدین نکته تصریح شده است؛ 

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  َمَثلٞ  ُ�َِب  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ۥٓۚ  فَٱۡسَتِمُعوا ِينَ  إِنَّ  َ�ُ ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  ٱ�َّ ْ  لَن ٱ�َّ  َ�ۡلُُقوا

ْ  َولَوِ  بَاٗ�اذُ  ۥۖ  ٱۡجَتَمُعوا بَاُب  �َۡسلُۡبُهمُ  �ن َ�ُ الُِب  َضُعَف  ِمۡنهُۚ  �َۡستَنقُِذوهُ  �َّ  ا ٔٗ َشۡ�  ٱ�ُّ  ٱلطَّ
 .]73الحج: [ ﴾٧٣ َوٱلَۡمۡطلُوُب 

گمان معبودانی که به جاي  شود؛ پس به آن گوش بسپارید. بی اي مردم! مثالی بیان می «
ها  ي آن توانند مگسی بیافرینند؛ هرچند براي آفریدن مگس همه نمیخوانید، هرگز  اهللا می
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را از او پس بگیرند.  توانند آن جمع شوند. و اگر مگس، چیزي از آنان برباید، نمی
 .»(باطل)، همه ضعیف و ناتوانند معبودانِنیز گزاران و  عبادت

معبودان  عجز و ناتوانی گر گی بیانکه هم باره وجود دارد فراوانی در اینآیات 
؛ معبودان باطلی که نه براي خودشان و نه شوند پرستش میبه جاي اهللا  ست که باطلی

 آید. عبادت کنندگان خود، هیچ نفع و زیانی از دستشان بر نمی

 :کنندگان معبودان باطل رستشپ یتوضع -4
و آنان را به نموده را سرزنش  کنندگان معبودان باطل پرستش در آیاتی دیگر  اهللا

 :فرماید که می چنان ؛گمراهی و سرگردانی و کوري و دوري از هدایت توصیف کرده است

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ ْ  ِممَّ ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعوا ۥٓ  �َۡسَتِجيُب  �َّ  َمن ٱ�َّ  َعن وَُهمۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�ُ
ْ  ٱ�َّاُس  ُحِ�َ  �َذا ٥ َ�ٰفِلُونَ  ُدَ�ٓ�ِِهمۡ  ۡعَدآءٗ  لَُهمۡ  َ�نُوا

َ
ْ  أ  ﴾٦ َ�ٰفِرِ�نَ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا

 .]6-5األحقاف: [
خواند که تا روز  فریاد می تر از کسی نیست که کسانی جز اهللا را به کس گمراه و هیچ «

معبودان باطل) از دعا و درخواست =گویند و آنان ( قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی
شوند، معبودان باطل، دشمن ایشان  و هنگامی که مردم برانگیخته می خبرند. ایشان بی

 .»ها خواهند گشت خواهند بود و منکر عبادت این
 :فرماید دیگري میي  آیهدر و 

ِينَ  َمَثُل ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ  ُدونِ  ِمن ٱ�َّ ۡوِ�َآءَ  ٱ�َّ
َ
ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ  َكَمَثلِ  أ ۖ  ٱ�َّ ۡوَهنَ  �نَّ  بَۡيٗتا

َ
 أ

ْ  لَوۡ  ٱۡلَعنَكُبوِت�  َ�َۡيُت  ٱۡ�ُُيوتِ   .]41العنکبوت: [ ﴾٤١ َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا
اي (سست)  مثال کسانی که دوستانی جز اهللا برگزیدند، همانند عنکبوت است که خانه «

 .»دانستند ي عنکبوت است؛ اگر می ها، خانه ترین خانه شک سست ساخت. و بی
 :فرماید چنین می هم

﴿ ْ َُذوا نُفِسِهمۡ  َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  ُ�ۡلَُقونَ  وَُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡلُُقونَ  �َّ  َءالَِهةٗ  ُدونِهِۦٓ  ِمن َوٱ�َّ
َ
�ِ � ّٗ�َ 

 .]3الفرقان: [ ﴾٣ �ُُشوٗر� َوَ�  َحَيٰوةٗ  َوَ�  َمۡوٗتا َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  َ�ۡفٗعا َوَ� 
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اند و  آفریده شده شانآفرینند و خود نمىو (کافران) معبودانى جز اهللا گرفتند که چیزى «
مالک هیچ زیان و سودى براي خویش نیستند و اختیار و توانایی مرگ و زندگانى و 

 .»برانگیختن ندارند
 باره وجود دارد. فراوانی در اینآیات 

 :بیان وقایع روز قیامت -5
گذرد؛  معبودانشان میمیان مشرکان و  دهد که روز قیامت، اهللا متعال از وقایعی خبر می

تبري کنندگان  پرستش؛ در آن روز، معبودان باطل، از جویند دیگر بیزاري می از یکسان که  بدین
ت دش به گران، این پرستش؛ آن هم در حالی که کنند و پیروانشان را سرزنش می جویند می

 :فرماید می  اهللا! که برایشان شفاعت کند و از آنان دفاع و حمایت نمایدنیازمند کسی هستند 

ِينَ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿ ْ  لِ�َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
نُتمۡ  َمَ�نَُ�مۡ  أ

َ
َ�ٓؤُُ�مۚۡ  أ  فََز�َّۡلَنا َوُ�َ

َ�ٓؤُُهم َوقَاَل  بَۡيَنُهۡمۖ  ا ُ�َ ِ  فََكَ�ٰ  ٢٨ َ�ۡعُبُدونَ  إِيَّانَا ُكنُتمۡ  مَّ  إِن َوَ�ۡيَنُ�مۡ  بَۡيَنَنا َشِهيَدۢ� بِٱ�َّ
 .]29-28یونس: [ ﴾٢٩ لََ�ٰفِلِ�َ  ِعَباَدتُِ�مۡ  َ�نۡ  ُكنَّا

با معبودانتان، «گوییم:  گاه به مشرکان می کنیم و آن ي آنان را حشر می و روزي که همه «
و معبودانشان   سازیم ها را از هم جدا مى و بدین ترتیب آن». در جاي خود بایستید

همین بس که اهللا، میان ما و شما گواه است که  کردید. پرستش نمیشما، ما را «گویند:  می

 .»خبر بودیم ما از پرستش شما بی

 :پیامبران به سوي توحید ي همه دنفراخوان -6
هاي پیامبران و فرستادگان  داستانهاي قرآنی در دعوت به سوي توحید، بیان  یکی از روش

و منحصر کردن عبادت  اهللاهاي خود را به سوي توحید و یگانه دانستن  که امتست  الهی
کلید دعوت بینیم که دعوت به سوي توحید،  ها می خواندند؛ در این داستان فرا میبراي او 

نیز داده و  رويخصومت و نزاعی که میان پیامبران و اقوامشان بوده و  انپیامبر ي مهه
تفاق افتاده، به خاطر همین دعوت بزرگ بوده است؛ در که ای یها و جنگي زبانی ها درگیري
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و  الهیو هالك شدند و فرستادگان  و زبون ، خواراهللا و دشمنان فرستادگانشدشمنان  ،نتیجه
که  باشد؛ چنان میهایش  در میان آفریدهاهللا متعال . این سنت گردیندپیروانشان، موفق و پیروز 

 :فرماید می خود، دعوت تعدادي از پیامبران و فرستادگان بازگو کردنپس از   اهللا

ٰلِِم�َ  ِمنَ  ِ�َ  َوَما﴿  .]83هود: [ ﴾٨٣ بَِبعِيدٖ  ٱل�َّ
 .»کاران دور نیست و چنین عذابی از ستم«

تعالملشان با اقوامشان وجود دارد که به پیامبران و  هاي داستان ي فراوانی دربارهآیات 
 فرماید: می ؛ اهللاکنیم می بسندهاي از این آیات  ذکر نمونه

لَمۡ ﴿
َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
ْ  يَأ ِينَ  َ�َبُؤا ِينَ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  قَۡومِ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن ٱ�َّ  َ�  َ�ۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  َوٱ�َّ
ۚ  إِ�َّ  َ�ۡعلَُمُهمۡ  ُ ْ  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  رُُسلُُهم َجآَءۡ�ُهمۡ  ٱ�َّ ٓوا يِۡدَ�ُهمۡ  فََردُّ

َ
ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ِ�ٓ  �

َ
ْ  أ  َ�َفۡرنَا إِنَّا َوقَالُٓوا

 ٓ رِۡسۡلُتم بَِما
ُ
ا َشّكٖ  لَِ�  �نَّا بِهِۦ أ ٓ  ّمِمَّ ِ�  رُُسلُُهمۡ  ۞قَالَۡت  ٩ ُمرِ�بٖ  إَِ�ۡهِ  تَۡدُعوَ�َنا

َ
ِ  أ  َشّكٞ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرِ  �ِض�  ٱلسَّ
َ
َرُ�مۡ  ُذنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م ِ�َۡغفِرَ  يَۡدُعوُ�مۡ  َوٱۡ� َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َو�َُؤّخِ

َ
�  أ َسّ�ٗ  مُّ

 ْ نُتمۡ  إِنۡ  قَالُٓوا
َ
ن تُرِ�ُدونَ  ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

َ
ونَا أ ا تَُصدُّ تُونَا َءابَآُؤنَا َ�ۡعُبدُ  َ�نَ  َ�مَّ

ۡ
 �ُِسۡلَ�ٰنٖ  فَ�

بِ�ٖ  ۡنُ  إِن رُُسلُُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَلۡت  ١٠ مُّ َ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  �َّ ٰ  َ�ُمنُّ  ٱ�َّ  �ََشآءُ  َمن َ�َ
ٓ  َ�نَ  َوَما ِعَبادِهۦِۖ  ِمنۡ  ن َ�َا

َ
�َِيُ�م أ

ۡ
ِۚ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  �ُِسۡلَ�ٰنٍ  نَّأ ِ  َوَ�َ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  فَۡلَيَتَو�َّ

ٓ  َوَما ١١ �َّ  َ�َا
َ
�  َ ِ  َ�َ  َ�َتَو�َّ ۚ  َهَدٮَٰنا َوقَدۡ  ٱ�َّ نَّ  ُسُبلََنا ٰ  َوَ�َۡصِ�َ َ�َ  ٓ ۚ  َما ِ  َوَ�َ  َءاَذۡ�ُتُمونَا  ٱ�َّ

 ِ ُونَ  فَۡلَيَتَو�َّ ِينَ  َوقَاَل  ١٢ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ْ  ٱ�َّ ٓ  ّمِنۡ  َ�ُۡخرَِجنَُّ�م لِرُُسلِِهمۡ  َ�َفُروا �ِضَنا
َ
وۡ  أ

َ
 َ�َُعوُدنَّ  أ

 �ِ  ۖ وَۡ�ٰٓ  ِملَّتَِنا
َ
ٰلِِم�َ  َ�ُۡهلَِ�نَّ  َر�ُُّهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  فَأ �َض  َولَنُۡسِكَننَُّ�مُ  ١٣ ٱل�َّ

َ
 َ�ۡعِدهِمۚۡ  ِمنۢ  ٱۡ�

 .]14-9ابراهیم: [ ﴾١٤ وَِ�يدِ  وََخاَف  َمَقاِ�  َخاَف  لَِمنۡ  َ�ٰلَِك 
آیا خبر گذشتگانتان اعم از قوم نوح، و عاد و ثمود به شما نرسیده است؟ و سرگذشت  «

هاي آشکار نزدشان  داند. پیامبرانشان با نشانه میکسانی را که پس از آنان آمدند، تنها اهللا 
آمدند؛ ولی آنان (در برابر پیامبران) دستانشان را بر دهانشان گذاشتند (که خاموش!) و 

خوانید، شک و  می چه ما را به سویش فرا گفتند: ما رسالت شما را قبول نداریم و به آن
ها و زمین است،  ي آسمان  که پدیدآورندهي اهللا شان گفتند: آیا درباره پیامبران تردید داریم.
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خواند تا گناهانتان را ببخشد و تا مدت  می سوي ایمان) فرا او شما را (به شک دارید؟
 کهچون خود ما هستید  هایی هم مشخصی به شما مهلت دهد. گفتند: شما فقط انسان

برایمان پس زدارید؛ کردند، با خواهید ما را از پرستش معبودانی که نیاکانمان عبادت می می
هایی همانند خود  گفتند: ما انسانبه آنان پیامبرانشان  ي آشکاري بیاورید. دلیل و معجزه

گذارد و ما جز به  از بندگانش که بخواهد، منت می کسبر هر اهللاشما هستیم؛ ولی 
و چرا با  منان باید بر اهللا توکل کنند.ؤاي بیاوریم. و م توانیم برایتان معجزه نمی اهللاخواست 

وجودي که اهللا، ما را به بهترین راه هدایت نموده، بر او توکل نکنیم؟ و حتما در برابر اذیت 
کنندگان باید بر اهللا توکل  نماییم. و توکل رسانید، صبر و شکیبایی می و آزاري که به ما می

یین آ که به دین و رانیم یا این وکافران به پیامبرانشان گفتند: ما شما را از دیار خود می کنند.
؛ کاران را نابود خواهیم کرد ما بازگردید. پس پروردگارشان به آنان وحی نمود که حتما ستم

سرزمین ساکن خواهیم کرد. اینست (پاداش) کسی که از  )این(شما را در  ،و پس از آنان
 .»گاه من (در روز رستاخیز) و از تهدید و وعید من بیم دارد ایستادن در پیش

ي  هایشان در زمینه ي داستان پیامبران و تعامل فرستادگان الهی با امت دربارهسخن 
که بیان توحید و یگانه دانستن اهللا و منحصر کردن پرستش براي  سازد دعوت، روشن می

چه گذشت،  السالم بوده است. از آن ي پیامبران علیهم شریک، نخستین وظیفه یکتا و بی اهللاِ
ي مردمان  ي تمامی انواع توحید است و از همه در بردارندهاهمیت توحید الوهیت که 

 .)1(گردد خواسته شده، روشن می

 سوم: معناي عبادت و شروط پذیرفته شدن آن:

عبادت در لغت و شریعت، بر محور تذلل و خاکساري، و خضوع و فروتنی و 
شود:  می . عبادت در لغت، از ذلت به معناي افتادگی آمده است؛ گفتهست برداري فرمان

و در اصطالح شرع،  ».رامشتر «، یعنی: »بعیر معبد«و » هموارراه «، یعنی: »طریق معبد«
 .)2(کردي که در آن، کمال محبت و خضوع و فروتنی و ترس، جمع استعبارتست از روی

 .٢٤٩التوحید، ص یالرسول حم حمایۀ -)١(

 ).١/١٦٠)؛ تفسیر طبري، (١/٢٦تفسیر ابن کثیر، ( -)٢(
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ست که جامع هر گفتار و کردار باطنی و  عبادت در تعریف جامع و فراگیرش، اسمی
ست؛ پس نماز، زکات، روزه، حج،  که اهللا، آن را دوست دارد و بدان راضی ست ظاهري
ي رحم، وفاي به عهد،  ، نیکی به پدر و مادر، به جاي آوردن صلهداري گویی، امانت راست

امر به معروف و نهی از منکر، جهاد با کافران و منافقان، نیکی کردن به همسایه و یتیم و 
ها و چارپایان، دعا، ذکر، قرائت قرآن، و امثال آن،  ده و بردهمان مستمند و فقیر و در راه

، خشیت و ترس از اهللا، شکرگزاري  چنین محبت  اهللا و پیامبر همگی عبادتند. هم
هاي اهللا، راضی شدن به قضا و تقدیر الهی، توکل بر اهللا، امید به رحمت اهللا و ترس  نعمت

ست که محبوب اهللا و مورد  دت، غایت و هدفیها عبادتند؛ زیرا عبا از عذابش و مانند آن
 فرماید: طور که خود می پسند اوست که مخلوقات را براي آن آفریده است؛ همان

نَّ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس  ٱۡ�ِ  .]56الذاریات: [ ﴾٥٦ ِ�َۡعُبُدونِ  إِ�َّ  َوٱۡ�ِ
 .)1(»نمایندها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت و پرستش  ها و جن و انسان «

ي کمال و نهایت محبت و دوستی؛ و کمال و نهایت فروتنی و  عبادت در بردارنده
تذلل و افتادگی براي اهللا متعال است؛ زیرا محبوبی که مورد تعظیم قرار نگیرد و در 

چنین کسی که مورد تعظیم و  برابرش اظهار تذلل و خاکساري نگردد، معبود نیست؛ هم
 .)2(گیرد، ولی مورد محبت قرار نگیرد، معبود نیست داشت قرار می بزرگ

 شرایط قبول شدن عبادت در قرآن کریم
 شرط اول: اخالص

این شرط، به اراده و قصد و نیت بنده بستگی دارد. منظور از اخالص، این است که اطاعت 
 نیت در سخنان علما به دو معنا آمده است: )3(و قصد انجام آن، فقط براي اهللا متعال باشد.

 دیگر؛ مانند جدا کردن نماز ظهر از نماز عصر. تشخیص و جدا کردن عبادات از یک -1

 ).١٥٠-١٠/١٤٩مجموع الفتاوي، ( -)١(

 ).٢٠/٦مجموع الفتاوي، ( ٦٣، صالتحفۀ العراقیۀ -)٢(

 ).٢/٩١مدارج السالکین، ( -)٣(
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شریک است، یا هم براي  به معناي تشخیص مقصود که آیا فقط براي اهللا یکتا و بی -2
ي  درباره هایشان ست که عارفان در کتاب خدا و هم براي غیرخدا؟ این، همان نیتی

 .)1(اند اخالص و توابع آن سخن گفته
ي این اصل، در قرآن و سنت و سخنان دانشمندان امت اسالمی و پیروانشان،  ادله

 فرماید: کنیم؛ اهللا متعال می فراوان آمده است. ابتدا دو نمونه از دالیل قرآنی را ذکر می

﴿ ٓ ٓ  إِ�َّا نَزۡ�َا
َ
َ  فَٱۡ�بُدِ  بِٱۡ�َقِّ  ٱلِۡكَ�َٰب  إَِ�َۡك  أ ُ  ُ�ۡلِٗصا ٱ�َّ َ�  ٢ ٱّ�ِينَ  �َّ

َ
�  ِ  ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ  ِ�َّ

ِينَ  ْ  َوٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآءَ  ُدونِهِۦٓ  مِن ٱ�َّ
َ
ٓ  إِ�َّ  َ�ۡعبُُدُهمۡ  َما أ ِ  إَِ�  ِ�َُقّرِ�ُونَا َ  إِنَّ  ُزلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ  َ�ُۡ�مُ  ٱ�َّ

ِ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  بَيۡنَُهمۡ  َ  إِنَّ  ُفوَنۗ َ�ۡتَل ارٞ  َ�ِٰذبٞ  ُهوَ  َمنۡ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ  .]3-2الزمر: [ ﴾٣ َكفَّ
ایم؛ پس اهللا را در حالی عبادت و پرستش  حق به سوي تو نازل کرده ما این کتاب را به«

دانی. هان! دین و عبادت خالص (و تهی از شرك)  ي او می کن که دین و عبادت را ویژه
گویند:) ما آنان را عبادت و  اند، (می آنان که دوستانی جز او برگزیدهاز آنِ اهللا است. و 

گمان  ي ما باشند و) ما را به اهللا نزدیک کنند. بی  که (واسطه کنیم مگر براي آن پرستش نمی
شک اهللا،  اهللا در میان آنان پیرامون مواردي که با هم اختالف دارند، داوري خواهد کرد. بی

 .»بخشد ناسپاس باشد، هدایت نمی گو و کسی را که دروغ
اش آن را خالصانه براي  دهنده کند که انجام فقط عملی را قبول می  یعنی خداوند

 .)2(شریک انجام داده است اهللا یکتا و بی
 فرماید: ي دیگري می و در آیه

َمرَ  قُۡل ﴿
َ
ْ  بِٱۡلقِۡسِط�  َرّ�ِ  أ �ِيُموا

َ
 ٱّ�ِيَنۚ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  َوٱۡدُعوهُ  َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  وُُجوَهُ�مۡ  َوأ

ُ�مۡ  َكَما
َ
 .]29األعراف: [ ﴾٢٩ َ�ُعوُدونَ  بََدأ

بگو: پروردگارم مرا به عدالت فرمان داده است و (چنین فرموده که) هنگام هر نماز به  «
طور که در آغاز  سوي او روي نمایید و با اخالص در دین و عبادت، او را بخوانید. همان

 .»گردید آفرید، (به سویش) باز میشما را 

 .٨جامع العلوم و الحکم، اثر ابن رجب، ص -)١(

 ).٣/١٥٨تفسیر ابن کثیر، ( -)٢(
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لِّ إِ «فرموده است:   پیامبرو اما دالیلی از احادیث نبوي؛  امَ لِكُ إِنَّ ، وَ لُ بِالنِّيَّاتِ امَ نَّامَ األَعْ

رَ  جْ انَتْ هِ هُ إِىلَ اهللاِ و رسولِهِ ومن كَ تُ رَ جْ هُ إِىلَ اهللاِ و رسولِهِ فهِ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ ، فَ ا نَوَ ئٍ مَ رِ هُ امْ تُ

رَ إِلَيْهِ  اجَ ا هَ هُ إِىلَ مَ تُ رَ جْ هِ ا فَ هَ نْكِحُ أَةٍ يَ رَ ا أَو امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ بستگی ها  به نیت اعمال«: یعنی )1(»لِدُ

کس هجرتش رپس ه ست که نیت کرده است. آورد هر کسی، همان چیزي و دست دندار
یابد) و  براي اهللا و پیامبرش باشد، هجرتش براي اهللا و پیامبر اوست (که پاداش آن را می

آورد هجرتش، همان  هرکس براي کسب دنیا یا ازدواج با زنی هجرت نماید، دست
 .»ن، هجرت کرده استآست که به خاطر  چیزي

ةِ « فرمود: شنیدم که می  اهللا رسولگوید: از   ابوهریره يَامَ مَ الْقِ وْ قْىضَ يَ لَ النَّاسِ يُ إِنَّ أَوَّ

لْتُ فِ  اتَ : قَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ ا عَ : مَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ ، فَ هُ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ ، فَ َ بِهِ أُيتِ ، فَ دَ هِ تُشْ لٌ اسْ جُ يْهِ رَ لَ تَّى عَ يكَ حَ

الَ  قَ َنْ يُ ، ألِ لْتَ اتَ لَكِنَّكَ قَ ، وَ بْتَ ذَ الَ كَ ، قَ تُ دْ هِ تُشْ ىلَ اسْ بَ عَ حِ ، فَسُ رَ بِهِ ، ثُمَّ أُمِ دْ قِيلَ قَ ، فَ يءٌ رِ : جَ

رَّ  عَ ، فَ َ بِهِ أُيتِ ، فَ آنَ رْ أَ الْقُ رَ قَ ، وَ هُ لَّمَ عَ لَّمَ الْعِلْمَ وَ عَ لٌ تَ جُ رَ ، وَ يَ يفِ النَّارِ تَّى أُلْقِ ، حَ هِ هِ جْ ا، وَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ

مْ  لَّ عَ : تَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ امَ عَ : فَ الَ لَكِنَّكَ قَ ، وَ بْتَ ذَ الَ كَ . قَ آنَ رْ أْتُ فِيكَ الْقُ رَ قَ ، وَ تُهُ مْ لَّ عَ تُ الْعِلْمَ وَ

بَ  حِ ، فَسُ رَ بِهِ ، ثُمَّ أُمِ دْ قِيلَ قَ ، فَ ئٌ ارِ ، قَ الَ آنَ لِيُقَ رْ أْتَ الْقُ رَ قَ ٌ، وَ املِ : عَ الَ ، لِيُقَ تَ الْعِلْمَ لَّمْ عَ هِ تَ هِ جْ ىلَ وَ  عَ

يَ يفِ النَّارِ  تَّى أُلْقِ ، حَ هُ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ ، فَ َ بِهِ أُيتِ ، فَ هِ لِّ نَافِ املَْالِ كُ نْ أَصْ طَاهُ مِ أَعْ ، وَ يْهِ لَ عَ اهللاَُّ عَ سَّ لٌ وَ جُ رَ ، وَ

قْتُ فِ  فَ ا إِالَّ أَنْ قَ فِيهَ نْفَ ِبُّ أَنْ يُ بِيلٍ حتُ نْ سَ كْتُ مِ رَ ا تَ : مَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ امَ عَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ . قَ فَ ا لَكَ : يهَ الَ

تَّى أُلْ  ، حَ هِ هِ جْ ىلَ وَ بَ عَ حِ ، فَسُ رَ بِهِ مَّ أُمِ ، ثُ دْ قِيلَ قَ ، فَ ادٌ وَ وَ جَ : هُ الَ ، لِيُقَ لْتَ عَ لَكِنَّكَ فَ ، وَ بْتَ ذَ يَ يفِ كَ قِ

ست که  شود، مردي نخستین فردي که در روز قیامت علیه او حکم می«: یعنی )2(»النَّارِ 

ها را  آناو  و دهد نعمتش را به او نشان می اهللا، آورند و) (او را میشهید شده است؛ 
 پاسخاي؟  چه عملی انجام داده اه این نعمت فرماید: در برابر به او می اهللاشناسد؛  می
ي این برا ؛: دروغ گفتیفرماید می .شهید شدمکه  اینتا  یدمدهد: در راه تو جنگ می

 ).١/٢» (بدءالوحي«بخاري، کتاب  -)١(

 ).٢/١٥١٣، (»اإلمارة«مسلم، مبحث  -)٢(
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؛ ست که آدم شجاعی گفته شد) ات که گفته شود: شجاع است! و (در دنیا درباره جنگیدي
ست که  و نیز مردي رسد که او را بر چهره در دوزخ بیندازند. اش فرمان می درباره سپس

هایش  آورند اهللا نعمت او را میعلم آموخته و آن را تعلیم داده و قرآن را تالوت کرده است؛ 
 اه این نعمت در برابر اید:فرم به او می اهللاشناسد؛  را می ها آن کند و او، را به او یادآوري می

 .دادم و براي رضاي تو قرآن خواندم تعلیمگوید: علم آموختم و آن را  میاي؟  کردهچه 
است!  م و دانشمندعال که گفته شودات  دربارهعلم آموختی تا  ؛ بلکه: دروغ گفتیفرماید می

رسد که او را  اش فرمان می درباره سپس؛ شد و گفته ،ست و قرآن خواندي تا بگویند: قاري
وزيِ فراوانی به داده ست که خداوند ثروت و ر و نیز مردي بر چهره در دوزخ بیندازند.

یاد  و او، همه را به دهد به او نشان می هایش را د و خداوند نعمتنآور او را میاست؛ 
در را  ها دهد: آن می ها چه کردي؟ پاسخ در برابر این نعمت: فرماید به او می آورد. اهللا می

؛ بلکه این کار را : دروغ گفتیفرماید می .خرج کردم، یی که تو دوست داشتهای اهر
 سپس ست! و گفته شد؛ اي بخشندهکه آدمِ بگویند ات  دربارهکه مردم  خاطر انجام دادي بدین

 .»رسد که او را بر چهره به سوي دوزخ ببرند و در دوزخ بیندازند اش فرمان می درباره

 عبادت مطابق شریعت باشد :شرط دوم
 توان به آیات زیر اشاره کرد: میو ؛ فراوان استقرآنی در این زمینه  ي ادله

نَّ ﴿
َ
ْ  َوَ�  فَٱتَّبُِعوُهۖ  ُمۡسَتقِيٗما ِصَ�ِٰ�  َ�َٰذا َوأ ُبَل  تَتَّبُِعوا َق  ٱلسُّ  َسبِيلِهِۦۚ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ

ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ   .]153األنعام: [ ﴾١٥٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ
هاي  از آن پیروي نمایید و از راه ،و (به شما خبر داده) که این، راه راست من است؛ پس «

ها همان  شوید. این دیگر پیروي نکنید که در این صورت از راه راست منحرف می
 .»کند تا تقوا پیشه سازید ست که پروردگار شما را بدان سفارش می اموري

 فرماید: میو 

ۡ�َملُۡت  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�َمۡمُت  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ  لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�  دِيٗنا

ثۡ�ٖ  ُمتََجانِٖف  َ�ۡ�َ  َ�َۡمَصةٍ  ِ�  ٱۡضُطرَّ  َ�َمنِ  ِ َ  فَإِنَّ  ّ�ِ  .]3: ةالمائد[ ﴾٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ
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را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را براي امروز براي شما دینتان  «
شما به عنوان دین پسندیدم. پس هرکس بدون رغبت به گناه، در حال گرسنگی شدید، 

 .»ي مهرورز است (به خوردن محرّمات) ناگزیر شود، بداند که اهللا آمرزنده
 فرماید: چنین می هم

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نۡ  دِيٗنا أ سۡ  ّمِمَّ

َ
ِ  وَۡجَهُهۥ َلمَ أ ۗ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِملَّةَ  َوٱ�ََّبعَ  ُ�ِۡسنٞ  َوُهوَ  ِ�َّ َذَ  َحنِيٗفا  َوٱ�َّ

 ُ  .]125النساء: [ ﴾١٢٥ َخلِيٗ�  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱ�َّ
کند و نیکوکار و پیرو دین  ست که خود را تسلیم اهللا می و چه آیینی بهتر از دین کسی «

 .»ابراهیم را به دوستی برگزیدحنیف و توحیدي ابراهیم است؟ اهللا 
 شود: ها اشاره می به برخی از آناست که  باره فراوان در ایننیز سنت  دالیل

نَّةَ « :فرموده است پیامبر - سُ : كِتَابَ اهللاَِّ وَ ِامَ تُمْ هبِ كْ َسَّ ا متَ لُّوا مَ نِ لَنْ تَضِ يْ رَ مْ أَمْ كْتُ فِيكُ رَ تَ

ولِهِ  سُ در میان شما دو چیز را به جا گذاشتم که تا زمانی که به آن دو چنگ «: یعنی )1(»رَ

 .»شو سنت پیامبر اهللاآن دو چیز عبارتند از: کتاب  ؛شوید زنید، هرگز گمراه نمیب

دٌّ « :فرموده است اهللا رسول - و رَ نْهُ فهُ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ دثَ يف أَمْ نْ أَحْ کسی « :یعنی )2(»مَ

  .»چیزي ایجاد کند که از آن نیست، بداند که عملش مردود استکه در دینمان، 

ا «حدیث دیگري فرموده است: در و  نْهَ يغُ عَ زِ ا، الَ يَ هَ ارِ نَهَ ا كَ هَ اءِ لَيْلُ ىلَ الْبَيْضَ مْ عَ تُكُ كْ رَ دْ تَ قَ

الِكٌ  ي إِالَّ هَ عْدِ ش روشن است، مثل روز ،شما را بر راه روشنی که شب آن«: یعنی )3(»بَ

 .»شود شده، کسی از آن منحرف نمی کردم و جز انسان هالكرها 
سخن از کسانی به میان آمد که از  /گوید: نزد مالک بن انس میمطرف بن عبداهللا  -

 اهللا رسول فرمود: می عمر بن عبدالعزیزاند؛ شنیدم که فرمود:  دین منحرف شده
عمل به نیز به همین منوال عمل کردند؛ خلفاي راشدین پس از او  هایی بنا نهاد و سنت

 ) آن را روایت کرده است.٢/٨٩٨، (»النهي عن قول الغدر«، باب »القدر«، مبحث »الموطأ«مالك در کتاب  -)١(

 ).١٣٤٤و٢/١٣٤٣، (»األقضیه«مسلم، کتاب  -)٢(

 ).١/١٤،(»الراشدیناتباع سنۀ الخلفاء «سنن ابن ماجه، باب  -)٣(
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ي قوت و نیروي دین  مایه  اطاعت کامل از اهللاسنت، اتباع و پیروي از کتاب اهللا و 
یا به چیزي که . کسی حق ندارد، سنت را تغییر دهد و آن را دگرگون نماید ست ونديخدا

هدایت شد، ي سنت در پی هدایت با وسیله. هر کس به بر خالف سنت است، روي بیاورد
آن را رها  کهو هر شود ي سنت یاري بجوید، نصرت و یاري می که به واسطه یابد و آن می

 کرده يسو که رو متعال او را به همان منان در پیش بگیرد، اهللاؤراهی غیر از راه مکند و 
 .)1(ست کشاند که بد سرانجامی به دوزخ میاو گرداند و  بر می است،
 این آیه را خواند: / فضیل بن عیاضدر روایتی آمده است که  -

يُُّ�مۡ  ِ�َۡبلَُوُ�مۡ ﴿
َ
ۡحَسنُ  �

َ
 .]2الملک: [ ﴾٢ ٱۡلَغُفورُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  َ�َمٗ�ۚ  أ

 .»یک از شما نیکوکارترید. و او، تواناي آمرزنده است تا شما را بیازماید که کدام ...«
ترین و  خالص منظور از نیکوترین عمل،«پس از تالوت این آیه، فرمود:  / فضیل

چیست؟  کردارترین  ترین و درست . گفتند: اي ابوعلی! خالص»باشد می ترین عمل درست
شود  ولی درست و مطابق شریعت نباشد، پذیرفته نمی ؛، خالص باشدیاگر عمل پاسخ داد:

د. حتماً گرد پذیرفته نمیهم ص نباشد، باز ولی خال ،و اگر درست و مطابق شریعت باشد
باید هم خالص براي اهللا و هم درست و مطابق شریعت باشد تا پذیرفته شود. عمل 

که  ست ، کرداريو عمل درست انجام گردد  اهللاکه فقط براي  ست ، عملیخالص
 )2(باشد.  مطابق سنت پیامبر

 بنا شده است: ،دید که دین اسالم بر اساس دو اصلگر روشن اینک

 معبودي که یکتاست و شریکی ندارد. ؛تنها  اهللا را بپرستیمکه  اول این -

؛ و این، ، بپرستیماست چه که در دین تشریع فرموده او را مطابق آنکه:  و دوم این -
 .)3(اند ن امر شدهه آباهللا، که فرستادگان ست  همان چیزي

 .٤٨، اثر آجري، صالشریعۀ -)١(

 ).٢/٨٩مدارج السالکین، ( -)٢(

 ).١/١٨٩، (یمجموع الفتاو -)٣(
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 روشنی بیان شده است: زندگی، بهخلقت مرگ و هدف از آفرینش انسان و  ،در این آیه

ِي﴿ يُُّ�مۡ  ِ�َۡبلَُوُ�مۡ  َوٱۡ�ََيٰوةَ  ٱلَۡمۡوَت  َخلَقَ  ٱ�َّ
َ
ۡحَسنُ  �

َ
 ﴾٢ ٱۡلَغُفورُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  َ�َمٗ�ۚ  أ

 .]2الملک: [
یک از شما نیکوکارترید. و  ذاتی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام «

 .»آمرزنده استاو، تواناي 
تفسیر  / گونه که فضیل عیاض ؛ هماني دو چیز است نیکوترین عمل، در بردارنده

 .)1(»باشد می ترین عمل ترین و درست خالص منظور از نیکوترین عمل،«کرده است، 
معناي  ،ترین عمل و درستباشد  می» إالاهللا الإله«ترین عمل، معناي عبارت:  خالص

القرآن) بدان اشاره  ي فاتحه (ام ست که سوره چیزي این، همان». اهللا رسول محمد«عبارت: 
 :فرماید جا که می آن ؛دارد

َ�َٰط  ٱۡهِدنَا﴿ ِينَ  ِصَ�َٰط  ٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ ۡ�َعۡمَت  ٱ�َّ
َ
 َعلَۡيِهمۡ  ٱلَۡمۡغُضوبِ  َ�ۡ�ِ  َعَلۡيِهمۡ  �

آّلِ�َ  َوَ�   .]7-6: حتةالفا[ ﴾٧ ٱلضَّ
اي؛ نه راه کسانی که راه کسانی که به آنان نعمت داده؛ هدایت فرماما را به راه راست،  «

 .»اي و نه (راه) گمراهان بر آنان خشم گرفته
، پیامبران، است نعمت هدایت خویش را به آنان ارزانی داشته اهللا متعالکسانی که 

و   و یارانش  آنان پیامبر گرامی ي باشند که از جمله صدیقان، شهدا و صالحان می
یعنی راهی که انسان را به  ،اند. راه مستقیم کسانی هستند که بر راه مستقیم حرکت کرده

 .)2(دور از افراط و تفریط است به ورساند. راه مستقیم، راه میانه  هدف می
 
 

 ).٤/٢٦٩تفسیر اللغوي، معالم التنزیل، ( -)١(

 .٣٨٩في القرآن الکریم، ص الوسطیۀ -)٢(
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 حقیقت عبادت :چهارم

 ي انسان را براي آن آفریده و آن را هدف زندگی و وظیفه اهللا متعالي عبادتی که  دایره
ست که تمامی شؤون و امور  اي ي پهناور و گسترده ، دایرهاست انسان در زمین قرار داده

ها و گفتار و کردار و حاالت  ي زندگانی و بلکه تمام تالش شود و همه انسان را شامل می
عبادت، در تعریف عبادت گفتیم که  تر پیش .)1(گیرد میدر بر و عواطف و احساساتش را 

که اهللا، آن را دوست دارد و  ست هر گفتار و کردارِ باطنی و ظاهريست که جامع  اسمی
 ؛. امکان ندارد که چیزي از تالش و کردار انسان از عبادت خارج شودست بدان راضی

خواه این تالش و کردار در عبادات محض باشد و خواه در معامالت مشروع، یا در 
اشاره کنیم که  بدین نکته ر چند بایده ؛ها سرشته شده است عاداتی که انسان بر انجام آن

روشن بر مشروعیت که دلیلی  اینهاست؛ مگر  ، بر ممنوعیت آنعبادات محضدر اصل 
بر مباح اصل در عادات، عنوان عبادت وجود داشته باشد. ناگفته نماند که  یک عمل به

ب . این مطلمگر دلیلی روشن بر ممنوعیت یک عادت وجود داشته باشد هاست؛ بودن آن
 اند: بر این اساس است که تصرفات بندگان اعم از گفتار و کردار، دو نوع

 کمال دین انسان است. صحت و ي عباداتی که الزمه -

- باشد میامور دنیوي انسان  ي عاداتی که الزمهیا رف ع. 
واجب کرده یا آن را  اهللا متعالیابیم عباداتی که  با یک بررسی در اصول شریعت درمی

اما عادات، اموري هستند که مردم در ؛ دنشو دوست داشته، فقط از طریق شریعت ثابت می
عدم  بر ها، هاست و اصل در آن زندگی آن ي بدان خو گرفته و الزمه يِ خودامور دنیو

 که مگر این ؛شوند ها از انجام هیچ کدام از آن عادات منع نمی یعنی انسان ؛است منوعیتم
است و متعال اهللا  جا، شرع و دستورِ امر و نهی در این زیراآن را منع کرده باشد؛ اهللا متعال 

پس تا زمانی  .)2(شده باشدامر ي صحت یک عبادت، این است که در شریعت به آن  الزمه

 .٥٣في اإلسالم، قرضاوي، ص ةالعباد -)١(

 ).١١٧و٢٩/١١٦. مجموع الفتاوي، (٣٨٠في القرآن الکریم،ص الوسطیۀ -)٢(
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تا  چنین همتوان آن را عبادت دانست؟  چگونه می امر به یک عبادت، ثابت نشود،که 
ست:  . گفتنیتوان آن را ممنوع دانست میثابت نگردد، ن ممنوعیت یک عادتزمانی که 
چیزي از افعال عادي انسان را  ي ممنوع کردن یا مباح گردانیدن، بندي در زمینه این تقسیم

ي عبادت  درجهشایان ذکر است که ولی  ؛کند خارج نمی اهللاي عبادت براي  از دایره
ي  فرق دارد. عادت به وسیله است، ر هم آمیختهي عادتی که با عبادت د محض و درجه

امور مباح در صورتی که وسایلی براي مقاصد  زیراشود؛  به عبادت تبدیل می ،نیت و قصد
به خاطر نیت و قصد  ،ها باشند ي چیزي از آن کننده یا تکمیل پسندیده،و اهداف واجب یا 

عِ «در حدیثی آمده است:  .)1(گیرد اجر و پاداش تعلق می بر امور مباح نیزخوب،  ويف بُضْ

مْ صدقةٌ  كُ در شرح  / نووي .»و در نزدیکی با همسرانتان، صدقه است«یعنی:  )2(»أحدِ

ي نیت  که امور مباح به وسیله ر این استگ این حدیث، بیان« گوید: این حدیث می
عبادت  ،دین ي گردد که همه جا روشن می از این .)3(»شوند درست، به طاعات تبدیل می

زندگی انسان  ي تا شیوهاست آمده برنامه و رهنمود الهی،  عنوان بهو دین  آید شمار می به
از آداب خوردن و نوشیدن و قضاي حاجت گرفته  ،تمامی امور زندگی را بهبود بخشد و

نیز و ها یا قوانین کیفري  مجازاتداري و سیاست مالی و معامالت و  تا حکومت
 کند. میروابط خارجی حکومت در صلح و جنگ را تنظیم هاي  زیرساخت

ولی  ؛نماز و روزه و زکات، اهمیت و جایگاه خود را دارند :از قبیل عباديشعایر 
بخشی ها،  اینبلکه  شود؛ و عبادت در این چند مورد، خالصه نمی ي عبادات نیستند همه

 خواهد. میآن را   اهللاز عبادتی هستند که 

که از انسان خواسته شده، این است که مسلمان، اقوال و کردار و مقتضاي عبادتی 
که قرار دهد هایی  و روشرهنمودها مطابق  را با مردم تعامل خودتصرفات و رفتار و 

 ).١/١٩، (يو أحکامها، اثر غامد حقیقۀ البدعۀ -)١(

 ).١/٦٩٧مسلم، ( -)٢(

 ).٧/٩٢، (يشرح النوو -)٣(
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 قصد ا بهها ر این رهنمودها و آموزهمسلمان باید  و ها را آورده است شریعت اسالمی آن
 .)1(و تسلیم در برابر اوامرش انجام دهد متعال اهللا از برداري فرمان

جانبه است، قرآن و سنت و عمل  که عبادت، مفهومی شامل و فراگیر و همه دلیل این
 :فرماید می کنیم که اهللا را ذکر می قرآن کریمابتدا ذکر دلیلی از  باشد. می #صحابه

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ ۥۖ  َ�ِ�َك  َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ  َو�َِ�ٰلَِك  َ�ُ
ِمۡرُت 

ُ
۠  أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
 .]163-162االنعام: [ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  أ

شریکی  بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ اهللا، پروردگار جهانیان است. «
 .»(امتم) هستمام و من، نخستین مسلمانِ  ندارد؛ و به توحید امر شده

قَ «فرموده است:  اشاره کرد که  پیامبر حدیثتوان به این  در سنت، می ا أَنْفَ إِذَ

ةٌ  قَ دَ وَ لَهُ صَ هُ ا فَ بُهَ تَسِ ْ لِهِ حيَ ىلَ أَهْ لُ عَ جُ اگر شخصی به نیت ثواب بر اهل و «: یعنی )2(»الرَّ
 .»شود صدقه محسوب می اش، هعیال خود انفاق کند، نفق

ىَ «فرموده است:   اهللا رسولچنین  هم اتَتْ فَالَ هِ ا حتَّی مَ بستهَ ةٍ حَ رَّ أَةٌ يفِ هِ رَ لَت النَّارَ امْ دخَ

ضِ  اشِ األرْ شَ نْ خَ ل مِ ا تأكُ تْهَ لَ سَ ىَ أرْ الَ هِ ا، وَ تْهَ مَ عَ خاطر یک گربه به  زنی به«یعنی:  )3(»أطَ
نکرد که از جانوران دوزخ رفت؛ زیرا گربه را زندانی نمود و به او غذا نداد و آزادش 

 .»زمین شکار کند و بخورد؛ در نتیجه مرد
فراگیر  یاعام بودن عبادت و شمولیت ي  درباره  براي استدالل به دیدگاه صحابه

به یمن  ب زندگی انسان، باید گفت: در داستان فرستادن ابوموسی و معاذ دربودن آن 
 پاسخ داد:خوانی؟  اي معاذ! تو چگونه قرآن می پرسید:معاذ  ازکه ابوموسی است آمده 

خیزم و هر  وابم را کامل کردم، برمیاین قسمت خکه  خوابم و پس از این اول شب می
ام، امید اجر  طور که از بیداري و همانخوانم  برایم مقدر کرده باشد، قرآن می اهللاندازه که 

 .و ثواب دارم، از خوابم نیز امید اجر و ثواب دارم

 .٤٧و٤٦مقاصد المکلفین، اثر دکتر عمر اشقر، صص -)١(

 .٥٥ي:  بخاري، شماره -)٢(

 ).٢٦١٩، ٢٢٤٣، ٢٢٤٢، ٩٠٤مسلم، ش: ( )؛ و٣٤٨٢، ٣٣١٨، ٢٣٦٥بخاری، ش: ( -)٣(

                                                            



 ایمان به اهللا   186

 ها انواع عبادت :پنجم

 ، انواع گوناگونی دارد؛ از جمله:عبادت

 :دعا -1
باشد و در نصوص قرآن و سنت به معناي  در لغت به معناي رغبت به سوي اهللا میدعا 

 :فرماید متعال می اهللاعبادت آمده است؛ 

ۡسَتِجۡب  ٱۡدُعوِ�ٓ  َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ  إِنَّ  لَُ�مۚۡ  أ ونَ  ٱ�َّ  َسَيۡدُخلُونَ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  �َۡسَتۡكِ�ُ

 .]60غافر: [ ﴾٦٠ َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ 
شک آنان که از عبادت من  و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم. بی«

 .»کنند، به زودي خوار و سرافکنده وارد دوزخ خواهند شد سرکشی می
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

﴿ ْ َ  فَٱۡدُعوا  .]54غافر: [ ﴾١٤ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ
پس اهللا را مخلصانه و در حالی بخوانید (=عبادت و پرستش کنید) که دین و عبادت را «

 .» گردانید؛ هرچند براي کافران ناخوشایند باشد خاص او می
 :فرماید چنین می هم

لََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  َفإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ  َدۡعَوةَ  أ ْ  َدَ�نِ�  إَِذا ٱ�َّ  ِ�  َفۡليَۡسَتِجيُبوا

 ْ  .]186: ةالبقر[ ﴾١٨٦ يَۡرُشُدونَ  َلَعلَُّهمۡ  ِ�  َوۡ�ُۡؤِمُنوا
پرسند، (بگو:) من نزدیکم و درخواست  ي من می بندگانم از تو دربارهکه و هنگامی  «

کنم. پس باید فرمانم را بپذیرند و به من  خواند، اجابت می گاه که مرا می کننده را آن دعا

 .» ایمان بیاورند تا هدایت یابند
 :فرماید میو 

﴿ ْ ۚ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا ْ  َوَ�  ٥٥ ٱلُۡمۡعتَِدينَ  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ وَُخۡفيًَة �ِض  ِ�  ُ�ۡفِسُدوا
َ
 َ�ۡعدَ  ٱۡ�

ۚ  َخوٗۡفا وَٱۡدُعوهُ  إِۡصَ�ِٰحَها ِ  رَۡ�ََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  .]56-55األعراف: [ ﴾٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ّمِنَ  قَرِ�بٞ  ٱ�َّ
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گذرند،  پروردگارتان را با زاري و در نهان بخوانید؛ به راستی او کسانی را که از حد می «
نپردازید و پروردگارتان  و در زمین پس از اصالح آن، به فساد و تبهکاري دوست ندارد.

 .» رحمت اهللا به نیکوکاران نزدیک است که راستی را با بیم و امید بخوانید. به
 فرماید: میي دیگري  بلندمرتبه در آیه اهللا

ِ  َمعَ  تَۡدعُ  فََ� ﴿ �ِ�َ  ِمنَ  َ�َتُكونَ  َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ  .]213الشعراء: [ ﴾٢١٣ ٱلُۡمَعذَّ
 .» شدگان خواهى شد اهللا مخوان که از عذابپس هیچ معبودى را با «
 :از دعبارتندعا  اجابتاسباب  اي از پاره
 غذاي حالل. •

 امر به معروف و نهی از منکر. •

 ؛ یعنی نیازش را با قطع و یقین درخواست کند.یقین در دعا قطع و  •

• از غفلت.  آن حضور قلب و سالمت 

 خشوع. •

 دوري از گناهان. •

 .))1 اهللاخالص در دعا براي  •
در پذیرفته شدن دعایش عجله کند یا چنین بپندارد که در اجابت دعایش، نباید  •

 تأخیر شده است.

 نباشد.ي خویشاوندي  قطع رابطهدر جهت و آلود  دعایش گناه •

هاي نیکو یا صفات  توان دعا را با توسل مشروعی همراه ساخت؛ مانند توسل به نام می
که انسان از  یا این ؛رود می اهللایا توسل به اعمال صالح که امید قبول آن نزد  ؛واالي اهللا

به صالحان زنده  و ست، درخواست دعا کند که به گمانش فرد صالحی اي شخص زنده
 متوسل شود.

 

 .١٢٢، اثر قحطاني، صو السنۀالذکر و الدعاء و العالج بالرقي من الکتاب  -)١(
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 دانشمندان اسالمی عبارتند از: انواع توسل مشروع از نظر

 :هاي نیکو و صفات واالي اهللا توسل به نام )الف
 فرماید: می که اهللا این نوع توسل، این است دلیلِ

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ْ  بَِها ِينَ  َوَذُروا �ِهِۦۚ  ِ�ٓ  يُۡلِحُدونَ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
 َما َسُيۡجَزۡونَ  أ

 ْ  .]180األعراف: [ ﴾١٨٠ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
ها بخوانید و کسانی را که در  را با این نامها از آنِ اهللا است. پس او  و بهترین نام «

 .»کنند، رها کنید. به زودي سزاي کردارشان را خواهند دید روي می هایش کج نام
اللهم إينّ أسألك بأنك أنت الرمحن الرحيم، « گوید: انسان مسلمان در دعایش میسان  بدین

مهرِ مهرورز، آگاه و  گستردهکه  خدایا، من از تو به خاطر این« »اللطيف اخلبري أن تعافيني

أسألك برمحتك التي وسعت «د: گوی یا می .»خواهم که به من سالمتی دهی باخبر هستی، می

، است رحمتت که هر چیزي را در بر گرفته با توسل به« )1(:»كل يشء أن ترمحني، وتغفر يل
ها و صفات اهللا متعال،  یعنی به نام .»خواهم که به من رحم کنی و مرا ببخشایی از تو می

 :فرماید می شود؛ زیرا اهللا متعال متوسل می

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
 .]180األعراف: [ ﴾بَِها فَٱۡدُعوهُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 .»ها بخوانید پس او را با این نام ؛ها از آنِ اهللا است و بهترین نام«
در  نیزهاي نیکویش بخوانید. بدون شک صفات واالي اهللا  یعنی اهللا را با توسل به نام

از  )2(.یندهاي نیکوي اهللا، صفات او هستند که مخصوص او نامزیرا ؛ گنجد این مفهوم می
 :که گفت است  این نوع توسل، دعاي سلیمان ي دیگر ادله

ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ ﴿
َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
ۡ�َعۡمَت  ٱلَِّ�ٓ  نِۡعَمَتَك  أ

َ
�  َّ َ�َ  ٰ يَّ  َوَ�َ نۡ  َ�ِٰ�َ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
 َ�ٰلِٗحا أ

ۡدِخۡلِ�  تَۡرَضٮٰهُ 
َ
ٰلِِح�َ  ِعَبادِكَ  ِ�  بِرَۡ�َتَِك  َوأ  .]19النمل: [ ﴾١٩ ٱل�َّ

 .٩٩همان، ص -)١(

 .١٦٦و١٦٥إلي الله، صص الدعوةهمان. نگا: منهج القرآن في  -)٢(
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اى،  اي پروردگارم! به من الهام کن تا شکر نعمتى را که به من و پدر و مادرم عطا کرده «
پسندى؛ و مرا به رحمت خویش  را میاى انجام دهم که آن  به جاى آورم و کار شایسته

 .»ات قرار بده در شمار بندگان شایسته

 کارهاي نیک و شایسته:توسل به  )ب
و طاعت و اهللا، ایمان به مانند:  -استکه انجام داده  کارهاي نیکیانسان با توسل به 

 اش را مسألت نماید. یکی دعا کند و خواسته -شو محبت  عبادت او و پیروي از پیامبر
 :که همین آیه است از دالیل این نوع توسل،

﴿ ٓ �ََّنا يَ�ٰنِ  ُ�َنادِي ُمَنادِٗيا َسِمۡعَنا إِ�ََّنا رَّ نۡ  لِۡ�ِ
َ
ْ  أ ۚ  َٔ َ�  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا  َ�َا فَٱۡغفِرۡ  َر�ََّنا اَمنَّا

َنا اتَِنا َٔ َسّ�ِ  َ�نَّا َوَ�ّفِرۡ  ُذنُوَ�َنا بَۡرارِ  َمعَ  َوتَوَ�َّ
َ
 .]193عمران: آل [ ﴾١٩٣ ٱۡ�

خواند و  ! ما، نداي منادي توحید را شنیدیم که به سوي ایمان فرا میناي پروردگارما«
! گناهانمان را نگفت: به پروردگارتان ایمان بیاورید، و ما ایمان آوردیم. اي پروردگارما می

 .» ببخش و ما را با نیکان بمیران
به خاطر ایمانم به تو، یا به خاطر محبتم براي تو، یا به  یا اهللا!«تواند بگوید:  بنده می

و   به محمد مي محبت من به وسیله« . یا بگوید: »ام از پیامبرت، مرا ببخشاي خاطر پیروي
تواند  کننده می چنین دعا . هم»خواهم که برایم گشایش حاصل نمایی ایمانم به تو از تو می

ي خداترسی  و نیز به وسیله داشته، اهللاترسی که از یا با توسل به عمل صالحی را نام ببرد، 
از اهللا،  اش برداري فرمانبا توسل به بر هر چیزي، و  اهللا تترجیح رضای و تقوایش و نیز

به سوي این کارهاي شایسته، در دعایش به  اش را مسألت نماید و دعا کند؛ یعنی خواسته
 .)1(و اجابت دعایش باشد پذیرشبه  امید بیشتريتوسل جوید تا  اهللا

 
 

 .١٠٠الذکر و الدعاء و العالج بالرقي، ص -)١(
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 :توسل به دعاي صالحان زنده )ج
اش که زنده و حاضر است، بخواهد که برایش دعا  بدین صورت که مسلمان از برادر دینی

 ؛ثابت شده است  پیامبر ي از برخی از صحابه زیرامشروع است؛  ،این نوع توسل ؛کند
خواستند که براي آنان و براي عموم  او می آمدند و از می  اهللا نزد رسولبرخی از آنان 

در زمان که مردم روایت است   در صحیحین از انس بن مالک که ؛ چنانمسلمانان دعا کند
مشغول   اهللا  سالی شدند. در یکی از روزهاي جمعه که رسول خشکدچار   آن بزرگوار

ها هالك شدند  خدا! دام رسول ايبرخاست و گفت:  اننشین ایراد خطبه بود، یکی از بادیه
 ،را بلند کرد انشدست  اهللا رسولطلب باران کن. اهللا،  براي ما از ؛اند و اهل و عیال گرسنه

که ذاتی گوید: سوگند به  شد. راوي می در حالی که هیچ ابري در آسمان مشاهده نمی
پوشیده از دعا فارغ نشده بود که آسمان مدینه،   اهللا رسولاوست، هنوز دست جانم در 

از منبر پابین آمد،   اهللا . پس از خطبه، وقتی که رسولگردید مانند کوه از ابرهایی
 .)1(مبارکش، سرازیر بود ریشِهاي باران از  قطره

متوسل شدند. این جریان در صحیح بخاري از   سبه دعاي عبا نیز  صحابه
است که مردم در زمان خالفت امیر مؤمنان، عمر بن  آمده  طریق روایت انس

یا اهللا! ما «دعا کرد و گفت:   شدند؛ عمر فاروقسالی  گرفتار قحط و خشک خطاب
فرمودي؛ حال  کردیم و براي ما باران نازل می ي پیامبرت، درخواست باران می وسیله قبالً به

  گاه به عباس آن »کنیم ان میي عموي پیامبرمان، (عباس) درخواست بار به وسیله
 .)2(دستور داد که برخیزد و براي نزول باران دعا کند

ي عموي پیامبرمان، (عباس) درخواست باران  حال به وسیله«منظور از عبارت: 
پس از   بینیم که صحابه [لذا می یم.شو توسل میماین است که ما به دعاي او  ،»کنیم می

ي  سرِ قبرش نرفتند و درخواست باران نکردند؛ بلکه به دعاي بنده  اهللا وفات رسول
 رگوار که زنده بود، متوسل شدند].اي چون عموي آن بز نیک و شایسته

 ).٢/٦١٣مسلم،() و ١/٢٢٤، (یبخار -)١(

 ١٠١٠:ی ، شمارهیصحیح بخار -)٢(
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و مشروعند. هاي  توسل ،ها داللت دارند که نصوص شرعی بر آن این سه نوع توسل
 وجود ندارد و باید  ها آن  ها، هیچ اصل و اساسی نداشته و دلیلی بر مشروعیت توسلسایر 

 

 .)1(اجتناب نمود هاي غیرشرعی، توسلاز 

 :نذر -2
عملی را که در شریعت   به اهللا نزدیکی جستنبه قصد  ،ین معناست که فرددب ،نذر

 اهللا،که بگوید: براي  این ؛ ماننداند، برخود الزم بگردآور الزامبا لفظی  ،بر انسان الزم نیست
 .)2(گیرم سه روز روزه می

بسا مسلمان از  زیرا چه ؛اند آن را حرام دانسته ،مکروه است و حتی برخی از علما ،نذر
؛ ولی هرگاه مسلمان نذري کرد، اداي این نذر، بر او واجب است اداي نذرش باز بماند؛

 :فرماید می  اهللا .)3(اهللا نباشد معصیت و نافرمانیِ نذرش، به شرطی که در البته

﴿ ٓ نَفۡقُتم َوَما
َ
َفَقةٍ  ّمِن أ وۡ  �َّ

َ
َ  فَإِنَّ  نَّۡذرٖ  ّمِن نََذۡرتُم أ ۥۗ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  َوَما َ�ۡعلَُمُه نَصارٍ  ِمنۡ  لِل�َّ

َ
 أ

 .]270: ةالبقر[ ﴾٢٧٠
 .» گران، هیچ یاوري ندارند کنید، آگاه است و ستم اهللا، از هر انفاق یا نذري که می «

 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ْ  ُ�مَّ ﴿ ْ  َ�َفَثُهمۡ  ۡ�َۡقُضوا ْ  نُُذورَُهمۡ  َوۡ�ُوفُوا وَّفُوا  .]29الحج: [ ﴾٢٩ ٱۡلَعتِيقِ  بِٱۡ�َۡيِت  َوۡ�َطَّ
ي کهن  ها را از خود بزدایند و به نذر خویش وفا کنند و پیرامون خانه گاه باید آلودگی آن «

 .»طواف نمایند

رَ أَنْ يُطِيعَ اهللاََّ «فرموده است:   پیامبر نْ نَذَ هِ مَ عْصِ يَهُ فَال يَ عْصِ رَ أَنْ يَ نْ نَذَ مَ ، وَ هُ يُطِعْ لْ  )4(»فَ

 .٣٤١و األذکار، ص األدعیۀفقه  -)١(

 .٥٤و الکتاب، ص السنۀعلي ضوء  العقیدةالباب في شرح  -)٢(

 .٢٧٤، صالعقیدة الصافیۀ -)٣(

 ).٥٨٥و١١/٥٨١، (یبخار -)٤(
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و هرکس نذر کرد  ؛اطاعت کند، پس از او اطاعت نماید اهللاهرکس نذر کرد که از « :یعنی
 .عمل نکند یعنی به نذرش »که از او نافرمانی کند، پس نافرمانی نکند

 :شرایط نذر
رَ يفِ «فرموده است:   پیامبر زیرا ؛باشد از اهللاطاعت جهت انذر باید در  -الف ال نَذْ

مٍ  حِ ةِ رَ طِيعَ الَ يفِ قَ يَةِ اهللاِّ وَ عْصِ اهللا و در قطع پیوند از در معصیت و نافرمانی «یعنی:  )1( »مَ

 و نباید چنین نذري کرد یا به آن عمل نمود. »خویشاوندي، هیچ نذري نیست

  گوید: روزي پیامبر می ب عباس ابن باشد؛ شر حد تواند کند، نذري که انسان می -ب
در حالِ سخنرانی، مردي را دید که ایستاده است؛ علتش را پرسید. گفتند: او، ابواسرائیل 
 است؛ نذر کرده که زیر آفتاب بایستد و ننشیند، زیر سایه نرود، حرف نزند و روزه بگیرد.

،«فرمود:   پیامبر تَظِلَّ لْيَسْ ، وَ لَّمْ يَتَكَ لْ وهُ فَ رُ هُ  مُ مَ وْ لْيُتِمَّ صَ ، وَ دْ عُ لْيَقْ به او بگویید: «یعنی:  )2(»وَ

 .»اش را کامل کند سخن بگوید، زیر سایه برود، بنشیند؛ اما روزه
فرموده است:   پیامبرزیرا ؛ استنذر باید در اموري باشد که در ملکیت انسان  -ج

الَ فِيامَ « يَةِ اهللاَِّ، وَ عْصِ رٍ يفِ مَ اءَ لِنَذْ فَ مَ ال وَ لِكُ ابْنُ آدَ مْ نذري که در آن معصیت «: یعنی )3(»الَ يَ

 .»نیز نذرِ چیزي که انسان، مالک آن نیست، وفا ندارد و نباید به آن عمل کردخداست و 
 زیرا نذر کننده معتقد نباشد که نذر در حصول یا عدم حصول چیزي تأثیر دارد؛ -د

رَ ال « :فرموده است  اهللا رسول نَ إِنَّ النَّذْ رِ مِ جُ بِالنَّذْ رَ تَخْ امَ يُسْ إِنَّ ، وَ رُ خِّ ؤَ ال يُ يْئًا وَ مُ شَ دِّ قَ يُ

يلِ   ؛)دهد یر را تغییر نمیداندازد (و تق نمیهمانا نذر چیزي را پس و پیش «یعنی:  )4(»الْبَخِ

 .»شود ي نذر چیزي از دست انسان بخیل بیرون آورده می بلکه به وسیله

 اسناد آن حسن است.». اإلیمان«سنن ابوداود، مبحث -)١(

 ».النذر فیما ال یملك«، باب »اإلیمان و النذر«، کتاب یبخار -)٢(

 ».النذر«، در وسط مبحث»النذر«مسلم، کتاب  -)٣(

 ».إلقاء العبد النذر إلي القدر«، باب »القدر«، کتاب یبخار -)٤(
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اي از انواع تقرب به خداست، انجام  ونهگعبادت و نوعی نذر براي اهللا متعال،  جا که از آن
سازد و آتش  ي دین خارج می ، شرك اکبر است که انسان را از دایرهاهللادادن آن براي غیر
هر چیزي که عبادت است، در هیچ حالی  زیراشود؛  ي آن، موجب می کننده جهنم را براي نذر

بینیم امثال  جاي بسی تأسف است که می راستی بهانجام شود.  اهللابراي غیرکه جایز نیست 
و این جهل عظیمی نسبت به اسالم است و  .)1(شوند انجام می اهللاهایی براي غیر چنین عبادت

 ها. در دل  اهللاجز نشر علم دینی و احیاي ایمان به  ،هیچ راه درمانی ندارد

 یا قربانی کردن: ذبح -3
ه خاطر اهللا ب ،حیوانی به عنوان قربانی یا عقیقه و غیر آن، سر بریدن ذبحمفهوم شرعی 

 :فرماید متعال می اهللا )2(و تقرب به اوست؛ و به قصد تعبد متعال

﴿ ٓ ا ۡ�َطۡيَ�َٰك  إِ�َّ
َ
 .]2-1الکوثر: [ ﴾٢ َوٱۡ�َرۡ  لَِرّ�َِك  َفَصّلِ  ١ ٱۡلَكۡوثَرَ  أ

 .»پس براي پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قربانی کن ؛ما، به تو خیر فراوان عطا کردیم «
 .)3(گردانبرا براي اهللا خالص  ات قربانییعنی نماز و 

 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ ۥۖ  َ�ِ�َك  َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ  َو�َِ�ٰلَِك  َ�ُ
ِمۡرُت 

ُ
۠  أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
 .]163-162األنعام: [ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  أ

شریکی  بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ اهللا، پروردگار جهانیان است. «

 .»ام و من، نخستین مسلمانِ (امتم) هستم ندارد؛ و به توحید امر شده
 گوید: می طالب علی بن ابی )1(.تس یا قربانی در این آیه به معناي ذبح» کسنُ«

نَ «زش داد: چهار چیز را به من آمو  اهللا رسول نْ لَعَ نَ اهللاَُّ مَ لَعَ ِ اهللاَِّ وَ ريْ بَحَ لِغَ نْ ذَ نَ اهللاَُّ مَ لَعَ

 .٢٧٨، صالعقیدة الصافیۀ -)١(

 .٢٨٠همان، ص -)٢(

 به نقل از تفسیر ابن کثیر. ٢٨١همان، ص -)٣(
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ضِ  َرْ نَارَ األْ َ مَ ريَّ نْ غَ نَ اهللاَُّ مَ لَعَ ا وَ ثً ْدِ  حمُ نْ آوَ نَ اهللاَُّ مَ لَعَ يه وَ الِدَ  اهللا دور باداز رحمت «: یعنی )2(»وَ

از رحمت اهللا دور باد کسی که پدر و مادرش را نفرین  ؛کند کسی که براي غیراهللا ذبح می
لعنت اهللا بر و  ؛دهد گذاري را پناه می از رحمت اهللا دور باد کسی که بدعت ؛نماید می

ست که  هایی هاي زمین، عالمت منظور از نشانه .»دهد هاي زمین را تغییر می کسی که نشانه
 کنند. براي تعیین حدود اراضی نصب می

، این است اهللاذبح براي غیراز از گناهان کبیره است. منظور  ،پدر و مادرکردن نفرین 
، ذبح شود؛ مانند کسی که براي بت یا براي صلیب، یا براي موسی یا براي اهللانام غیر هکه ب

 ،رام است و این ذبیحهها ح این ي همه ؛کند عیسی، و یا براي کعبه و مانند آن ذبح می
 .)3(کننده مسلمان باشد و خواه نصرانی یا یهودي خواه ذبح ؛حالل نیست
اهللا  و جویند میمتعال تقرب  اهللاي آن به  ست که به وسیله ، عبادتییا قربانی همانا ذبح

 و قربانی،به همین خاطر واجب است که ذبح  شود؛ متعال با چنین عبادتی، پرستیده می
 انجام گردد.متعال  اهللافقط براي 

 :توکل -4
چه که  و ناامیدي از آنباشد  متعال میچه که نزد اهللا  و اعتماد به آن اطمینان توکل، یعنی

ي قلب بر اهللا و  اند: توکل به معناي اعتماد و تکیه بعضی گفته در دستان مردم است.
 .)4(ست اطمینان به اوست، و فرد باید یقین کند که اهللا  برایش کافی

و گردد کامل  ،تا توحید بنده نموداهللا توکل  برباید فقط  رو ؛ از اینتوکل، عبادت است
که است سبحان به ما دستور داده  اهللاشود.  تهیهاي جاهلیت  ي شرك و پلیدي از شائبه

 :فرماید می که چناناو توکل کنیم و به غیر او توکل نکنیم؛  رفقط ب

 .٢٨١همان، ص -)١(

 ).٣/١٥٦٧مسلم، ( -)٢(

 ).٤/٦٥٦صحیح مسلم، ( یشرح النووي عل -)٣(

 .٥٧اللباب، ص -)٤(
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﴿ ۡ ِي ٱۡلَ�ِّ  َ�َ  َوتََو�َّ ِۦۚ  َوَسّبِحۡ  َ�ُموُت  َ�  ٱ�َّ  ﴾٥٨ َخبًِ�ا ِعَبادِهِۦ بُِذنُوبِ  بِهِۦ َوَ�َ�ٰ  ِ�َۡمِده
 .]58الفرقان: [
میرد و او را همراه با ستایش، به  اى توکل نما که هرگز نمى زنده و بر پروردگار همیشه «

 .»پاکی یاد کن. و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است
 فرماید: میو 

ُۡت  إِّ�ِ ﴿ ِ  َ�َ  تََو�َّ ا َوَرّ�ُِ�م�  َرّ�ِ  ٱ�َّ ۢ  ُهوَ  إِ�َّ  َدآبَّةٍ  ِمن مَّ ٓۚ  َءاِخُذ ٰ  َرّ�ِ  إِنَّ  بَِناِصَيتَِها َ�َ 
ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ   .]56هود: [ ﴾٥٦ مُّ

اي نیست مگر  همانا من بر اهللا که پروردگار من و شماست، توکل نمودم. هیچ جنبنده «

 .»گمان پروردگارم بر راه راست است ، مهارش را به دست دارد. بیهللاکه ا آن
 فرماید: چنین می هم

﴿ ۡ ِي ٢١٧ ٱلرَِّحيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َ�َ  َوتََو�َّ ِٰجِدينَ  ِ�  َوَ�َقلَُّبَك  ٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  يََرٮَٰك  ٱ�َّ  ٢١٩ ٱل�َّ
ِميعُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ  .]220-217الشعراء: [ ﴾٢٢٠ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

ایستى، تو  مى  ذاتی که چون (به عبادت)؛ همان و بر پروردگار توانا و مهرورز توکل کن «
همانا او،  کند). کنندگان (مشاهده مى و گردش و حرکت تو را در میان سجده بیند را مى

 .»شنوا و داناست
 فرماید: و می

َذٮُٰهمۡ  َوَدعۡ  َوٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  تُِطعِ  َوَ� ﴿
َ
ۡ  أ ِۚ  َ�َ  َوتََو�َّ ِ  َوَ�َ�ٰ  ٱ�َّ  ﴾٤٨ َو�ِيٗ�  بِٱ�َّ

 .]48األحزاب: [
اعتنا  و از کافران و منافقان اطاعت مکن و اذیت و آزارشان را واگذار (و به آنان بی«

 .»ست باش) و بر اهللا توکل نما. و اهللا به عنوان کارساز کافی
لونَ  أنَّكم لَوْ « :نیز فرموده است  اهللا رسول لِهِ  حقَّ  اهللاَِّ  عىل تتوكَّ م تَوكُّ قكُ قُ  كَام لرزَ ، يرزُ  الطَّريْ

و غْدُ اصاً  تَ وحُ  مخِ ا وترُ گونه که باید و شاید بر اهللا توکل کنید، روزيِ  اگر آن« :یعنی )1(»بِطَانً

 .٣١٠ي: ، شمارهسلسلۀ األحادیث الصحیحۀ -)١(
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هایشان را گرسنه  ابتداي روز، النه .دهد گونه که به پرندگان روزي می آنرساند؛  شما را می
 .»گردند کنند و در پایان روز با شکم سیر بازمی خالی ترك می و با شکمِ

 :استعانت -5
متعال است  و بندگیِ اهللا تعبد در جهت  اهللابه معناي درخواست یاري از استعانت، 

کمک و یاري  متعال اهللا واجب است که فقط از رو از این باشد؛ میانواع عبادت و یکی از 

یعنی:  ﴾٥ �َۡسَتِع�ُ  �يَّاكَ  َ�ۡعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿خوانیم:  ي فاتحه می که در سوره ؛ چنانخواسته شود
جز تو را به عبارت دیگر،  .»جوییم پرستیم و تنها از تو یاري می (پروردگارا!) تنها تو را می «

کنندگان  غیر از تو و از پرستش جوییم و از هر معبودي پرستیم و جز از تو یاري نمی نمی
اي از معصیت را از  توفیقی بر طاعت یا بازدارندهجوییم و هرگونه  آن، برائت و بیزاري می

زیرا هیچ توان و توفیقی در انجام طاعت و بازآمدن از گناه، جز به دانیم؛  سوي تو می
 :فرماید می اهللا تعالی )1(کمک و یاريِ تو وجود ندارد؛

�  ٱۡحُ�م رَّبِ  َ�َٰل ﴿ ٰ  ٱلُۡمۡستََعانُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  َوَر�ُّنَا بِٱۡ�َّقِ  .]112األنبیاء: [ ﴾١١٢ تَِصُفونَ  َما َ�َ
مهر  حق داوري کن. و پروردگارمان، (پروردگار) گسترده (پیامبر) گفت: اي پروردگارم! به«

 .»شود رانید، از او درخواست یاري می است که در برابر سخنانی که بر زبان می
نشسته بودم  اهللا گوید: روزي سوار بر اسب، پشت سر رسول می $عبداهللا بن عباس

أَلْتَ «که فرمود:  ا سَ ك، إِذَ اهَ َ هُ جتُ ِدْ ظِ اهللاََّ جتَ فَ ظْكَ احْ ْفَ ظِ اهللاََّ حيَ فَ ت: احْ لِامَ المُ إِينِّ أُعلِّمكَ كَ ا غُ يَ

تَعِنْ بِاهللاَّ اسْ نْتَ فَ تَعَ ا اسْ إِذَ أَل اهللاَّ، وَ اسْ ْ فَ ء، ملَ ىلَ أَنْ ينْفعُوكَ بِيشْ ةَ لَو اجتَمعتْ عَ ، واعلَم: أَنَّ األُمَّ

وكَ إِالَّ بَ  ُّ ْ يَرضُ ء، ملَ ْ وك بِيشَ ُّ ىلَ أَنْ يَرضُ عُوا عَ تَمَ تَبَهُ اهللاَُّ لَك، وإِنِ اجْ د كَ ءٍ قَ ْ نْفعُوكَ إِالَّ بِيشَ تَبَهُ يَ ءٍ قد كَ ْ يشَ

فَّ  فِعَتِ األقْالم، وجَ فُ اهللاَّ عليْك، رُ حُ آموزم:  پسر جان! چند سخن به تو می«: یعنی )2(»تِ الصُّ

شریعت اهللا را پاس بدار تا تو را حفظ کند؛ شریعت اهللا را حفظ کن تا او را در برابر 

 ).٢/٤٥٢معارج القبول، ( -)١(

 ).٦/٢٠٠)؛ صحیح األلباني (٢٢٠-٧/٢١٩ترمذي، ( -)٢(
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خویش بیابی. هرگاه چیزي خواستی، از اهللا بخواه و هرگاه کمک و یاري خواستی، از اهللا 
مردم جمع شوند تا نفعی به تو برسانند، ي  درخواست کمک کن و بدان که اگر همه

ي مردم جمع شوند تا  چه را که اهللا، برایت مقدر کرده است. و اگر همه توانند؛ مگر آن نمی
ند مگر زیانی که اهللا برایت رقم زده است. کار نوشتن تقدیر توان زیانی به تو برسانند، نمی

 .»است ها، خشک شده ها پایان یافته و نامه ي قلم وسیله به

 :استغاثه -6
 .ست به معناي از بین بردن سختی ،غوث فریاد خواندن و درخواست کمک.به یعنی 

 ،ست استنصار به معناي طلب نصرت، و استعانه به معناي طلب یاريکه  گونه همان
. فرق میان استغاثه و دعا در این است ست یا فریادخواهیاستغاثه نیز به معناي طلب غوث 

 .)1(ها ها و خوشی ؛ یعنی در سختیعام است ،ولی دعا ؛هاست فقط در سختی ،که استغاثه
فریاد خواند و از  را به  فقط باید اهللا رو ؛ از ایناستغاثه نوعی عبادت است در هر حال،

تقاضاي  ،ازکسی دیگر ،اهللا جز ها را از میان ببرد؛ پس او فریادخواهی کرد تا سختی
 :فرماید می که ؛ چنانمتعال در کتاب خود از استغاثه نام برده است اهللاشود.  فریادرسی نمی

ّ�ِ  لَُ�مۡ  فَٱۡسَتَجاَب  َر�َُّ�مۡ  �َۡسَتغِيُثونَ  إِذۡ ﴿
َ
ُ�م � ۡلٖف  ُمِمدُّ

َ
 ُمۡردِ�ِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  ّمِنَ  بِ�

 .]9األنفال: [ ﴾٩
سان که  (بدینگاه که از پروردگارتان یاري خواستید و درخواست شما را پذیرفت؛  آن«

 .»کنم آیند، شما را یاري می من با هزار فرشته که پیاپی فرود می«فرمود:) 
 :فرماید دیگري میي  آیهدر و 

وٓءَ ﴿ ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
 .]62النمل: [ ﴾أ
را بخواند، اجابت گاه که او  آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعاي درمانده را آن«

 .»نماید کند و سختی و گرفتاري را برطرف می می

 .٥٧اللباب، ص -)١(
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 :فرماید چنین می هم

ِي وَُهوَ ﴿ ُِل  ٱ�َّ ْ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡلَغۡيَث  ُ�َ�ّ  .]28الشوري: [ ﴾رَۡ�ََتُهۥ َوَ�نُ�ُ  َ�َنُطوا
یا رفع  که (مردم از نزول باران را پس از آن -و رفع مشکالت -و اوست که باران«

 .»گستراند کند و رحمتش را می امید شدند، نازل می ) نامشکالت
يا حيّ يا قيوم، يا ذاجلالل واإلكرام برمحتك « :گفت که می این بود  ي پیامبرهااز دعایکی 

اي صاحب جالل و  کنی! اي که امور هستی را تدبیر می زنده همیشهاي «: یعنی )1(»استغيث
 .»ها را برطرف کنی خواهم که سختی از تو کمک می ،اکرام! با توسل به رحمتت

 ؛کرد ، منافقی بود که مؤمنان را اذیت می ثابت بن ضحاك گوید: در زمان پیامبر
 اهللا از دست این منافق، از رسولبرویم و   نزد پیامبربرخی از مؤمنان گفتند: بیایید 

ما برسد. پیامبر بخواهیم که به فریاد  :2(»يستغاث يب وإنام يستغاث باهللا إنّه ال« فرمود( 

و  خواهیفریاد اهللابلکه فقط از  ؛شود از من فریادرسی و کمک خواسته نمی« :یعنی
 .»شود کمک میدرخواست 

 :(خداترسی) خشیت -7
متعال، از روي طاعت و خشوع و ترس از  اهللاقلب و اعضا براي  به معناي خضوعِ

 :فرماید بلندمرتبه میاهللا  )3(.اوستدر جهت عبادت و بندگیِ   اهللاتهدید 

ِينَ ﴿ ْ  قَدۡ  ٱ�َّاَس  إِنَّ  ٱ�َّاُس  لَُهمُ  قَاَل  ٱ�َّ ْ  إِيَ�ٰٗنا فََزاَدُهمۡ  فَٱۡخَشوُۡهمۡ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا  َوقَالُوا
ُ  َحۡسبَُنا  .]173آل عمران: [ ﴾١٧٣ ٱلَۡو�ِيُل  َونِۡعمَ  ٱ�َّ

اند.  دشمنان بترسید که براي نبرد با شما گرد آمدههمان کسانی که مردم به آنان گفتند: از  «

 .»ست ست و چه نیک کارسازي این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند: اهللا براي ما کافی

 موافق او نبوده است. یاسناد آن را صحیح دانسته است ولی ذهب حاکم در مسند خویش آن  را روایت کرده، و -)١(

 اند. روایتش کرده و راویان آن، راویان صحیح » المعجم الکبیر«طبراني در  -)٢(

 .٣٠٩، صالعقیدة الصافیۀ -)٣(
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 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ِينَ ﴿ ِ  رَِ�َٰ�ٰتِ  ُ�َبّلُِغونَ  ٱ�َّ َحًدا َ�َۡشۡونَ  َوَ�  َوَ�ۡخَشۡونَُهۥ ٱ�َّ
َ
ۗ  إِ�َّ  أ َ ِ  َوَ�َ�ٰ  ٱ�َّ  َحِسيٗبا بِٱ�َّ

 .]39األحزاب: [ ﴾٣٩
ترسند. و  ترسند و از کسی جز اهللا نمی رسانند و از او می هاي اهللا را می آنان که پیام «

 .»رس است همین بس که اهللا حساب
 :فرماید چنین می هم

ِينَ  إِنَّ ﴿ ۡشفُِقونَ  َرّ�ِِهم َخۡشَيةِ  ّمِنۡ  ُهم ٱ�َّ  .]57المؤمنون: [ ﴾٥٧ مُّ
 .»همانا آنان که از بیم پروردگارشان هراسان هستند «

، « :فرمود پیامبر قُدُ أَرْ يلِّ وَ أُصَ ، وَ أُفْطِرُ ومُ وَ ، لَكِنِّي أَصُ أَتْقَاكُمْ لَهُ اكُمْ هللاَِِّ، وَ شَ اهللاَِّ إِينِّ ألَخْ ا وَ أَمَ

نِّي لَيْسَ مِ نَّتِي فَ نْ سُ غِبَ عَ نْ رَ ، فَمَ اءَ جُ النِّسَ وَّ أَتَزَ ي شما  به اهللا سوگند که من، از همه«: یعنی )1(»وَ

خوانم و هم  خورم؛ هم نماز می گیرم و هم می تر و پرهیزگارترم؛ اما هم روزه می خداترس
 .»کنم. پس هرکس، از سنت من روي بگرداند، از من نیست خوابم و با زنان نیز ازدواج می می

زیرا  ؛شود شرك محسوب می رو خشیت از غیراهللا، ؛ از ایننوعی عبادت است ،خشیت
تر شود،  تر و خالص و هر چه ایمان بنده به پروردگارش بیش کند. ایمان را ویران می

 .)2(گردد تر می بیش اهللاخشیت او از 

 :)ترسخوف ( -8
اهللا متعال و عذاب او و دیگر از به یاد آوردن یا تپیدن آن، قلب تکان خوردن  یعنی
ترین درجات دین و  ، برترین و بزرگخوف .)3(استت که مایه ترس و هراس س عواملی

 که ؛ چنانمتعال واجب است اهللابراي  ها  ست که خالص کردن آن ترین انواع عباداتی جامع

 .٥٠٦٣ي:  بخاري، شماره -)١(

 .٣١٢، صالعقیدة الصافیۀ -)٢(

 ).١/٥١٢مدارج الساکین، ( -)٣(

                                                            



 ایمان به اهللا   200

 :فرماید می

ۡيَ�ٰنُ  َ�ٰلُِ�مُ  إِ�ََّما﴿ ۡوِ�َآَءُهۥ ُ�َّوُِف  ٱلشَّ
َ
ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  َ�َافُوُهمۡ  َفَ�  أ  ﴾١٧٥ مُّ

 .]175آل عمران: [
از آنان نترسید و تنها از  ،ترساند؛ پس فقط شیطان است که شما را از دوستانش می ،این «

 .»منیدؤمن بترسید، اگر به راستی م
 :فرماید دیگري میي  آیهدر و 

ِينَ  َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ٓ  ّمِنۡ  َ�ُۡخرَِجنَُّ�م لِرُُسلِِهمۡ  َ�َفُروا �ِضَنا
َ
وۡ  أ

َ
ۖ  ِ�  َ�َُعوُدنَّ  أ ۡوَ�ٰٓ  ِملَّتَِنا

َ
 فَأ

ٰلِِم�َ  َ�ُۡهلَِ�نَّ  َر�ُُّهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  �َض  َولَنُۡسِكَننَُّ�مُ  ١٣ ٱل�َّ
َ
 لَِمنۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعِدهِمۚۡ  ِمنۢ  ٱۡ�

 .]14-13ابراهیم: [ ﴾١٤ وَِ�يدِ  وََخاَف  َمَقاِ�  َخاَف 
که به دین و آیین ما  یا اینرانیم  کافران به پیامبرانشان گفتند: ما شما را از دیار خود می و«

 کاران را نابود خواهیم کرد بازگردید. پس پروردگارشان به آنان وحی نمود که حتما ستم
شما را در (این) سرزمین ساکن خواهیم کرد. اینست (پاداش) کسی که از  ،و پس از آنان

 .» گاه من (در روز رستاخیز) و از تهدید و وعید من بیم دارد ایستادن در پیش
 :فرماید چنین می هم

 .]46الرحمن: [ ﴾٤٦ َجنََّتانِ  َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنۡ ﴿
 .»و کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ دارد «

 :فرماید نیز می و

ا﴿ مَّ
َ
َوىٰ  ِ�َ  ٱۡ�َنَّةَ  فَإِنَّ  ٤٠ ٱلَۡهَوىٰ  َعنِ  ٱ�َّۡفَس  َوَ�َ�  َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َمنۡ  َوأ

ۡ
 ﴾٤١ ٱلَۡمأ

 .]41-40النازعات: [
ولی کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز  «

 .»گمان بهشت، جایگاه اوست دارد، پس بی
ةٍ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عدي بن حاتم ْرَ قِّ متَ لَوْ بِشِ وا النَّارَ وَ قُ از «یعنی:  )1(»اتَّ

 ».ةاتقوا النار و لو بشق تمر«، باب »ةالزکا«کتاب ، یبخار -)١(
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 .»آتش دوزخ پروا کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد
 کسی دیگر نباید ترسید. ازاز اهللا، پس جز  ؛است متعال فقط اهللا ،رساننده و زیان دهنده نفع

 :محبت -9
ست؛ چون اصل و مبدأ هر  ترین خصال و اخالق ایمانی از بزرگ ،خصلت محبت

شود و ترك فعل نیز فقط از روي  فقط از روي محبت و اراده انجام می ،ست. فعل فعلی
 و ؛ي ایمان، محبت به خاطر اهللا اساس و ریشه رو ؛ از اینگیرد محبت و اراده صورت می

ست. هرکس به خاطر اهللا، کسی یا چیزي را دوست بدارد و وبغض و کینه به خاطر ا نیز
چیزي بدهد و به خاطر اهللا از ، به خاطر اهللابه خاطر اهللا از کسی یا چیزي بدش آید و 

 :فرماید می اهللا متعال )1(چیزي منع کند، ایمان کاملی دارد.

ْ  لَّمۡ  فَإِن﴿ ْ  َولَن َ�ۡفَعلُوا ْ  َ�ۡفَعُلوا ۖ  ٱ�َّاُس  َوقُوُدَها ٱلَِّ�  ٱ�َّارَ  فَٱ�َُّقوا ۡت  َوٱۡ�َِجاَرةُ ِعدَّ
ُ
 أ

 .]24: ةالبقر[ ﴾٢٤ لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
توانید چنین کاري انجام دهید که هرگز هم نخواهید توانست، پس از آتشی  اگر نمیو  «

 .»ها هستند و براي کافران آماده شده است بترسید که هیزمش مردم و سنگ
اهللا مقدم نمودن محبت غیراهللا بر محبت  ي بارهدر هشدار شدیديي  دربردارنده ،این آیه

بر هر چیز و  رسولشو  اهللادارد که ترجیح محبت  باشد و بیان می متعال و پیامبرش می
 از اهللابرداري  فرماناین است که  ،این محبتمقتضاي هر کسی غیر از آن دو واجب است. 

پسندد یا  می نفسدیگر چیزها یا کسانی که بر خویشاوندان و اموال و را   و پیامبر
دهد و او را بر  اي می به انسان، چنین انگیزهایمان است که  .)2(دوستشان دارد، ترجیح دهیم

مؤمن باشد، ایمانش بر  هپس هرکدارد که اهللا و رسولش را بر همه چیز ترجیح دهد؛  آن می
 فرماید: اهللا متعال میطور که  گیرد؛ همانبخو  ،د که به این محبتگردان او واجب می

 ).١/٢٠٤، دکتر احمد حداد (السنۀاخالق النبي صلي الله علیه و سلم في القرآن و -)١(

 ).١/٢٠٥همان، ( -)٢(
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ِ  ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ نَداٗدا ٱ�َّ
َ
ِۖ  َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  أ ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ َشدُّ  َءاَمُنٓوا

َ
 أ

ا ِۗ  ُحّبٗ َّ ِينَ  يََرى َولَوۡ  ّ�ِ ْ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡلَعَذاَب  يََرۡونَ  إِذۡ  َظلَُمٓوا
َ
ِ  ٱۡلُقوَّةَ  أ نَّ  َ�ِيٗعا ِ�َّ

َ
َ  َوأ  َشِديدُ  ٱ�َّ

 .]165: ةالبقر[ ﴾١٦٥ ٱۡلَعَذابِ 
دارند؛  ها را همانند اهللا دوست می گزینند که آن معبودانی غیر از اهللا بر میبرخی از مردم  «

تر دوست دارند. البته کسانی که ستم کردند (و معبودانی جز اهللا  اما مؤمنان، اهللا را بیش
ي عذاب الهی، خواهند فهمید که تمام قدرت از آنِ اهللا است و  برگزیدند)، هنگامِ مشاهده

 .»باشد و دشوار می عذاب اهللا، بس سخت
 ،پیروي از پیامبر ؛را بیان فرموده است دوست داشتن اهللاهاي  قرآن کریم، عالمت

جهاد در راه  ،احساس تواضع و فروتنی در برابر مؤمنان و احساس عزت در مقابل کافران
ي این  از جمله اهللا،اي و دشمنی با دشمنان  کننده نهراسیدن از سرزنش هیچ سرزنش اهللا،

 :داللت دارد هاست. این آیه بر پیروي از پیامبر عالمت

َ  ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتَّبُِعوِ�  ٱ�َّ  .]31آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ
 .)1(»بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد «

ي محمدي نیست،  را دارد و بر طریقه اهللاهر کسی را که ادعاي محبت  ،کریمه ي این آیه
که در  گوست؛ مگر این کند؛ چون واقعیت امر این است که او در ادعایش دروغ محکوم می

طور که در  تمامی گفتار و کردارش از شریعت محمدي و دین نبوي پیروي نماید؛ همان

وُ «فرموده است: ثابت شده که   اهللا از رسول» الصحیح« نا فَهُ لَيهِ أمرُ الً لَيسَ عَ مَ لَ عَ مِ ن عَ مَ

دٌّ   .»هرکس عملی انجام دهد که امر (دین) ما بر آن نیست، عملش مردود است«یعنی:  )2(»رَ

 :هاي دیگر، داللت دارد بر عالمت اهللا متعالي  این فرموده

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِ�  فََسۡوَف  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ  يَۡرتَدَّ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ  يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  بَِقۡو�ٖ  ٱ�َّ

ۥٓ  ذِلَّةٍ  َوُ�ِحبُّونَُه
َ
�ٍ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�َ  أ ِعزَّ

َ
ِ  َسبِيلِ  ِ�  يَُ�ِٰهُدونَ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  أ  َ�َافُونَ  َوَ�  ٱ�َّ

 ).١/٢٠٧همان، ( -)١(

 ٢٩٨٥صحیح مسلم، ش -)٢(

                                                            



 203 توحید الوهیتمبحث پنجم: 

ِ  فَۡضُل  َ�ٰلَِك  َ�ٓ�ِٖ��  لَۡوَمةَ  ۚ  َمن يُۡؤ�ِيهِ  ٱ�َّ ُ  �ََشآُء  .]54: ةالمائد[ ﴾٥٤ َعلِيمٌ  َ�ِٰسعٌ  َوٱ�َّ
اي مؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که اهللا گروهی خواهد آورد «

ها نیز اهللا را دوست دارند و در برابر مؤمنان فروتن هستند و  که آنان را دوست دارد و آن
کنند و از سرزنش هیچ  میدر برابر کافران سخت و شدید؛ در راه اهللا جهاد 

بخشد. و اهللا  هراسند. این، فضل اهللا است که به هرکس بخواهد، می اي نمی کننده سرزنش
 .»ي داناست بخشنده

. ذکر کردیمبه عنوان مثال را  و این عبادات ها، گوناگون و متنوع هستند عبادت
به اقسام  جایز نیست، راي غیراهللاها ب انجام آنرا که  ها عبادت، انواع دانشمندان اسالمی

 اند:  زیر تقسیم نموده

 عبادات اعتقادي:
این است که انسان  ،ها هستند. عبادات اعتقادي ي عبادت اساس همه ،عبادات اعتقادي
از آن اوست، نفع  ،ست که آفرینش و امر ، پروردگار یگانه و یکتاییاهللامعتقد باشد که تنها 

 ، مگرکند شریکی ندارد و کسی نزد او شفاعت نمیست که  ؛ ذاتیو زیان به دست اوست
 .وجود نداردو معبود برحقی جز او  ؛ي او به اجازه

 عبادات قلبی:
ها براي غیراهللا نه تنها جایز  آن انجاماست و  متعال تنها براي اهللا ،انجام عبادات قلبی

ي بلکه شرك است. ترس و امید، رغبت و رهبت، خشوع و خشیت، محبت و زار ،نیست
 ست.ها این عبادت ي از جمله ،به درگاه اهللا، توکل، خشوع و خضوع، استغاثه و...

 :(گفتاري) عبادات قولی
تنها اعتقاد به معناي آن کافی نیست، بلکه حتماً باید بر  زیراي توحید؛  مانند تلفظ کلمه

و  اهللا، طلب کمک و یاري از او، دعا، تسبیح و تمجید اهللازبان آورده شود. پناه بردن به 
 هستند. لفظی یا گفتاريهاي دیگري از عبادات  نمونه ،تالوت قرآن
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 عبادات بدنی:

 ها. ، نذر و مانند آن(=قربانی) مانند نماز، روزه، حج، ذبح

 عبادات مالی:

 )1(ها، قربانی و نفقه. مانند زکات، انواع صدقات و کفاره

 برترین عبادات :ششم

در وقت مقتضی و ست که بر اساس رضایت و خشنودي پروردگار  برترین عبادت، عملی
باید  چه عملی ،قرار داردآن موقعیتی که که در یعنی مسلمان باید ببیند  ؛خود انجام گیرد

ي او در آن وقت چیست؛ انجام دادن آن کار، برترین  ؛ به عبارت دیگر وظیفهدهدانجام 
هر  ؛که در وقت وجوب جهاد، خود جهاد، برترین عبادت است خواهد بود. چنانعبادت 

 هاي دیگري از جمله نماز شب و روزه شود. و عبادت اذکارچند منجر به ترك 
و صرف نظر  ويداري و اداي حق  مهمان، بهترین کار در وقت حضور مهمانمثالی دیگر: 
 .گونه است نیز همین باشد. اداي حقوق همسر و خانواده  مستحب می هاي کردن از عبادت

قرآن و دعا و ذکر و استغفار تالوت ، نماز و گاهانبهترین و برترین عبادت در سحر
 .باشد می

خواهد یا  میراهنمایی  گري، ی که طالب علم یا دانشجو و پژوهشبهترین کار در وقت
 .ستتعلیم و آموزش اودن یا باشد، راهنمایی کر شخصی در پیِ فراگیريِ دانش می

مشغول پیش از شروع اذان بدان ست که  اذان، ترك اذکاري هنگام برترین عبادت در
 گوید، تکرار نماید. ؛ یعنی انسان همان الفاظی را که مؤذن میباشد بوده و اجابت مؤذن می

برپا داشتن نمازها به بهترین وجه در اول  ،گانه برترین عبادت در اوقات نمازهاي پنج
 است.وقت و ترك کارهاي دیگر 

 .٢٣٦في الله، ص ةالعقید -)١(
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که یک فرد به مساعدت و کمک بدنی یا مالی یا به  هنگامیبرترین عبادت در 
این مساعدت و یاري او و ترجیح دادن  ،مساعدتی از مقام و موقعیت دیگران نیاز داشت

 ست. و عبادتهاي نفلی اورادبر عمل 

تدبر و فهم معانی آن نیز و  ،قرائت قرآن، حضور قلب و ذهن به هنگامِت بهترین عباد
گوید.  متعال دارد با او سخن می اهللاباشد تا جایی که انسان چنین احساس نماید که  می

بلکه  گردد؛ میبراي اجراي اوامرش جزم  تآن آماده و عزمقرتدبر و فهم  براي تقلب سان بدین
 خوانَد. ي یک پادشاه را می قلب کسی خواهد بود که نامهبیش از حضور قلب  این حضور

ذکر و برترین عبادت در وقت وقوف در عرفه، تالش در تضرع و گریه و زاري و 
 گردانَد. گزار را در انجام چنین اعمالی، ضعیف می ست؛ البته غیر از روزه گرفتن که حجدعا

ژه تکبیر و  وی به ،عبادت افزودنالحجه،  برترین و بهترین عبادت در ده روز اول ذي
 این کار از جهاد غیرواجب بهتر است. ؛تهلیل و حمد و ستایش خداست

در مسجد و خلوت و اعتکاف، بدون  ماندنبهترین عبادت در ده روز آخر ماه رمضان، 
تا جایی که این کار از نظر بسیاري از دانشمندان  هاست؛ معاشرت با مردم و مشغول شدن با آن

 .)1(ی از روي آوردن به آموزش علم دینی به مردم و خواندن قرآن برایشان بهتر استاسالم
بهترین و برترین عمل در وقت بیماري یا وفات برادران دینی، عیادت وي و شرکت 

 باشد. می  در تشییع جنازه

در  نزول بال یا آزار دیدن از مردم، این است که صبر کنید و هنگامبهترین عبادت در 
نشینی اختیار کرده، یا از  که عزلت و گوشه باشید؛ نه اینها معاشرت داشته  با آن ،حالعین 

و بر اذیت و آزارشان صبر کند، بهتر از  ،مؤمنی که با مردم معاشرت مردم فرار کنید؛ زیرا
 آزارند. نمیها هم او  کند و آن ست که با مردم معاشرت نمی مؤمنی

؛ استنشینی بهتر  با مردم و مشارکت با آنان در کارهاي خیر، از عزلت و گوشهزیستی  هم
نشینی یا مشارکت با آنان در کارهاي شر،  گیري و عزلت از مردم، از هم طور که گوشه همان

 ).١/١٠٣تهذیب مدارج السالکین، ( -)١(
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رود یا  اگر معلوم باشد که در صورت همراهی با مردم ، این شر از بین میالبته . باشد میبهتر 
 ست. گیري با آنان بهتر از گوشه نشینی همکند، در این صورت  میتر  اثر آن را کم

 بنابراین، برترین و بهترین عبادت در هر وقتی، ترجیح خشنودي و رضایت اهللا در آن
 .)1(باشد وقت و مشغول شدن به وظیفه و تکلیف مقتضی آن وقت می

 هفتم: حاکمیت شریعت و ارتباط آن با توحید

 توحید عبادتارتباط شریعت با  -1
خوانیم که  به سوي اهللا می در زندان یوسفدادن  دعوت ي بارهدردر قرآن کریم، 

 :فرمایدمی  اهللا

ٓ  ُدونِهِۦٓ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َما﴿ ۡسَمآءٗ  إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها نُتمۡ  َسمَّ

َ
ٓ  َوَءابَآؤُُ�م أ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ  أ  ِمن بَِها ٱ�َّ

ِ  إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ  إِنِ  ُسۡلَ�ٍٰن�  َمرَ  ِ�َّ
َ
�َّ  أ

َ
�  ْ ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا ۚ  إِ�َّ ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك  إِيَّاهُ

َ
 أ

 .]40یوسف: [ ﴾٤٠ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس 
اید و اهللا  گذاري کرده پرستید که خودتان و پدرانتان نام هایی را می شما، جز پروردگار تنها نام «

تنها از آن اهللا است. دستور داده که  ،ها نازل نکرده است. فرمانروایی آنهیچ دلیلی بر درستی 

 .»دانند تر مردم نمی جز او را عبادت و پرستش نکنید. این، دین استوار است؛ ولی بیش
 :فرماید دیگري می ي آیهدر  اهللا

َ  قَد ٱّ�ِيِن�  ِ�  إِۡكَراهَ  َ�ٓ ﴿ ۚ  ِمنَ  ٱلرُّۡشدُ  تَّبَ�َّ ِ ُٰغوتِ  يَۡ�ُفرۡ  َ�َمن ٱۡلَ�ّ ِ  َوُ�ۡؤِمنۢ  بِٱل�َّ  َ�َقدِ  بِٱ�َّ
ۗ  ٱنفَِصامَ  َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  بِٱۡلُعۡرَوةِ  ٱۡسَتۡمَسَك  ُ  لََها  .]256: ةالبقر[ ﴾٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوٱ�َّ

»هدایت و ایمان از راه ضاللت و کفر،  هیچ اجباري براي پذیرفتن دین در کار نیست؛ راه
مشخص شده است. بنابراین کسی که به طاغوت (و معبودان باطل) کفر بورزد و به اهللا 

گاه  ویز محکم (و ناگسستنیِ ایمان) چنگ زده است که هیچآ ایمان بیاورد، به دست

 .»داناست شود. و اهللا شنواي گسسته نمی

 ).١٠٤و١/١٠٣همان،( -)١(
                                                            



 207 توحید الوهیتمبحث پنجم: 

 :فرماید چنین می هم

﴿ ْ َُذٓوا ۡحَبارَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ۡرَ�اٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ

َ
ِ  ُدونِ  ّمِن أ ٓ  َمۡرَ�مَ  ٱۡ�نَ  َوٱلَۡمِسيحَ  ٱ�َّ ْ  َوَما ِمُرٓوا

ُ
 إِ�َّ  أ

 ْ ٓ  َ�ِٰحٗد�ۖ  إَِ�ٰٗها ِ�َۡعُبُدٓوا ا ُسۡبَ�َٰنُهۥ ُهَوۚ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  �َّ  .]31: بةالتو[ ﴾٣١ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ
مسیح پسر مریم را به جاي اهللا، به خدایی گرفتند؛ حال آنان، دانشمندان و راهبانشان و «

که تنها دستور داشتند یگانه معبود برحق را عبادت نمایند که هیچ معبود برحقی جز او  آن

 .»ورزند، پاك و منزه استچه به او شرك می وجود ندارد. از آن

  ارتباط شریعت با توحید ربوبیت -2
 :فرماید متعال می اهللا

ُ  َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

َۡل  ُ�ۡغِ�  ۡمَس  َحثِيٗثا َ�ۡطلُُبُهۥ ٱ�ََّهارَ  ٱ�َّ َ�ٰتِۢ  َوٱ�ُُّجومَ  َوٱۡلَقَمرَ  َوٱلشَّ ۦٓۗ  ُمَسخَّ ِ ۡمرِه
َ
َ�  بِأ

َ
�  ُ�َ 

ۗ  ٱۡ�َۡلقُ  ۡمُر
َ
ُ  َ�َباَركَ  َوٱۡ�  .]54األعراف: [ ﴾٥٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  ٱ�َّ

ها و زمین را در شش روز آفرید و بر  همانا پروردگارتان، اهللا است؛ ذاتی که آسمان «
رساند و  آیند، به هم می هم می یافت. روز و شب را که با شتاب در پیِ ءاستواعرش 

 آفرینش و فرمان،خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمانش هستند. آگاه باشید که 

 .»از آنِ اوست. اهللا، پروردگار جهانیان، بزرگ و برتر و واالمقام است

 ارتباط شریعت با توحید اسماء و صفات -3
 :فرماید می اهللا متعال

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ  أ ۡ�تَِ�  ٱ�َّ

َ
ِيٓ  وَُهوَ  َحَكٗما � نَزَل  ٱ�َّ

َ
ٗ�ۚ  ٱلِۡكَ�َٰب  إَِ�ُۡ�مُ  أ ِينَ  ُمَفصَّ  َءاَ�يَۡ�ُٰهمُ  َوٱ�َّ

نَُّهۥ َ�ۡعلَُمونَ  ٱلۡكَِ�َٰب 
َ
�َِّك  ّمِن ُمَ�َّلٞ  � �  رَّ  .]114األنعام: [ ﴾١١٤ ٱلُۡمۡمَ�ِ�نَ  مِنَ  تَُ�و�َنَّ  فََ�  بِٱۡ�َّقِ

کتاب را به صورت مفصل و واضح به اوست که که  بجویم؟ حال آنآیا داوري جز اهللا «
حق  دانند که این کتاب به ایم، می ها کتاب داده سوي شما نازل کرده است. و آنان که به آن

 .»کنندگان مباش از شک ،از سوي پروردگارت نازل شده است؛ پس
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 :فرماید چنین می هم

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ۖ  ُمَ�ِٰجَ�ٰتٖ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َجآَءُ�مُ  إَِذا َءاَمُنٓوا ُ  فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ ۡعلَمُ  ٱ�َّ

َ
 أ

 ۖ ارِ�  إَِ�  تَرِۡجُعوُهنَّ  فََ�  ُمۡؤِمَ�ٰتٖ  َعلِۡمُتُموُهنَّ  فَإِنۡ  �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ َُّهمۡ  ِحّلٞ  ُهنَّ  َ�  ٱۡلُكفَّ  ُهمۡ  َوَ�  ل
ۖ  َ�ِلُّونَ  ٓ  َوَءاتُوُهم لَُهنَّ ا ْۚ  مَّ نَفُقوا

َ
ن َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َ� وَ  أ

َ
ٓ  تَنِكُحوُهنَّ  أ  َءاتَۡيُتُموُهنَّ  إَِذا

 ۚ ُجورَُهنَّ
ُ
ْ  َوَ�  أ ْ  َٔ َوۡ�  ٱۡلَكَوافِرِ  بِعَِصمِ  ُ�ۡمِسُكوا ٓ  لُوا نَفۡقُتمۡ  َما

َ
ْ  َٔ َوۡليَۡ�  أ ٓ  لُوا ْۚ  َما نَفُقوا

َ
 َ�ٰلُِ�مۡ  أ

ِ  ُحۡ�مُ  ُ  بَۡيَنُ�ۡمۖ  َ�ُۡ�مُ  ٱ�َّ  .]10: ةتحنممـلا[ ﴾١٠ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ
آیند، آنان را  با هجرت (از سرزمین کفر) نزدتان می ،باایمان اي مؤمنان! هنگامی که زنانِ «

به سوي کافران (و شوهران کافرشان) بازنگردانید؛ نه این زنان بر کافران، حاللند و نه آن 
دهید. بر   به آنان بازپساند،  چه را مردان کافر هزینه کرده ؛ و آنندکافران بر این زنان حالل

ها ازدواج کنید. و زنان کافر را  شما گناهی نیست که چون مهرشان را به آنان بدهید، با آن
اید، مطالبه نمایید و (مردان کافر نیز  چه را هزینه کرده در همسري خویش نگه ندارید و آن

است؛ میان شما حکم اند، درخواست کنند. این، حکم اهللا  چه را هزینه کرده توانند) آن می

 .»کند. و اهللا، داناي حکیم است می
 فرماید: میدیگري  ي آیهدر 

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّا يََرۡوا

َ
�  �ِ

ۡ
�َض  نَأ

َ
ۚ  ِمنۡ  نَنُقُصَها ٱۡ� ۡطَرافَِها

َ
ُ  أ  وَُهوَ  ِ�ُۡكِمهِۦۚ  ُمَعّقَِب  َ�  َ�ُۡ�مُ  َوٱ�َّ

 .]41الرعد: [ ﴾٤١ ٱۡ�َِسابِ  َ�ِ�عُ 
کنیم و از اطرافش (با گسترش  اند که ما قصد سرزمین کافران می توجه نکردهآیا به این  «

کس جلودارِ حکمش  کند و هیچ چیز و هیچ کاهیم. و اهللا حکم می قلمرو اسالم) می

 .»کند نیست. و اهللا خیلی زود به اعمال بندگانش رسیدگی می
 :فرماید نیز می

ٰ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿ ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ۡ�ُتموَ  رَّ ۦٓۚ  �َۡسَتۡعِجلُونَ  َما ِعنِدي َما بِهۦِۚ  َ�ذَّ  إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ  إِنِ  بِهِ
 ِۖ ۖ  َ�ُقصُّ  ِ�َّ  .]57األنعام: [ ﴾٥٧ ٱۡلَ�ِٰصلِ�َ  َخۡ�ُ  وَُهوَ  ٱۡ�َقَّ
بگو: من حجت آشکاري از سوي پروردگارم دارم و شما، آن را تکذیب کردید. عذاب «
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حکم و داوري تنها از آن اهللا است؛  کنید، نزد من نیست. میهنگامی که درخواست  زود

 .»کند و او بهترین داور است حق را بیان می
پروردگارمان که با آن خودش را به بندگانش شناسانده و در کتابش و  هاي ناماز جمله 

بار در قرآن  94 ،. این اسماست» حکیمال« بر زبان فرستادگان و پیامبرانش آورده، اسم

 ﴾١٢٩ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ ﴿ ، .]32: ةالبقر[ ﴾٣٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ ﴿؛ از جمله: کریم آمده است
 .]130النساء: [ ﴾١٣٠ َحِكيٗما َ�ِٰسًعا﴿و  .]18األنعام: [ ﴾١٨ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ ﴿ ، .]129: ةالبقر[

 :فرماید متعال می اهللاچنین  هم

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ  أ ۡ�َتِ�  ٱ�َّ

َ
ِيٓ  َوُهوَ  َحَكٗما � نَزَل  ٱ�َّ

َ
ٗ�  ٱۡلِكَ�َٰب  إَِ�ُۡ�مُ  أ  .]114األنعام: [ ﴾ُمَفصَّ

کتاب را به صورت مفصل و اوست که که  آیا داوري جز اهللا بجویم؟ حال آن«
 .»واضح به سوي شما نازل کرده است

 است.متعال  اهللانیز اسم » کَمحال«که  ست بر این دلیلی آیه، این
مع آمده است؛ از جي  در پنج جاي قرآن، با صیغه نیز به همین معناست که» الحاکم«

نَت ﴿ ،»و او بهترین داور است« .]87األعراف: [ ﴾٨٧ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ  َخۡ�ُ  وَُهوَ ﴿: جمله
َ
 َوأ

ۡحَ�مُ 
َ
لَۡيَس ﴿ و .»رانی و تو بهترین حکم« .]45هود: [ ﴾٤٥ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ  أ

َ
�  ُ ۡحَ�مِ  ٱ�َّ

َ
 بِأ

ست که  کسی ،حکیم .»کنندگان نیست؟ آیا اهللا، بهترین حکم « .]8التین: [ ﴾٨ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ 
طور  دهد؛ همان قرار می شرا در جاي خود هر چیزيگرداند و  اشیا را محکم و استوار می

 :فرماید می اهللا متعالکه 

ءٍ ﴿ ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ  .]88النمل: [ ﴾ُصۡنَع ٱ�َّ

 .»پدیده و ساخت اهللا است که هر چیزي را استوار ساخته است«
دهد؛ از  ست که چیزي را بنا به تقدیر خود در جاي خودش قرار می ذاتی» حکیم«پس 

آن، نظم و حکمت و و از باشد  میهایش  در آفریده اهللا معانی حکمت، حکمت  ي جمله
این  هاي اهللا متعال، حکمتیکی از بینی.  که در جسم و عقل و روح انسان می ست ظرافتی

 :فرماید که می گونه هماناست که انسان را در بهترین شکل آفریده است؛ 
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�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا لََقدۡ ﴿ ۡحَسنِ  ِ�ٓ  ٱۡ�ِ
َ
 .]4التین: [ ﴾٤ َ�ۡقوِ��ٖ  أ

 .»یما هما، انسان را در بهترین شکل آفرید «
وي یا به عقل و روان  هایش ي مندیا به نیروها و توان داگر به قیافه و شکل انسان بنگری

 .)1(بینید کنید، حکمت عظیم اهللا را مینگاه 
ست که در کتاب خود بر زبان  ، شریعتی اهللاحکمت  مفاهیم و مصادیقاز یکی 

قرآن را به حکیم بودن توصیف  اهللا متعالبه همین خاطر  ؛پیامبرش نازل کرده است
 :فرماید که می گونه همانکند؛  می

 .]58آل عمران: [ ﴾٥٨ ٱۡ�َِكيمِ  َوٱّ�ِۡكرِ  ٱ�َ�ٰتِ  ِمنَ  َعلَۡيَك  َ�ۡتلُوهُ  َ�ٰلَِك ﴿
 .»ها که بر تو وحی کردیم، جزو آیات و قرآنِ حکیم است این«

 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

 .]2یس: [ ﴾٢ ٱۡ�َِكيمِ  َوٱۡلُقۡرَءانِ ﴿
 .»آمیز حکمتسوگند به قرآن استوار و «
آري؛ شریعت و  است. آشکار، حکمت اهللا در تشریع و مقاصد و اسرار  شریعت ،پس

از  ،ها عقلبرخی از هر چند  اش استوار و حکیمانه است؛ آفرینش و تقدیرِ اهللا متعال، همه
حقیقت برخی از اخبار غیبی و شرایعی که  زیراناتوان باشند؛  ونديفهم ابعاد حکمت خدا

از زمان نزول شریعت، آشکار شده  پسها و عصرها  نسلفرموده است، بیان متعال اهللا 
این درست نیست  کند و جدیدي را کشف می هاي یافتهپیوسته  ،لم بشريکه ع است؛ چنان

چون  ؛آن را انکار نماید، که اگر فرد یا گروهی یکی از اخبار یا فرامین اهللا را درك نکند
. ه استترین آفرینندررسان و ب مان و بهترین روزيین عالترداناترین حاکمان و  حاکم هللا،ا

اش، خلل و لغزش و انحرافی وجود ندارد و  ست که در تدبیر و برنامه ذاتی ،پس حکیم
 استواري هستند؛ لذاحکمت و عدل و درستی و  مبتنی بر ،کردار و گفتارش در جاي خود

 .١٨٤مع الله، ص -)١(
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استوار است و هر سخنی که  -ي افعال االهی، یعنی همه -دهد، هر کاري که انجام می
 .)1(باشد و درست می راست -یعنی تمام اقوال یا کالمش، -گوید، می

که حیات انسان  وجود دارداستوار و متناسب و احکام صحیحی  هاي آموزهدر قرآن حکیم، 
 .)2(کند فکر، اقتصاد، سیاست و جامعه را حل می ي اش در عرصه را بهبود و مشکالت کنونی

و قواعد و و هم مبانی  ،اصول کلی هدایت بیان شده ، همدر قرآن کریم
 :فرماید می  به همین خاطر خداوند ؛حیات انسان است ي کلی که الزمههاي  زیرساخت

ِي ُهوَ ﴿ ّمِّ�ِ  ِ�  َ�َعَث  ٱ�َّ
ُ
ْ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  نَ  ۧ ٱۡ�  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا

ْ  �ن َوٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب  بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  َلِ�  َ�ۡبُل  ِمن َ�نُوا  .]2: جلمعةا[ ﴾٢ مُّ
نخوانده، پیامبري از خودشان برانگیخت که آیاتش  ست که در میان مردم درس او، ذاتی «

آموزد؛ اگرچه  ها کتاب و حکمت می سازد و به آن خواند و پاکشان می را بر آنان می

 .»گمراهی آشکاري بودندتر در  پیش
این است  الهی،از جمله حکمت  ؛باشد که حکمت به معناي سنت می ست بر این دلیلی ،این

 :فرماید که می گونه انهم ؛ها فرستاده است که پیامبرانی از میان بشر انتخاب و براي هدایت آن

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  لََقدۡ ﴿
َ
 َعلَۡيُ�م َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما َعلَۡيهِ  َعزِ�زٌ  أ

 .]128: بةالتو[ ﴾١٢٨ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
هاي شما بر او دشوار است و به  سویتان آمد که رنج راستی پیامبري از خودتان به به«

 .»سوز و مهربان است (هدایت) شما اشتیاق وافري دارد و نسبت به مومنان دل
، در بشري توان و که در علم و عقل و فهم و درك -از میان فرستادگان خود اهللا متعال

تا پیام الهی را به بشریت برساند و است ها را برگزیده  سرسبد آن گلِ -اوج کمال هستند
سیرتش را بخواند، آن را  همنزلت عظیمی دارد که هرک  حجت بر مردم تمام شود. پیامبر

 :فرماید می گونه که ؛ همانبر مردم منت نهاد  برانگیختن این پیامبرمتعال با یابد. اهللا  درمی

 .١٨٦همان، ص -)١(

 همان. -)٢(
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ُ  َمنَّ  لََقدۡ ﴿ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
ْ  أ  َءاَ�ٰتِهِۦ َعَلۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا

ْ  �ن َوٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  َ�ۡبُل  ِمن َ�نُوا آل [ ﴾١٦٤ مُّ

 .]164عمران: 
اهللا، بر مومنان منت نهاد که در میانشان پیامبري از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر  «

تر در  ها بخواند و پاکشان بدارد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد؛ اگرچه پیش آن

 .»گمراهی آشکاري بودند
این است که پیامبران را برانگیخته و براي هدایت مردم و  ،اهللاحکمت  ي از جمله

 .)1(کتاب نازل کرده است ،ي حجت اقامه
نماید؛  الهام می شاین است که آن را به برخی از بندگان ،حکمت خداوند معناي دیگر

 :فرماید طور که می همان

ۚ  َمن ٱۡ�ِۡكَمةَ  يُۡؤِ� ﴿ وِ�َ  َ�َقدۡ  ٱۡ�ِۡكَمةَ  يُۡؤَت  َوَمن �ََشآُء
ُ
� أ رُ  َوَما َكثِٗ��ۗ  َخۡ�ٗ كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا

ُ
 أ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 .]269: ةالبقر[ ﴾٢٦٩ ٱۡ�
بخشد و هرکه از حکمت و دانش برخوردار شود،  اهللا به هرکس که بخواهد، حکمت می «

 .»گیرند از خیر فراوانی برخوردار شده است. و تنها خردمندان پند می که راستی به
 سان این دسته از بندگانش ؛ بدیندهد متعال به برخی از بندگانش حکمت می اهللاپس 

ها بیرون آیند  ها و ناگواري دانند که چگونه مشکالت را حل نمایند و چگونه از سختی می
قرار  شرا در جاي خود يچیزهر کنند و چگونه و چگونه با موانع سخت و دشوار رفتار 

ست که امت اسالمی از خبرگی و  دهند. دنیاي اسالم به شدت نیازمند مجلس حکیمانی
کاري بدون بصیرت یا ندانسته، معرفت و تجاربشان استفاده کنند و مسلمانان، ناخواسته 

 .)2(ها نشوند ها و سختی بحران انجام ندهند و قربانیِ

 .١٨٧همان، ص -)١(

 همان. -)٢(
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ي او  پس چیزي بدون اجازه ؛ست که حکم و تسلط و قدرت دارد ذاتی ،»حکَمال« اما
 کننده است: کننده و تصرف دهد و او تدبیر روي نمی

نٖ  ِ�  ُهوَ  يَۡو�ٍ  ُ�َّ ﴿
ۡ
 .]29الرحمن: [ ﴾٢٩ َشأ

 .»ست هر روز در کاري (اهللا،)«
حرام کردن  گذاري و حالل کردن و ست که حق تشریع و قانون ذاتی» حکَمال«چنین  هم
ست که امر و  آن چیزي ،و دین گردیدهست که تشریع  همان چیزي ،کمپس ح ؛را دارد

را به عقب اندازد و کسی یا چیزي  اهللا کمِتواند ح کسی یا چیزي نمی ؛ لذانهی شده است
 (یا والیت تشریعی) »شرع«و  (یا والیت تقدیري) »قدر«تواند قضایش را رد نماید.  نمی

 :اند جمع شدهدر این آیه 

﴿ �َ
َ
ۡمرُ  ٱۡ�َۡلقُ  َ�ُ  �

َ
 .]54األعراف: [ ﴾َوٱۡ�

 .»آگاه باشید که آفرینش و فرمان، از آنِ اوست«
، تأکیدي بر عدالت و رحمت »خیر الحاکمین«و  »أحکم الحاکمین«فرماید:  وقتی می

 همه چیز را در جاي خودش قرار داده است. ،که او ایننیز تأکیدي بر اوست و 
گونه تبعیضی  هیچ تش نیزعینیست و در شر یظلمو نظمی  در تقدیر خدا، هیچ بی 

یا  حاکم و محکومکه  چنان ؛، ضامن حفظ حقوق همه استاهللابلکه شریعت  وجود ندارد؛
مرد و زن، نیکوکار و بدکار، مسلمان و کافر، قوي و ضعیف همگی از و نیز ، عموم مردم

بدون  ها را انسان ي حقوق مادي و معنوي همههی، شریعت االحقوق خود برخوردارند و 
به  ؛چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، حفظ کرده است ،ي احوال استثنا در همه

 را در تمام امورِ  و سنت پیامبر اهللاهمین خاطر بر هر مسلمانی واجب است که کتاب 
خاص و عام و  ي فردي و اجتماعی و خانوادگی و امورعرصهریز و درشت زندگی و در 

 .)1(ي سیاست و اقتصاد و جامعه و تبلیغات و در هر چیزي، حاکم گرداند در حوزه

 .١٨٨همان، ص -)١(
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 ارتباط شریعت با ایمان -4
 :فرماید متعال می اهللا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنٓوا ِطيُعوا

َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل  َوأ

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
 تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

ءٖ  ِ�  ِ  إَِ�  فَُردُّوهُ  َ�ۡ ِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوٱلرَُّسولِ  ٱ�َّ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلَِك  ٱ�ِخرِ�  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ
ۡحَسنُ 

َ
وِ�ً�  َوأ

ۡ
 .]59النساء: [ ﴾٥٩ تَأ

و  ؛صاحبان امرتان(نیز از) و فرمان ببرید اي مومنان! از اهللا اطاعت کنید و از پیامبر  «
بازگردانید؛ اگر به اهللا و رستاخیز  رسولهرگاه در چیزي اختالف کردید، آن را به اهللا و 

 .»ایمان دارید. این بهتر است و سرانجام بهتري دارد
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  يَزُۡ�ُمونَ  ٱ�َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
 يُرِ�ُدونَ  َ�ۡبلَِك  ِمن أ

ن
َ
ْ  أ ُٰغوتِ  إَِ�  َ�َتَحاَكُمٓوا ْ  َوقَدۡ  ٱل�َّ ِمُرٓوا

ُ
ن أ

َ
ْ  أ ۡيَ�ٰنُ  َوُ�رِ�دُ  بِهۦِۖ  يَۡ�ُفُروا ن ٱلشَّ

َ
 يُِضلَُّهمۡ  أ

 .]60النساء: [ ﴾٦٠ بَعِيٗدا َضَ�َٰ�ۢ 
نازل شده، ایمان چه بر تو و پیش از تو  برند به آن بینی کسانی را که گمان می مگر نمی«

اند به طاغوت  که دستور یافته خواهند طاغوت را داور قرار دهند؟ حال آن اند و می آورده

 .»خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي دچار نماید کافر شوند؟ شیطان می
 :فرماید چنین می هم

ْ  إَِذا ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  قَۡوَل  َ�نَ  إِ�ََّما﴿ ِ  إَِ�  ُدُعٓوا ن بَۡيَنُهمۡ  ِ�َۡحُ�مَ  َورَُسوِ�ِۦ ٱ�َّ
َ
ْ  أ  َسِمۡعَنا َ�ُقولُوا

 ۚ َطۡعَنا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َوأ

ُ
 .]51النور: [ ﴾٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

شوند تا در میانشان  فراخوانده می اش فرستادهگفتار مؤمنان در آن هنگام که به سوي اهللا و  «

 .»گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و آنان رستگارند حکم کند، تنها این است که می

 ارتباط شریعت با اسالم -5
با طاعت و خلوص نیت و  از اوبرداري  و فرمان شدن در برابر اهللا اساس اسالم، تسلیم
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 :فرماید بلندمرتبه می اهللا )1(باشد. پاك شدن از شرك می

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نۡ  دِيٗنا أ ۡسَلمَ  ّمِمَّ

َ
ِ  وَۡجَهُهۥ أ ۗ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِملَّةَ  َوٱ�ََّبعَ  ُ�ِۡسنٞ  َوُهوَ  ِ�َّ َذَ  َحنِيٗفا  َوٱ�َّ

 ُ  .]125النساء: [ ﴾١٢٥ َخلِيٗ�  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱ�َّ
و پیرو دین  کند و نیکوکار ست که خود را تسلیم اهللا می و چه آیینی بهتر از دین کسی «

 ».ابراهیم را به دوستی برگزید ،حنیف و توحیدي ابراهیم است؟ اهللا
 :فرماید دیگري میي  آیهدر و 

آل [ ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  وَُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  يَۡبَتغِ  َوَمن﴿
 .]85عمران: 

شود و در آخرت از  بجوید، هرگز از او پذیرفته نمیو هر کس دینی جز اسالم «
 .»کاران خواهد بود زیان

 :فرماید چنین می هم

ۡ�َا﴿ ِ  تِۡبَ�ٰٗنا ٱۡلِكَ�َٰب  َعلَۡيَك  َونَزَّ ءٖ  ّلُِ�ّ ىٰ  َورَۡ�َةٗ  وَُهٗدى َ�ۡ  ﴾٨٩ لِۡلُمۡسلِِم�َ  َو�ُۡ�َ
 .]89النحل: [
چیز، و هدایت و رحمت و بشارتی براي گر همه  و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان«

 .»مسلمانان است

 ارتباط شریعت با شهادتین -6
اما  ؛شد ذکري توحید عبادت، مواردي  در مبحث ادله إالاهللا الإلهي شهادت  درباره

 :، آیات زیر آمده استاهللا رسول محمدشهادت  ي درباره

ٰ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا َحرَٗجا ْ  قََضۡيَت  ّمِمَّ  .]65النساء: [ ﴾٦٥ �َۡسلِيٗما َو�َُسّلُِموا
که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن خیر؛ سوگند به پروردگارت آن «

 .»کامال تسلیم باشندگیر نشوند و  بخوانند و از داوري تو دل

 .٢٧-٢٢الحکم بغیر ما أنزل الله، اثر دکتر عبدالرحمن المحمود، صفحات -)١(
                                                            



 ایمان به اهللا   216

﴿ ٓ ْ  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل  َءاتَٮُٰ�مُ  َوَما  .]7الحشر: [ ﴾فَٱنَتُهوا
 .»چه شما را بازداشت، بازآیید را بگیرید و از آن چه پیامبر به شما داد، آن  آن«

َ  ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتَّبُِعوِ�  ٱ�َّ ُ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  َلُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  ٱ�َّ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ
ْ  قُۡل  ٣١ رَِّحيمٞ  ِطيُعوا

َ
َ  أ ۖ  ٱ�َّ ْ  فَإِن َوٱلرَُّسوَل َ  فَإِنَّ  تََولَّۡوا آل [ ﴾٣٢ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ

 .]32-31عمران: 
دوست بدارد و گناهانتان بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را  «

ي مهرورز است. بگو: از اهللا و پیامبر اطاعت کنید؛ و اگر  را ببخشد. و اهللا، آمرزنده

 .»سرپیچی کنند، بدانند که اهللا کافران را دوست ندارد

 کفر و شرك است ،غیراهللا و روي گرداندن از اهللا از اطاعت -7
 :فرماید متعال می اهللا

َحٗدا ُحۡكِمهِۦٓ  ِ�  �ُۡ�ِكُ  َوَ� ﴿
َ
 .]26الکهف: [ ﴾٢٦ أ

 .»گرداند کس را در حکمش شریک نمی هیچ«
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

َطۡعُتُموُهمۡ  �نۡ ﴿
َ
 .]121األنعام: [ ﴾١٢١ لَُمۡ�ُِ�ونَ  إِنَُّ�مۡ  أ

 .»طور قطع شما هم مشرکید هو اگر از آنان پیروي کنید، ب«
 :فرماید چنین می هم

فَُحۡ�مَ ﴿
َ
ۡحَسنُ  َوَمنۡ  َ�ۡبُغونَۚ  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ  أ

َ
ِ  مِنَ  أ  .]50: ةالمائد[ ﴾٥٠ يُوقِنُونَ  لَِّقۡو�ٖ  ُحۡكٗما ٱ�َّ

آیا خواهان حکم جاهلیتند؟ و براي کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم اهللا «

 .»است؟
بسیار فراوان ي وارده در این زمینه  دلهأ ،گرنه و ؛این ادله، فقط به عنوان نمونه بیان شد

 است.
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 نازل کرده است که اهللاچه  به آنکردن آثار نیک حکم  :هشتم

 :برپایی حکومت اسالمی ي زمینه شدنجانشینی در زمین و فراهم  -1
  فریاد در نهان و آشکار، اهللا را به و را برپاي دارند و خالصانه انش، دیناهللا هرگاه بندگان

گزین قدرتمندان  و آنان را در زمین، جايدهد  به آنان قدرت می اهللا متعالبخوانند، 
 یک سنت ،اینقدرت داده بود؛ در زمین  شان پیشینیانبه طور که  همان گرداند؛ می

 :است بیان شده اهللاکتاب  درهاي مختلفی  سرگذشتست که در  الهی
او از را مورد ابتال و آزمایش قرار داد و   یوسفاهللا متعال، که  پس از آن -الف

 اهللاکه  ، شایستگی یافتلند بیرون آمد و ثابت شد که از نیکوکاران استآزمون الهی، سرب
 :فرماید متعال می گونه که اهللا ؛ همانبه او قدرت و حکومت دهد

نَّا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ �ِض  ِ�  ِ�ُوُسَف  َمكَّ
َ
  ٱۡ�

ُ
أ َ  َحۡيُث  ِمۡنَها يَتََبوَّ � ۚ ۖ  َمن بِرَۡ�َتَِنا نُِصيُب  َشآُء ََّشآُء � 

ۡجرَ  نُِضيعُ  َوَ� 
َ
 .]56یوسف: [ ﴾٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  أ

تصرف  خواست، در آن سان در سرزمین (مصر) به یوسف قدرت دادیم و هرگونه که می و بدین«

 .»کنیم رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی کرد. رحمت خویش را به هرکه بخواهیم، می می
ترسیده  ،لشکریانش فرعون و گرفتار شدن به دستاسرائیل از  بنی هنگامی که -ب
گردد؛ از  براي قومش آشکار الهی، که این سنت مند بود بسیار عالقه موسی ،بودند

 رو به آنان فرمود: این

﴿ ْ ِ  ٱۡسَتِعيُنوا ْۖ  بِٱ�َّ ٓوا �َض  إِنَّ  َوٱۡصِ�ُ
َ
ِ  ٱۡ�  َوٱۡلَ�ٰقَِبةُ  ِعَبادِهۦِۖ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن يُورُِ�َها ِ�َّ

 .]128األعراف: [ ﴾١٢٨ لِۡلُمتَّقِ�َ 
و آن را به هرکس  راستی زمین از آنِ اهللا است از اهللا یاري بخواهید و شکیبا باشید که به«

 .»از آنِ پرهیزکاران است ،بخشد و سرانجام نیک از بندگانش که بخواهد، می
ین شرط که از پرهیزکاران باشید و دب ؛زمین از آن شما خواهد بود ،یعنی سرانجام

 .)1(اجرا درآورید بههللا را در زمین اشریعت 

 ).٩/٨١تفسیر المنار، ( -)١(
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و پیروزي را  ندداد صبري نشان  ، براي رسیدن به عاقبت نیک بی وقتی قوم موسی
 :زد کرد سنت استخالف را به آنان گوش  دور دانستند، موسی

ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ ﴿
َ
�ِض  ِ�  َو�َۡسَتۡخلَِفُ�مۡ  َعُدوَُّ�مۡ  ُ�ۡهلَِك  أ

َ
 َ�ۡعَملُونَ  َكۡيَف  َ�َينُظرَ  ٱۡ�

 .]129األعراف: [ ﴾١٢٩
پروردگارتان، دشمنتان را نابود کند و شما را در این سرزمین جانشینِ که امید است «

 .»کنید؟ چگونه عمل میکه (آنان) بگرداند و ببیند 
 :فرماید که میگونه  هماناي که به آنان داده بود، وفا کرد؛  به وعده  اهللاسپس 

ۡوَرۡ�َنا﴿
َ
ِينَ  ٱۡلَقۡومَ  َوأ ْ  ٱ�َّ �ِض  َمَ�ٰرَِق  �ُۡسَتۡضَعُفونَ  َ�نُوا

َ
ۖ  َ�َٰرۡ�َنا ٱلَِّ�  َوَمَ�ٰرَِ�َها ٱۡ�  �ِيَها

ۡت  ٰ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َ�َ ْۖ  بَِما إِۡسَ� وا ۡرنَا َصَ�ُ  فِرَۡعۡونُ  يَۡصَنعُ  َ�نَ  َما َوَدمَّ
ْ  َوَما َوقَۡوُمُهۥ  .]137األعراف: [ ﴾١٣٧ َ�ۡعرُِشونَ  َ�نُوا

ایم، در اختیار مستضعفان  نواحی شرقی و غربی این سرزمین را که در آن برکت نهادهو «
ي نیک پروردگارت  اسرائیل نمودند، وعده گذاشتیم و به سبب شکیبایی و صبري که بنی

ي آنان را  هاي برافراشته هاي فرعون و فرعونیان و ساختمان به آنان، تحقق یافت و سازه

 .»در هم کوبیدیم
با اعطاي قدرت و ها  بر آن ،زمین را به آنان بخشیداین سرکه  پس از آن عال،اهللا مت

 :منت نهاد و فرمود ،توان

ن َونُرِ�دُ ﴿
َ
ِينَ  َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ  ٱ�َّ �ِض  ِ�  ٱۡسُتۡضعُِفوا

َ
ةٗ  َوَ�َۡعلَُهمۡ  ٱۡ� �ِمَّ

َ
 ٥ ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ  َوَ�َۡعلَُهمُ  أ

نَ  �ِض  ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
ا ِمۡنُهم وَُجُنوَدُهَما َوَ�َٰ�ٰنَ  فِرَۡعۡونَ  َونُِريَ  ٱۡ� ْ  مَّ  ﴾٦ َ�َۡذُرونَ  َ�نُوا

 .]6-5القصص: [
اند، منت  خواهیم بر کسانی که در زمین به استضعاف و ناتوانی کشیده شده و می«

و در زمین به آنان  بگذاریم و آنان را پیشوا قرار دهیم و آنان را وارث (زمین) بگردانیم؛ 
قدرت و نیرو ببخشیم و به فرعون و هامان و سپاهیانشان چیزي را نشان دهیم که از 

 .»ي مستضعفان، بیمناك بودند ناحیه
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از آنان داده  پیشاي را داده که به مؤمنان  همان وعده ،متعال به مؤمنان این امت اهللا -ج
 :فرماید می که ؛ چنانبود

ُ  وََعدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا �ِض  ِ�  َليَۡسَتۡخلَِفنَُّهمۡ  ٱل�َّ
َ
 َكَما ٱۡ�

ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف  ِي دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ َ�َُّهم لَُهمۡ  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
ۚ  َخۡوفِِهمۡ  ۡمٗنا

َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�  َ�ۡعُبُدونَِ�  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  َ�َفرَ  َوَمن ا

ُ
 ُهمُ  فَأ

 .]55النور: [ ﴾٥٥ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
دهد که حتما  اهللا به آن دسته از شما که ایمان آوردند و کارهاي شایسته کردند، نوید می «

که به پیشینیانشان حکومت بخشید. و دینشان را  چنان ؛بخشد در زمین به آنان خالفت می
سازد و پس از ترس و بیمشان، امنیت و آسودگی  که برایشان پسندیده است، استوار می

گردانند. و  کنند و چیزي را شریکم نمی گرداند. مرا عبادت می گزینش می خاطر را جاي

 .»کسانی که پس از این ناسپاسی کنند، فاسق و نابکارند
گردن نهند مهر  دگار گستردهپرورپس هرگاه مردم، ایمان را محقق نمایند و به شریعت 

ي این کار و اثر  ، ثمره و نتیجهش ارجاع دهندشریعتبه خویش را  داوريِقضاوت و و 
 :خواهد آمد شانسراغبه ماندگار آن، 

ِي دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ ﴿  .]55النور: [ ﴾لَُهمۡ  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ
 .»سازد میو دینشان را که برایشان پسندیده است، استوار «

را خواهند  شست که نتایج لذا اگر مؤمنان، مقدمات جانشینی را فراهم کردند، بدیهی
 و جویاي حکم اهللا باشند، از اهللا داوري بخواهند ،دید؛ یعنی اگر در کارهاي خود

در زمین تحقق خواهد یافت و اگر به احکام شریعت گردن  آنان استخالف و جانشینیِ
 .)1(دبخش می -یا عزت و سرافرازي -قدرت و حکومتانسان به نهند، اهللا 

 ؛است تحقق یافتهالهی بارها  ي دهد که این وعده وقایع تاریخ اسالم به خوبی نشان می
 ِ خود اند یا در امور دنیوي هر عصر و زمانی که مسلمانان بر دشمنانشان پیروز شده

 ).١/٦٧٣، (یعبدالعزیز مصطف، دکتر یالحکم و التحاکم في خطاب الوح -)١(
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عمل به شریعت  ي توان، ثمرهگر این واقعیت است که این قدرت و  بیان ،اند پیشرفتی کرده
 .)1(و بر پاداشتن دین اهللا بوده است

 :امنیتثبات و  -2
ده که در صورت استقامت و فرموتضمین  شمتعال براي مؤمنان و عامالن به شریعت اهللا

 بودهآنان   که آرزوي همیشگیرا امنیتی  ،گذاشتنن انواع شرك پایداري بر توحید و کنار
 :فرماید میگونه که  هماند؛ ساز، محقق است

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
ُ
ۡمنُ  لَُهمُ  أ

َ
ۡهَتُدونَ  َوُهم ٱۡ�  ﴾٨٢ مُّ

 .]82األنعام: [
ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرك نیامیختند؛ آنان،  امنیت، از آنِ کسانی «

 .»اند یافته هدایت
را محقق هاي شرك  آلودگی اخالص در عبودیت و رهایی از تواند نمیهیچ امتی  

طور  را به اهللامگر زمانی که شریعت سازد و در نتیجه، احساس امنیت و استقرار نماید، 
هاي منحرف از  جانبه، امت همه و گرنه، ترس و نگرانیِکند؛ نقص اجرا  بدونکامل و 

 :فرماید متعال میاهللا است.  نمودهشریعت را احاطه کرده و امنیت را از آنان سلب 

ِمنَ ﴿
َ
فَأ

َ
ۡهُل  أ

َ
ن ٱۡلُقَرىٰٓ  أ

َ
�َِيُهم أ

ۡ
ُسَنا يَأ

ۡ
وَ  ٩٧ نَآ�ُِمونَ  وَُهمۡ  بََ�ٰٗتا بَأ

َ
ِمنَ  أ

َ
ۡهُل  أ

َ
ن ٱۡلُقَرىٰٓ  أ

َ
 أ

�َِيُهم
ۡ
ُسَنا يَأ

ۡ
ْ  ٩٨ يَۡلَعُبونَ  وَُهمۡ  ُضٗ�  بَأ ِمُنوا

َ
فَأ

َ
ِۚ  َمۡكرَ  أ َمنُ  فََ�  ٱ�َّ

ۡ
ِ  َمۡكرَ  يَأ  ٱۡلَقۡومُ  إِ�َّ  ٱ�َّ

ونَ  وَ  ٩٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ
َ
ِينَ  َ�ۡهدِ  لَمۡ  أ �َض  يَرِثُونَ  لِ�َّ

َ
ٓ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡ� ۡهلَِها

َ
ن أ

َ
َصۡبَ�ُٰهم �ََشآءُ  لَّوۡ  أ

َ
 أ

ٰ  َوَ�ۡطَبعُ  بُِذنُو�ِِهمۚۡ   .]100-97األعراف: [ ﴾١٠٠ �َۡسَمُعونَ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
که عذابمان شبانه و در حالی که  کنند از این ها، احساس امنیت می آیا مردم و اهالی آبادي «

که عذابمان در  کنند از این ها احساس امنیت می آیا اهالی آبادي خوابند، به سراغشان بیاید؟
کاران  روز و در حالی که سرگرمند، به سراغشان بیاید؟ آیا از عذاب الهی در امانند؟ تنها زیان

 .٦٢٧هجر القرآن الکریم أنواعه و أحکامه، دکتر محمود الدوسري، ص -)١(
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گذشت پیشینیان)، براي کسانی که  آیا (سر کنند. از عذاب الهی (غافلند و) احساس امنیت می
ما بخواهیم  برند، روشن و واضح نکرده که اگر اش به ارث می زمین را پس از ساکنانِ گذشته

 .»گیرند رو پند نمی  زنیم و از این هایشان مهر می و بر دل ؟رسانیم آنان را به سزاي گناهانشان می
بر  ،ي امنیت و آرامش به وسیله انگیز، هاي ترسناك و هراس موقعیتدر متعال اهللا 

 :فرماید که می منت نهاد؛ چنان فرمان بردند،  و پیامبر اهللاحکم  از مؤمنان که

ِيٓ  ُهوَ ﴿ نَزَل  ٱ�َّ
َ
ِكيَنةَ  أ ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  قُلُوبِ  ِ�  ٱلسَّ َداُدٓوا عَ  إِيَ�ٰٗنا لَِ�ۡ ِ  إِيَ�ٰنِِهۡمۗ  مَّ  ُجُنودُ  َوِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض�  ٱلسَّ
َ
ُ  َوَ�نَ  َوٱۡ�  .]4الفتح: [ ﴾٤ َحِكيٗما َعلِيًما ٱ�َّ

ایمانی بر ایمانشان بیفزاید. و ست که در دل مؤمنان، آرامش نازل کرد تا  او، ذاتی «

 .»باشد سپاهیان آسمان و زمین، از آنِ اهللا است. و اهللا، داناي حکیم می
  بر آنان آرامش نازل کرد، صحابه اهللا متعالهمان آرامش است و کسانی که  ،سکینه

و  اهللاو به حکم  ندو پیامبرش را اجابت نمود اهللادر روز حدیبیه بودند؛ کسانی که دعوت 
اجرا  ش را بهعمل کنند و احکام اهللاهرگاه مردم به شریعت  .)1(گردن نهادند  اهللا رسول

شود؛ چون هیچ حدي از  ، امنیت کامل در مال و آبرو و خونشان تضمین میدرآورند
ضرورتی از  ش،که به خاطر مگر این ،نیست الهیحدود و هیچ دستوري از شریعت 

 .)2(شود یعنی دین و جان و عقل و آبرو و مال حفظ می ،گانه پنج هاي ضرورت
امنیت و  ،قوانین وضعی بشر، اگر با شریعت و قوانین اسالمی مطابقت نداشته باشند

 امنیت داخلی براي ایجاد و حفظها از گذشته تا حال،  کنند. دولت استقراري ایجاد نمی
دهم  یکحتی  ؛ امااند نموده کرده و مقررات زیادي  وضع  اموال هنگفتی را خرج  خود
مانند حد سرقت  -مثالً    -الهیرا که ممکن است در صورت اجراي حدي از حدود  یامنیت

 .)3(اند دست آورند، براي مردم فراهم نکرده به

 .٦٢٨همان، ص -)١(

 همان. -)٢(
 .٦٢٩همان، ص -)٣(
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 :نصر و پیروزي -3
 :فرماید متعال می اهللا

نَّ ﴿ ُ  َوَ�َنُ�َ ۥٓۚ  َمن ٱ�َّ ُه َ  إِنَّ  يَنُ�ُ ِينَ  ٤٠ َعزِ�زٌ  لََقوِيٌّ  ٱ�َّ ُٰهمۡ  إِن ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض  ِ�  مَّ
َ
 ٱۡ�

 ْ قَاُموا
َ
لَٰوةَ  أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  َوَءاتَُوا ْ  ٱلزَّ َمُروا

َ
ْ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوأ ِ  ٱلُۡمنَكرِ�  َعنِ  َوَ�َهۡوا  َ�ٰقَِبةُ  َوِ�َّ

ُمورِ 
ُ
 .]41-40الحج: [ ﴾٤١ٱۡ�
رساند. همانا اهللا، تواناي چیره  می طور قطع اهللا به کسی که دینش را یاري نماید، یاري به«

کسانی که اگر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، نماز را برپا  ناپذیر است. و شکست
ي کارها  نمایند. و پایان همه دهند و امر به معروف و نهی از منکر می دارند و زکات می می

 .»از آنِ اهللا است
را یاري کند و از شریعت او دفاع  هللاو دوستان ا اهللامعنایش این است کسی که دین 

 ابربردر طور که مهاجران و انصار را  همان رساند؛ او را یاري میاهللا متعال  قطع بهنماید، 
یاري کرد و سرزمین و قصرهاي آنان را به مهاجران و  شاهان پارس و رومسران عرب و 

 .)1(بخشید  انصار
که  چنان هم رساند؛ می، یاري کند کسی که دینش را یاري به متعال است هللا سنت ا ،این

 :فرماید می

ْ  إِن﴿ وا َ  تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�مۡ  َوُ�ثَّبِۡت  يَنُ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ
َ
 .]7محمد: [ ﴾٧ أ

 .»کند اي مؤمنان! اگر (دین) اهللا را یاري کنید، (اهللا) شما را یاري می«
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ا َوَ�نَ ﴿  .]47الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  نَۡ�ُ  َعَلۡيَنا َحقًّ
 .»ي ماست و یاري مؤمنان، حقی برعهده«

اعم  -ها آنپیرويِ به همین خاطر نصرت و عزت یا عدم نصرت امت اسالم، به میزان 
لذا اطاعت از  ؛در ظاهر و باطن بستگی دارد اهللاز شریعت  -از سرپرستان و زیردستان

 ).١٧/١٦٤، (یروح المعاني، اثر آلوس -)١(
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در اختیار امت را به همراه دارد و زمین را  نصرت الهیست و  شریعت، ضامن پیروزي
 .)1(دهد قرار می

 :عزت و شرف -4
 :فرماید می اهللا

ٓ  لََقدۡ ﴿ نَزۡ�َا
َ
َفَ�  ذِۡكرُُ�مۚۡ  �ِيهِ  كَِ�ٰٗبا إَِ�ُۡ�مۡ  أ

َ
 .]10األنبیاء: [ ﴾١٠ َ�ۡعقِلُونَ  أ

 .»اندیشید؟ است؛ آیا نمی ما کتابی به سویتان نازل کردیم که پند و اندرزتان در آن «

فََ� ﴿: فرماید در آخر آیه می  اهللایعنی شرف و عزت شما در آن است. 
َ
 َ�ۡعِقلُونَ  أ

مگر  و بدین معناست که: باشد جا استفهام توبیخ و سرزنش می استفهام در این ؛﴾١٠
 شرف وبه این امت،  )2(ي چه چیزي بر دیگران برتري یافتید؟ فهمید که به وسیله نمی

مگر از طریق تمسک جستن به دینش و عملی کردن احکام شریعت یابد،  عزت دست نمی
بودیم که  مردمما خوارترین «گوید:  می  طور که عمر هاي زندگی؛ همان در تمامی جنبه

پس اگر در جایی غیر از این به دنبال عزت باشیم،  ؛ما عزت دادبه ي اسالم  به وسیله اهللا
ها در  گیري آن امت اسالمی و موضع پس میان عزت و ذلت )3(»گرداند ما را خوار می اهللا

گاه عزت را در  لذا امت اسالمی هیچ ؛قبال اجراي شریعت، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد
 .)4(شود نخواهد یافت و تنها با انحراف از دین خداست که خوار و ذلیل می اهللاغیر دین 

بجوید؛ متعال  از اهللابرداري  طاعت و فرمانعزت را در اعزت است، هان خوا کههر
کرد؛  وجو اش جست سرچشمهاز جانب خداست و باید عزت را از  ،منبع عزت زیرا

 :فرماید متعال میاهللا طور که  همان

ةَ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ ةُ  فَلِلَّهِ  ٱۡلعِزَّ  .]10فاطر: [ ﴾َ�ِيًعا ٱۡلعِزَّ
 .»آنِ اهللا است ازي عزت  خواهد، بداند که همه هرکس عزت می«

 .٦٣٠هجر القرآن العظیم، -)١(

 ).٥/٣٤١٩زاد المسیر، اثر ابن جوزي، ( -)٢(

 .٢٨٩٣ي:  )، شماره٣/١٠٠الترغیب و الترهیب، (صحیح  -)٣(

 .٦٣١هجرالقرآن العظیم، ص -)٤(
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 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

﴿ ِ ةُ  َوِ�َّ  .]8المنافقون: [ ﴾٨ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َولِرَُسوِ�ِۦ ٱۡلعِزَّ
 .»دانند او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی رسولکه عزت، از آنِ اهللا و  آن حال«

 ؛ البتهباشد بود، براي سایر مؤمنان نیز می پیشین که براي مؤمنانِطور  این عزت همان
و احساس عزت به  شو اجراي شریعت اهللاداشت محارم  ین شرط که در تعظیم و بزرگدب

 .)1(دین او، پیرو آنان باشند

 :زندگی دربرکت خیر و نزول  -5
 :فرماید می  اهللا

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
ۡهَل  أ

َ
ْ  ٱۡلُقَرىٰٓ  أ ْ  َءاَمُنوا َقۡوا َمآءِ  ّمِنَ  بَرََ�ٰتٖ  َعلَۡيِهم لََفَتۡحَنا َوٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ

َ
 َوٱۡ�

ْ  َوَ�ِٰ�ن بُوا َخۡذَ�ُٰهم َكذَّ
َ
ْ  بَِما فَأ  .]96األعراف: [ ﴾٩٦ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

هاي آسمان و  کردند، برکت آوردند و تقوا پیشه می ها ایمان می و اگر مردم شهرها و آبادي «

 .»گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ما، آنان را به سبب کردارشان گرفتیم می زمین را بر آنان
معناي  است که هرگاهاند، وعده داده  را اجابت نموده اهللابه مؤمنانی که شریعت  ،این آیه

ها نازل خواهد شد. شرط نزول  اهللا براي آن هاي برکتایمان و تقوا را محقق نمایند، 
 .)2(استو برپا داشتن شریعت   و پیامبر اجابت فرمانِ اهللاآسمان و زمین،  هاي برکت

 :هدایت و ثبات قدم -6
 :فرماید می  اهللا

ٰ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا َحرَٗجا ْ  قََضۡيَت  ّمِمَّ نَّا َولَوۡ  ٦٥ �َۡسلِيٗما َو�َُسّلُِموا
َ
نِ  َعلَۡيِهمۡ  َكَتۡبَنا �

َ
ْ  أ نُفَسُ�مۡ  ٱۡ�ُتلُٓوا

َ
وِ  أ

َ
 أ

 ْ ا ِدَ�ٰرُِ�م ِمن ٱۡخرُُجوا �َُّهمۡ  َولَوۡ  ّمِۡنُهۡمۖ  قَلِيلٞ  إِ�َّ  َ�َعلُوهُ  مَّ
َ
�  ْ  َلَ�نَ  بِهِۦ يُوَ�ُظونَ  َما َ�َعلُوا

 همان. -)١(

 .٦٣٢همان، ص -)٢(
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� َُّهمۡ  َخۡ�ٗ َشدَّ  ل
َ
 .]66-65النساء: [ ﴾٦٦ تَۡثبِيٗتا َوأ

که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن آن ،خیر؛ سوگند به پروردگارت«
کردیم  کامال تسلیم باشند و اگر به آنان حکم می گیر نشوند و بخوانند و از داوري تو دل

 ي اندکی از آنان این فرمان را هایتان بیرون بروید، جز عده خویشتن را بکشید یا از خانه
برایشان بهتر  ،دادند شد، انجام می دادند و اگر آنان پندي را که به ایشان داده می انجام نمی

 .» ساخت بود و ایمانشان را استوارتر می
خیر داده شده، حاکم گردانیدن  ي شود و به خاطر آن وعده موضوعی که بدان توصیه می

طور  بهرا  اهللاگر مسلمانان اوامر  است؛ زیرا  پیامبراز برداري کامل  شریعت و فرمان
در نتیجه در امور دینشان  گرداند و قدم می متعال آنان را بر حق ثابت اهللا، دهندانجام دقیق 

 )1(.وندش نمی آشفتگیدچار سختی و 

 :یابی رستگاري و کام -7
 :فرماید می  اهللا

ْ  إَِذا ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  قَۡوَل  َ�نَ  إِ�ََّما﴿ ِ  إَِ�  ُدُعٓوا ن بَۡيَنُهمۡ  ِ�َۡحُ�مَ  َورَُسوِ�ِۦ ٱ�َّ
َ
ْ  أ  َسِمۡعَنا َ�ُقولُوا

 ۚ َطۡعَنا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َوأ

ُ
َ  يُِطعِ  َوَمن ٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ َ  َوَ�ۡخَش  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ  َوَ�تَّۡقهِ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
 .]52-51النور: [ ﴾٥٢ ٱۡلَفآ�ُِزونَ  ُهمُ  فَأ
شوند تا در  فراخوانده می اش فرستادهگفتار مؤمنان در آن هنگام که به سوي اهللا و  «

گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و آنان  میانشان حکم کند، تنها این است که می
ترسند و تقواي الهی  کنند و از اهللا می اطاعت می رسولشرستگارند. و کسانی که از اهللا و 

 .»نمایند، رستگارند پیشه می
نموده است که عبارتند از:  جا ذکر یکاسباب رستگاري در دنیا و آخرت را  ،این آیه

 .))2اهللاخشیت و ترس از و ،  پیامبر ازطاعت ا

 ).١/٧٣٢فتح القدیر، اثر شوکاني، ( -)١(

 ).١٨/٢٢١التحریر و التنویر، اثر طاهر بن عاشور، ( -)٢(
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 گناهان: آمرزش -8
 :فرماید می  اهللا

َها﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ  ُ�َبايِۡعَنَك  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َجآَءكَ  إَِذا ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ ن َ�َ

َ
ِ  �ُۡ�ِۡ�نَ  �َّ  أ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  بِٱ�َّ

ۡوَ�َٰدُهنَّ  َ�ۡقُتۡلنَ  َوَ�  يَۡز�ِ�َ  َوَ�  �َۡ�ِۡ�نَ 
َ
�ِ�َ  َوَ�  أ

ۡ
يِۡديِهنَّ  َ�ۡ�َ  َ�ۡفَ�ِ�َنُهۥ بُِبۡهَ�ٰنٖ  يَأ

َ
� 

رُۡجلِِهنَّ 
َ
ۚ  لَُهنَّ  َوٱۡسَتۡغِفرۡ  َ�َبايِۡعُهنَّ  َمۡعُروٖف  ِ�  َ�ۡعِصيَنَك  َوَ�  َوأ َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  ُفورٞ �َ  ٱ�َّ

 .]12: ممتحنةـلا[ ﴾١٢رَِّحيمٞ 
اي پیامبر! هنگامی که زنان باایمان نزدت بیایند تا با تو بیعت کنند که چیزي را شریک  «

اهللا قرار ندهند و دزدي و زنا نکنند و فرزندانشان را نکشند و آنان را جز به شوهران 
نکنند، با آنان بیعت کن و اي از تو نافرمانی   خویش نسبت ندهند و در هیچ کار شایسته

 .»ي مهرورز است برایشان از اهللا آمرزش بخواه. همانا اهللا، آمرزنده
  پیروي از پیامبر زنان بر سرِ دستور داده که هرگاهپیامبرش اهللا متعال به در این آیه 

نماید.  درخواست آمرزشها  براي آن ،بیعت کنند  بزرگواربا آن  اهللا، و رضایت به حکمِ
بیعت   نسبت به زنانی که با پیامبر  اهللاکه در این آیه و نیز در حدیث، بیان شده 

 )1(در صورتی که به بیعتشان وفا نمایند، آمرزنده و مهربان است. ،اند کرده

ايِعُوينِ « در میان جمعی از صحابه، فرمود:  اهللا گوید: رسول می  عباده بن صامت بَ

وا  كُ ِ ىلَ أَنْ ال تُرشْ هُ عَ ونَ ُ رتَ تَانٍ تَفْ أْتُوا بِبُهْ ال تَ ، وَ مْ كُ الدَ تُلُوا أَوْ قْ ال تَ نُوا، وَ زْ ال تَ وا، وَ قُ ِ ال تَرسْ يْئًا، وَ بِاهللاَِّ شَ

ا نْ أَصَ مَ ىلَ اهللاَِّ، وَ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ ىفَّ مِ نْ وَ مَ ، فَ وفٍ رُ عْ وا يفِ مَ ال تَعْصُ ، وَ مْ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ َ أَيْ نْ بَنيْ بَ مِ

وَ ذَ  هُ هُ اهللاَُّ فَ َ رتَ يْئًا ثُمَّ سَ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ، وَ ةٌ لَهُ ارَ فَّ وَ كَ هُ يَا فَ نْ عُوقِبَ يفِ الدُّ يْئًا فَ  إِىلَ اهللاَِّ إِنْ لِكَ شَ

بَهُ  اقَ اءَ عَ إِنْ شَ نْهُ وَ ا عَ فَ اءَ عَ قرار ندهید  اهللابا من بیعت کنید که چیزي را شریک «یعنی:  )2(»شَ

دیگر تهمت زنا نزنید و در  و دزدي و زنا نکنید و فرزندانتان را به قتل نرسانید و به هم

 .٦٣٧هجر القرآن العظیم، ص -)١(

 ١٨صحیح بخاری، شماره:  -)٢(

                                                            



 227 توحید الوهیتمبحث پنجم: 

. هرکس از شما به این موارد وفا نماید، اجرش با خداست و نکنیدنافرمانی  هاي نیککار
ي گناهش  این مجازات، کفارهها عمل نکند و در دنیا مجازات شود،  هرکس به یکی از این

را بپوشاند، حسابش با  اهللا گناهشها عمل نکند و  و هرکس به یکی از این هد بود؛خوا
 .»کند می شمجازاتبخواهد، گذرد و اگر  از او در می بخواهد،خداست: اگر 

بر موضعِ حکَم  ،گرفت می مردان و زنان مؤمن از  پیامبرکه ی یها بیعت ي در همه
ها ضمنِ تأکید بر تسلیم شدن در  شد؛ در این بیعت قرار دادنِ اهللا و شریعتش تأکید می

برداري از سایر شرایع و دستورهاي شرعی نیز مورد تأکید قرار  برابر حکم اهللا، فرمان
از آن  ،ینماز و زکات و سایر ارکان دین و شعایر اسالم :تکالیفی چون گرفت؛ البته می
 شدند. ها ذکر نمی واضح و مشهور بودند، در این بیعت هت کهج

این  پذیرشکاران در دنیا و  ي توبه همانا حاکم گردانیدن شریعت اسالم، سبب توبه
 .ستها ي بخشش و پاك کردن گناهان و بدي وسیله توبه در آخرت به

 :رفاقت و همراهی با پیامبران و صدیقان -9
 :فرماید متعال می اهللا

َ  يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوٱلرَُّسوَل  ٱ�َّ
ُ
ِينَ  َمعَ  فَأ ۡ�َعمَ  ٱ�َّ

َ
�  ُ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  ّمِنَ  َعلَۡيِهم ٱ�َّ

يقِ�َ  ّدِ َهَدآءِ  َوٱلّصِ ٰلِِحَ�ۚ  َوٱلشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك  وََحُسنَ  َوٱل�َّ
ُ
ِۚ  ِمنَ  ٱۡلَفۡضُل  َ�ٰلَِك  ٦٩ َر�ِيٗقا أ  ٱ�َّ

ِ  َوَ�َ�ٰ   .]70-69النساء: [ ﴾٧٠ َعلِيٗما بِٱ�َّ
نشین پیامبران، صدیقان، شهدا و  کنند، هم اطاعت می (ي او) فرستادهآنان که از اهللا و  «

صالحان خواهند بود که اهللا به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند! این 
 .»داناست ،است و همین بس که اهللا اهللافضل و بخشش، از سوي 

یاد کرده و مصاحبت عالی و » طاعت«به عنوان   پیامبرارجاعِ حکم به ، از  اهللا
نوید داده  کردي، چنین رويکریم را به عنوان پاداش  پروردگارجایگاهی رفیع در جوار 

 برینهمراه این رفیقان مبارك خود در فردوس  دارد، است. کسی که شریعت را برپا می
که  هستند پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، بهترین کسانی خواهد کرد؛ زیراصعود 
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را برپا داشته و او را یگانه و یکتا  شمتعال را در ظاهر و باطن اطاعت نموده و شریعت اهللا
برین شود و در فردوس  باشد، با آنان محشور می ي آنانرو اند. پس هر کس دنباله دانسته

این  ،ي هرکس که در ظاهر و باطن به آنان اقتدا نمایداین بزرگواران خواهد بود. و برا با
 .)1(باز است ،راه صعود

 الهی غیرِ کردن به احکام و قوانینحکم  دب آمدهاي پی :نهم

 ي که در همه ناگواري دارد دنیوي و اخرويِآمدهاي  پی کردن به احکام غیر الهی،حکم 
بسا  چهو  گردد ، نمایان میزندگی انسان هاي دینی و اجتماعی و سیاسی و اقتصاديِ عرصه

 ،زندگی را در دنیا بر انسان ي و عرصه گذارد ، اثر منفی میزندگی بشر ي ابعاد پسندیده بر
ما را از مخالفت با اوامر شرعی  ، اهللا رو از این ؛گرداند تباه مینیز و آخرتش را  ؛تنگ

 :فرماید می گونه که است؛ همان برحذر داشته

ِينَ  فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ۡمرِهِۦٓ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  ٱ�َّ
َ
ن أ

َ
وۡ  فِۡتَنةٌ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 ﴾٦٣ أ

 .]63النور: [
یا عذاب دردناکی به آنان  وکه بال  کنند، از این آنان که بر خالف فرمان پیامبر رفتار می«

 .»برسد، بترسند
نماید، باید حذر کند  در ظاهر و باطن مخالفت می  یعنی کسی که با شریعت پیامبر

مبتال شدن به  تواند می ،بترسد. بال و مصیبت ،گیرش شود که بال و مصیبتی دامن و از این
کفر و یا نفاق یا بدعت، یا عذابی دردناك در آخرت و یا قتل و حد و زندان یا مانند آن 

 .)2(در دنیا باشد
 ري خود را به دست حاکمان غیرمتعهد به شریعت اهللاهایی که رهب امع و ملتوهمانا ج

کرد خود را در مال و ناموس و خرد جمعی و دیگر  آثار سوء این رويسپارند،  می
می و یها و فقر و ترس دا غیر از گرسنگی ،بینند. این میِ خویش يثروتهاي ادبی و ماد

 .٦٣٩همان، ص -)١(

 .٦٤٢همان، ص -)٢(
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گیرشان  دامن خشم خداست که در دنیا و آخرت به سبب دست کشیدن از احکام الهی
 .)1(شود می

 در دنیا و آخرت را غیر الهیکردن به قوانین حکم  آثارِ منفیِو اینک برخی از 
 شماریم: برمی

 و قساوت قلب: دلی سنگ -1
 :فرماید می اهللا متعال

ُٰهمۡ  ّمِيَ�َٰقُهمۡ  َ�ۡقِضِهم فَبَِما﴿ ۖ  قُلُوَ�ُهمۡ  وََجَعۡلَنا لََع�َّ َواِضعِهِۦ َعن ٱۡلَ�ِمَ  ُ�َّرِفُونَ  َ�ِٰسَيٗة  مَّ
 ْ ا َو�َُسوا ا َحّظٗ ْ  ّمِمَّ  .]13: ةالمائد[ ﴾بِهِۦ ُذّكُِروا

هایشان را سخت کردیم؛ آنان  شان نفرین نمودیم و دل شکنی پس آنان را به سبب پیمان «
دهند و بخش زیادي از پندهایی را که به آنان داده شده  ها را از جایگاهشان تغییر می واژه

 .»یاد بردند بود، از
چون و  مبنی بر گوش به فرمان بودن و اطاعت بی استوارِ اهللاآنان پیمان  لذا هنگامی که

چه که  را بر غیر آن اهللا کتاب ،را تحریف نموده اهللاچرا از اوامرش را نقض نمودند و آیات 
اش حمل نمودند و سخنانی  و آن را بر غیر معناي حقیقی کردند، تأویل بود نازل فرموده

 کتاب الهیروي، عمل به  کج سپس از سرِ ؛ ونفرموده است اهللانسبت دادند که  اهللا کتاببه 
دلی، از  و در نتیجه به خاطر سنگ گردانیدهایشان را سخت  دل اهللا متعالرا رها کردند، 

ضعیف و ست که دل را  یهای ترین عقوبت از بزرگ ،گرفتند. این هیچ اندرزي، پند نمی
گیرشان  دست ،کند و چیزي جز شر انی محروم میو آن را از الطاف رب گرداند خوار می

و عقل و  ایدگیري نم ، کنارهالهیاین وضعیت براي هر کسی که از شریعت  )2(شود. نمی
این است که بر دلش  ،پس سزایش ؛، صادق استبگرداندهواي نفس خویش را حاکم 

 :فرماید می  اهللامهر غفلت زده شود؛ 

 ).٧١٠و٢/٧٠٥الحکم و التحاکم في خطاب الوحي، ( -)١(

 .٦٤٣هجرالقرآن العظیم، ص -)٢(
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فََرَءيَۡت ﴿
َ
َذَ  َمنِ  أ َضلَّهُ  َهَوٮٰهُ  إَِ�َٰهُهۥ ٱ�َّ

َ
ُ  َوأ ٰ  ٱ�َّ ٰ  وََخَتمَ  ِعۡل�ٖ  َ�َ  وََجَعَل  َوَقۡلبِهِۦ َسۡمعِهِۦ َ�َ

 ٰ ِۚ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َ�ۡهِديهِ  َ�َمن ِغَ�َٰوةٗ  بََ�ِهِۦ َ�َ فََ�  ٱ�َّ
َ
ُرونَ  أ  )1( .]23: ثيةالجا[ ﴾٢٣ تََذكَّ

اي که معبود خود را هواي نفس خویش قرار داد و اهللا، از روي  کس توجه کرده به آنآیا  «
اش پرده نهاد؟ پس کیست  یابد)، گمراهش کرد و بر دیده دانش خود (که او هدایت نمی

 .» گیرید؟ که او را پس از اهللا هدایت کند؟ آیا پند نمی

 و حقیقت: دوري از حق -2
 :فرماید می  اهللا

�ِض  ِ�  َخلِيَفةٗ  َجَعۡلَ�َٰك  إِنَّا َ�َٰداوُۥدُ ﴿
َ
 ٱلَۡهَوىٰ  تَتَّبِعِ  َوَ�  بِٱۡ�َقِّ  ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  فَٱۡحُ�م ٱۡ�

ِۚ  َسبِيلِ  َعن َ�ُيِضلََّك  ِينَ  إِنَّ  ٱ�َّ ِ  َسبِيلِ  َعن يَِضلُّونَ  ٱ�َّ ْ  بَِما َشِديُدۢ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  ٱ�َّ  �َُسوا
 .]26ص: [ ﴾٢٦ ٱۡ�َِسابِ  يَۡومَ 

حق داوري  در میان مردم به ،(گفتیم:) اي داوود! ما تو را در زمین، فرمانروا ساختیم؛ پس «
گمان کسانی که  کند. بی کن و از خواهش نفس پیروي مکن که تو را از راه اهللا گمراه می

از راه اهللا گمراه شدند، بدان سبب که روز حساب را فراموش کردند، عذاب سختی 

 .»خواهند داشت
اي نفس و از هو کرد حق حکم نمی به غیرِ  پیامبر دوه  داوناگفته پیداست ک

تا این امر و نهی را براي  فرماید ، پیامبرانش را امر و نهی می نمود؛ اما اهللا پیروي نمی
 .)2(هایشان تشریع کنند امت

متعال منع شده و آثار  اهللاهواي نفس و مقدم نمودن آن بر احکام  پیرويِ به روشنی از
هیچ مرد و زن مؤمنی در بیان شده که روشنی  بهچنین  هم ؛است گردیدهبار آن بیان  زیان
 چه که اهللا هر آنباید از  ؛ زیرااختیاري از خود ندارد ، قبول حکم اهللا و پیامبر رد یا

 همان. -)١(

 ).٧/٢٨أضواء البیان، ( -)٢(
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و  همان حق ،در نظر داشته  چه که پیامبر دستور داده، پیروي شود و هر آن متعال
هی قطع دچار گمرا بهمخالفت نماید،   و پیامبر اهللاست و هر کس در چیزي با  حقیقت

ست که  گري ، هدایت ست و پیامبر مقصد اصلی ، اهللا چراکهآشکاري گردیده است؛ 
پس کسی که مقصد را رها کند  ؛رساند انسان را به حق میدهد و  راه را به انسان نشان می

 :فرماید می  اهللا )1(قطع گمراه استطور  بهرا نشنود،  راهنماو سخن 

ُ  قََ�  إَِذا ُمۡؤِمَنةٍ  َوَ�  لُِمۡؤِمنٖ  َ�نَ  َوَما﴿ ۥٓ  ٱ�َّ ۡمًرا َورَُسوُ�ُ
َ
ن أ

َ
 ِمنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ  لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

ۡمرِهِۡمۗ 
َ
َ  َ�ۡعِص  َوَمن أ بِيٗنا َضَ�ٰٗ�  َضلَّ  َ�َقدۡ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ  .]36األحزاب: [ ﴾٣٦ مُّ
به کاري حکم دهند،  اش فرستادهسزاوار هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون اهللا و  «

نافرمانی کند، دچار  رسولشها در کارشان اختیاري باشد. و هرکس از اهللا و  براي آن

 .»ستگمراهی آشکاري شده ا

 :دچار شدن به نفاق -3
 :فرماید می  اهللا

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ ٓ  إَِ�ٰ  َ�َعالَۡوا نَزَل  َما
َ
ُ  أ يَۡت  ٱلرَُّسولِ  �َ�  ٱ�َّ

َ
ونَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َر�  َعنَك  يَُصدُّ

ٓ  فََكۡيَف  ٦١ ُصُدوٗدا َ�َٰبۡتُهم إَِذا
َ
ِصيَب� أ َمۡت  بَِما مُّ يِۡديِهمۡ  قَدَّ

َ
ِ  َ�ۡلُِفونَ  َجآُءوكَ  ُ�مَّ  �  بِٱ�َّ

ٓ  إِنۡ  َرۡدنَا
َ
ٓ  أ  .]62-61النساء: [ ﴾٦٢ َوتَۡو�ِيًقا إِۡحَ�ٰٗنا إِ�َّ

چه اهللا نازل کرده و به سوي پیامبر روي آورید،  آنو هنگامی که به آنان گفته شود: به  «
گردانند. پس چگونه است که چون به سبب  منافقان را خواهی دید که از تو روي می

کنند که قصدي  آیند و به اهللا سوگند یاد می رسد، نزدت می کردارشان مصیبتی به آنان می

 .»ایم جز نیکی و ایجاد سازش نداشته
تا  ؛شوند آید، دچار نفاق می بدشان می هاي الهی آموزهشریعت و  از ،کسانی که در باطن

گیرند  کار می د؛ پس تمام تالش خود را بهگرد هایشان به خاطر این نفاق بیمار می جایی که دل

 ).٢٥/١٨٣التفسیر الکبیر، ( -)١(
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 اهللاما  پذیر است؛ کنند که نهان داشتن نفاق، امکان و گمان می که نفاق خود را پنهان دارند
 :فرماید میگونه که  هماننماید؛  هایشان رسوا می ي لغزش وسیله منافقان را به ،متعال

مۡ ﴿
َ
ِينَ  َحِسَب  أ َرٌض  قُلُو�ِِهم ِ�  ٱ�َّ ن مَّ

َ
ُ  ُ�ِۡرجَ  لَّن أ ۡضَ�َٰنُهمۡ  ٱ�َّ

َ
 �ََشآءُ  َولَوۡ  ٢٩ أ

َرۡ�َ�َٰكُهمۡ 
َ
ُ  ٱۡلَقۡوِل�  َ�ۡنِ  ِ�  َوَ�َۡعرَِ�نَُّهمۡ  �ِِسيَ�ُٰهمۚۡ  فَلََعَرۡ�َتُهم َ� ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  َ�ۡعلَمُ  َوٱ�َّ

َ
 ﴾٣٠ أ

 .]30-29محمد: [
کرد؟ اگر  هایشان را آشکار نخواهد اند که اهللا کینه گمان کرده (منافق) آیا بیماردالنِ «

شناختی.  دادیم و بدین ترتیب آنان را به سیمایشان می خواستیم، آنان را به تو نشان می می

 .»داند شناسی. و اهللا، کارهاي شما را می گفتن می  ي سخن گمان آنان را از شیوه و بی
به معناي حسد و کینه و بدخواهی و دشمنی با  »ضغن«و  ؛است» ضغن«جمع ،»أضغان«

 .)1(ست باشد که در درون آدمی گران اسالم می اسالم و اهل اسالم و یاري
 است. دار آمیز و نیش کنایهسخنان به معناي زهر کالم و  ،»لحن القول«

تعالیم الهی و ممانعت  همیشگی منافقان، تمسخر شریعت اسالم و انتقاد از اوامر وکار 
ترسیدند که به خاطر این استهزا به شریعت اسالم و روي  باشد. منافقان می از راه اهللا می

گفت: به خدا قسم،  تا جایی که یکی از آنان می ؛گرداندن از آن، نفاقشان برمال شود
ما را رسوا کند.  کهاي نازل نشود  ولی آیه بزنند؛تازیانه به من  دوست داشتم که صد ضربه

 فرو فرستاد: ي منافقان این آیات را درباره  اهللاپس 

ن ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�َۡذرُ ﴿
َ
َل  أ ٞ  َعلَۡيِهمۡ  ُ�َ�َّ ْ  قُلِ  قُلُو�ِِهمۚۡ  ِ�  بَِما تُنَّبُِئُهم ُسوَرة َ  إِنَّ  ٱۡسَتۡهزُِءٓوا  ٱ�َّ

ا ُ�ۡرِجٞ  ۡ�َُهمۡ  َولَ�ِن ٦٤ َ�َۡذُرونَ  مَّ
َ
ِ  قُۡل  َونَۡلَعُبۚ  َ�ُوُض  ُكنَّا إِ�ََّما َ�َُقولُنَّ  َس� بِٱ�َّ

َ
 أ

ْ  َ�  ٦٥ �َۡسَتۡهزُِءونَ  ُكنُتمۡ  َورَُسوِ�ِۦ َوَءاَ�ٰتِهِۦ  إِن إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�ۡعدَ  َ�َفۡرتُم قَدۡ  َ�ۡعَتِذُروا
ۡب  ّمِنُ�مۡ  َطآ�َِفةٖ  َعن �َّۡعُف  �َُّهمۡ  َطآ�َِف� ُ�َعّذِ

َ
ْ  بِ�  .]66-64: بةالتو[ ﴾٦٦ ُ�ۡرِِم�َ  َ�نُوا

اي نازل شود که آنان را از اسراري که در دل  ترسند که بر ضدشان سوره منافقان می «
 کند چه را که از آن بیم دارید، فاش می دارند، آگاه نماید. بگو: مسخره کنید؛ همانا اهللا، آن

 .٦٤٥هجر القرآن العظیم، ص -)١(
                                                            



 233 توحید الوهیتمبحث پنجم: 

کردیم. بگو: آیا اهللا، و  گویند: ما فقط شوخی و بازي می کنی، می و اگر آنان را بازخواست
پس از  که راستی عذر و بهانه نیاورید؛ به گیرید؟ آیات و پیامبرش را به مسخره می

اید. اگر گروهی از شما را ببخشیم، گروه دیگري را عذاب خواهیم  ایمانتان، کفر ورزیده

 .»اند کرد؛ چرا که مجرم بوده

 :از توبه محرومیت -4
 :فرماید متعال می اهللا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ُۡزنَك  َ�  ٱلرَُّسوُل  َ�ٰٓ ِينَ  ِمنَ  ٱۡلُ�ۡفرِ  ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ۡفَ�ٰهِِهمۡ  َءاَمنَّا قَالُٓوا

َ
 بِأ

ِينَ  َوِمنَ  قُلُو�ُُهمۛۡ  تُۡؤِمن َولَمۡ  ْۛ  ٱ�َّ ُٰعونَ  َهاُدوا ُٰعونَ  لِۡلَكِذبِ  َس�َّ تُوَكۖ  لَمۡ  َءاَخرِ�نَ  لَِقۡو�ٍ  َس�َّ
ۡ
 يَ�

وتِيُتمۡ  إِنۡ  َ�ُقولُونَ  َمَواِضعِهۦِۖ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡلَ�ِمَ  ُ�َّرِفُونَ 
ُ
ْۚ  تُۡؤتَۡوهُ  لَّمۡ  �ن فَُخُذوهُ  َ�َٰذا أ  فَٱۡحَذُروا

ُ  يُرِدِ  َوَمن ِ  ِمنَ  َ�ُۥ َ�ۡملَِك  فَلَن فِۡتنََتُهۥ ٱ�َّ ۚ  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا
ُ
ِينَ  أ ُ  يُرِدِ  لَمۡ  ٱ�َّ ن ٱ�َّ

َ
 ُ�َطّهِرَ  أ

ۡ�َيا ِ�  لَُهمۡ  قُلُو�َُهمۚۡ   .]41: ةالمائد[ ﴾٤١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َولَُهمۡ  ِخۡزٞيۖ  ٱ�ُّ
کنند، تو را اندوهگین نسازند؛ چه آنان که به  اي پیامبر! کسانی که در مسیر کفر شتاب می «

هایشان ایمان نیاورده و چه یهودیانی که باطل را  و دل» ایم ایمان آورده«گویند:  زبان می
اند؛ (همان یهودیانی که) به  پذیرند و گوش به فرمان کسانی هستند که نزدت نیامده می

اگر همین حکم به شما داده شد، "گویند:  پردازند و می ت از جایگاهش میتحریف کلما
اش را خواسته،  و در برابر اهللا براي کسی که اهللا گمراهی "بپذیرید و گرنه از آن دوري نمایید!

هایشان را نکرده  ي پاك کردن دل ها کسانی هستند که اهللا اراده توانی کاري انجام دهی. این نمی

 .»ست و در آخرت عذاب بزرگی دارند آنان در دنیا رسواییي  است. بهره
شدگان از طاعت خدا و  کنندگان در کفر و خارج ي شتاب شریفه درباره ي این آیه 

امیال نفسانیِ و  هاي شخصی دیدگاهکسانی که  ي نازل شده است؛ یعنی درباره ، پیامبر
ولی  ؛ایمان آوردیم :گویند زبان می هآنان که ب ؛نمایند مقدم می  اهللاخود را بر دستورات 

ولی  کنند؛ میتظاهر به ایمان شان هاي  یعنی با زبان ؛هایشان ایمان نیاورده است دل
شان خالی از ایمان است. این منافقان و برخی از یهودیان، دشمنان اسالم و یها دل
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تنها  ،است؛ گاهاز شریعت اسالم ف مرتکب شدند، انحرا ها جرمی که این .)1(مسلمانان هستند
شریعت اسالم را به  ،و گاه ؛برخی از احکام آن را قبول دارند و برخی دیگر را قبول ندارند

ان، شکنند. پس مجازات هاي پستشان تحریف می تناسب آرزوها و تمایالت نفسانی و مصلحت
 :وارد شده است -باشد که همان محرومیت از توبه می -رمشانج متناسب با زشتیِ

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ  �َِك أ ُ  يُرِدِ  لَمۡ  ٱ�َّ ن ٱ�َّ

َ
 .]41: ةالمائد[ ﴾قُلُوَ�ُهمۡ  ُ�َطّهِرَ  أ

 .»هایشان را نکرده است ي پاك کردن دل ها کسانی هستند که اهللا اراده این«
مقرر نموده که از گمراهی و کفرشان توبه  گونه سانی، ایناي چنین کمتعال بر اهللایعنی 

را از پلیدي کفر و شرك، به  ها این هاي که دلاست نخواسته   لذا اهللا ؛کنند نمی
 .)2(گرداند تا در نتیجه توبه کنندبي پاکی و طهارت اسالم و نظافت ایمان پاك  وسیله

تبعیت از  ،دهد هرکه هدفش از قبول کردن حکم شرعی ي کریمه نشان می این آیه
اگر به نفعش حکم نشود،  و یعنی اگر به نفعش حکم شود، بپذیرد ؛هواي نفسش باشد

طور که هرکس حکم و داوري را  همان ؛ناپاکی قلب است ي نشانه ،ناراحت باشد، این کار
و آرزویش باشد  میل نفسانیچه موافق  گردد،و بدان راضی  ارجاع دهدشریعت اسالم  به

دهد  ي فوق نشان می چنین آیه ست. هماو از روي پاکی قلبِ ،این امر ؛و چه مخالف آن
استوار ترین عامل براي سخن سنجیده و عمل  ست و بزرگ سبب هر خیري ،که پاکی قلب

پس  ؛بر رسوایی یهودیان و منافقان داللت داردچنین  این آیه، هم .)3(باشد محکم میو 

 ِ�  لَُهمۡ ﴿ شوند: ناپاکی دارند، در دنیا نیز از هر جهت، رسوا می هاي دلکه  اینعالوه بر 
ۡ�َيا بدین صورت  یهودیان،رسواییِ  .»ست رسوایی ،ي آنان در دنیا بهره«؛ یعنی: ﴾ِخۡزيٞ  ٱ�ُّ

بود که چنین  اینو رسوایی منافقان، الهی، فاش گردید دروغشان در کتمان آیات بود که 
کردي که داشتند،  که به خاطر روي ؛ افزون بر اینبرمال شد  هایشان براي پیامبر دروغ

 .٦٤٧ص)؛ هجر القرآن العظیم، ٣/١٣٦تفسیر ابن کثیر، ( -)١(

 .٦٤٧)؛ هجر القرآن العظیم، ص٤/٢٠٩، (یتفسیر الطبر -)٢(

 ).١/٤٨٥، (یتفسیر السعد -)٣(
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 .)1(همواره نگران جان خود بودند

 اهللا:بازداشتن از راه  -5
 :فرماید می  اهللا

﴿ ْ ۡوا ِ  َ�ٰتِ � ٱۡشَ�َ ْ  قَلِيٗ�  َ�َمٗنا ٱ�َّ وا ْ  َما َسآءَ  إِ�َُّهمۡ  َسبِيلِهِۦٓۚ  َعن فََصدُّ  ﴾٩ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 .]9: بةالتو[
چه کارِ بدي داشتند. به راستی  آیات الهی را با بهاي اندکی معامله کردند و از راهش باز «

 .»شدند! مرتکب می
را با  الهیمشرکان عرب است؛ کسانی که پیروي از شریعت  ي درباره ،قرآن ي آیهاین 

البته ، عوض کردند و مردم را از اسالم بازداشتند. بودند  بسته  تعلقات دنیوي که بدان دل
ي آنان  بارهدري متفاوت و عکس هم وجود دارند که قرآن کریم  دو دستهنیز از اهل کتاب 

 فرماید: می  جا که اهللا سخن گفته است؛ آن

ِينَ  ّمِنَ  فَبُِظۡل�ٖ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡمَنا َهاُدوا ِحلَّۡت  َطّيَِ�ٍٰت  َعلَۡيِهمۡ  َحرَّ
ُ
هِمۡ  لَُهمۡ  أ ِ  َسبِيلِ  َعن َو�َِصّدِ  ٱ�َّ

ۡخِذهِمُ  ١٦٠ َكثِٗ��
َ
ْ  َوأ ْ  َوَقدۡ  ٱلّرَِ�ٰوا ۡ�لِِهمۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا

َ
ۡمَ�َٰل  َوأ

َ
ۡ�َتۡدنَا بِٱۡلَ�ِٰطِل�  ٱ�َّاِس  أ

َ
 َوأ

ِ�ٗما َعَذابًا ِمۡنُهمۡ  لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
َ
ِٰ�نِ  ١٦١ أ ِٰسُخونَ  �َّ  يُۡؤِمُنونَ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ِمۡنُهمۡ  ٱۡلعِۡلمِ  ِ�  ٱل�َّ

 ٓ نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
ۚ  َوٱلُۡمِقيِم�َ  َ�ۡبلَِكۚ  ِمن أ لَٰوةَ َكٰوةَ  ۡؤتُونَ َوٱلۡمُ  ٱلصَّ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ٱلزَّ

 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ
ُ
ۡجًرا َسُنۡؤ�ِيِهمۡ  أ

َ
 .]162-160النساء: [ ﴾١٦٢ َعِظيًما أ

به سبب ستمی که یهودیان مرتکب شدند و بدان سبب که بسیاري از مردم را از راه اهللا  «
و (نیز) به ؛ برایشان حالل بود، بر آنان حرام کردیماي را که  هاي پاکیزه بازداشتند، نعمت

چنین) بدان سبب که  ها، در حالی که از آن نهی شده بودند و (هم سبب رباخواري آن
ولی ؛ ایم خوردند. و براي کافرانشان عذاب دردناکی آماده کرده ناحق می هاموال مردم را ب

چه بر تو و پیش از  آن دسته از یهودیانی که در علم و دانش استوارند و نیز مؤمنان، به آن

 ).٢/٧١٨الحکم و التحاکم في خطاب الوحي ( -)١(
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ستاییم). و آنان که زکات  آورند؛ و نمازگزاران را (می ، ایمان میاست تو نازل شده

 .»دهند و به اهللا و آخرت ایمان دارند؛ به چنین کسانی پاداش بزرگی خواهیم داد می
 است؛ زیرا وجود دارند که خداوند آنان را به عذاب دردناك تهدید نمودهاي  پس دسته

گرفتند و مردم را از دین اهللا باز  رشوه می ،ناحق، جهت از بین بردن حق از اموال مردم به
به خاطر  ؛باشند اي هستند که مستحق اجر عظیم می این گروه، دسته در مقابلِ داشتند. می

 هاي ناسخ شریعت آیین راستین اسالم کهایمانشان به شریعت اهللا و سپس ایمانشان به 
 .)1(شود هستند که به آنان اقتدا می الگویینمونه و  ها پس این پیشین است؛
، وجود دارد میان انحراف از شریعت اهللا و ممانعت از راه دینکه ی ارتباطبه خاطر 

 الهینفرین و دور شدن از رحمت  سزاواردارند،  اهللا باز میکسانی که مردم را از راه 
 :فرماید می  اهللاهستند؛ 

ن﴿
َ
ِ  لَّۡعَنةُ  أ ٰلِِم�َ  َ�َ  ٱ�َّ ِينَ  ٤٤ ٱل�َّ ونَ  ٱ�َّ ِ  َسبِيلِ  َعن يَُصدُّ  وَُهم ِعوَٗجا َوَ�ۡبُغوَ�َها ٱ�َّ

 .]45-44األعراف: [ ﴾٤٥ َ�ٰفُِرونَ  بِٱ�ِخَرةِ 
دارند و خواهان کج نشان دادن  کسانی که از راه اهللا باز می کاران؛ اهللا بر ستم ... که نفرین«

 .»راه پروردگارند و به آخرت ایمان ندارند

 :و گسترش هرج و مرج ؛رفتن امنیت و آرامش میاناز  -6
 :فرماید می اهللا

﴿ ٓ �َ�ٰنَ  إِنَّ  َ�َّ ن ٦ َ�َۡطَ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
 .]7-6العلق: [ ﴾٧ ٱۡسَتۡغَ�ٰٓ  رََّءاهُ  أ

 .»بیند نیاز می هنگامی که خود را بی ؛نهد حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می«
ست که  اش، زمانی و نمود عینی انسان است هاي ویژگیاز یک  ،و سرکشی طغیان

ل کنیم که قرآن ت و تأمتابد. اگر خوب دقّ روي بر می رحمان، پروردگارنسان از شریعت ا
انسان بینیم که  میکند،  دور شدن از ایمان چگونه توصیف می به هنگامِکریم، انسان را 

از یاد در مقابل چیزهاي فریبنده، ضعیف است و نیکی را  ست! زیرا يانگیز گفتموجود ش

 .٦٤٩ هجر القرآن العظیم،ص -)١(
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کرده، به ستیز با حق را فراموش نعمت اهللا  ؛کند و به حقوق دیگران ظلم می برَد می
 دارد، که چه برد و نسبت به آن عجول است و لطف و فضل اهللا را از یاد می خیزد؛ برمی

براي رسیدن به امتیازات  ؛پیماید راه افراط را می ،و در خصومت و نزاعاست بخیل 
 امتیازات و آرزوهایش باز بماند،رسیدن به از دنیوي، حریص و آزمند است و هرگاه 

و دهد  سر میآه و ناله گردد، متوجه او  زیانیشود و اگر ضرري به او برسد یا  ناامید می
سرشت این  ؛کند آن را رد می واقعی دست یابد، و هرگاه به خیرِ !کند قراري می بی

 شود: شریعت خالقش درمان و اصالح نمی مخلوق، با چیزي جز

﴿ �َ
َ
 .]14الملک: [ ﴾١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف  وَُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  َ�ۡعلَمُ  �
 .» بین آگاه است داند؟ و او، باریک آیا ذاتی که (همه چیز را) آفریده، (اسرار و رموز را) نمی «

حیوانات وحشی و درنده، بدون  سانِ به قابل تصور نیست که انسان  به هیچ عنوان
 .)1(شریعتی که قلب و اعضایش را پاك گرداند، رها شود

 ، اهللارتباط مستقیم دارد.  ،جوامع با عملی کردن شریعت اهللاهمانا تحقق امنیت در 
ي شریعت اسالم، امنیت را برقرار  کنند و به وسیله کسانی که شریعت را اجرا میاز 
 :فرماید می جا که است؛ آن طور خصوصی نام برده نمایند، به می

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
ُ
ۡمنُ  لَُهمُ  أ

َ
ۡهَتُدونَ  َوُهم ٱۡ�  ﴾٨٢ مُّ

 .]82األنعام: [
ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرك نیامیختند؛ آنان،  امنیت، از آنِ کسانی«

 .»اند یافته هدایت
بینید که در این  بنگرید، می ،ها حاکم نیست اگر به وضعیت جوامعی که شریعت در آن

ریزي، سرقت  کاري، فسق و فجور، خون بزه اموال مردم، زنا،و کشتار، و چپاول  جوامع، قتل
وفور وجود  به ،جهل و ظلمو توزي، حسادت، بخل، آزمندي،  و اختالس، جاسوسی، کینه

 ست که با شریعت اهللا ارتباط مستقیم دارد. ها از آثار عدم آن امنیتی ي این دارند. همه

 .٦٥٠همان، ص -)١(
                                                            



 ایمان به اهللا   238

 :توزي گسترش دشمنی و کینه -7
 :فرماید می  اهللا

ٓ  ّمِۡنُهم َكثِٗ�� َولََ�ِ�َدنَّ ﴿ ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ ۡلَقۡيَنا َوُ�ۡفٗر�ۚ  ُطۡغَ�ٰٗنا رَّ

َ
 ٱۡلَعَ�َٰوةَ  بَۡيَنُهمُ  َو�

 .]64: ةالمائد[ ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َوٱۡ�َۡغَضآءَ 
افزاید. و ما در  بسیاري از آنان میشود، بر طغیان و کفر  و آیاتی که بر تو نازل می«

 .»میانشان تا روز قیامت دشمنی و کینه انداختیم
و به  نمودندو او را تکذیب کردند مخالفت   اهللا ا رسولبیهودیان گاه که  آنپس 

همواره در میانشان بلکه  ؛دل نیستند خبر داد که آنان هم  اهللاشریعت او گردن ننهادند، 
 .)1(کردندمخالفت و آیین راستین  آنان با شریعت حق زیرادشمنی وجود دارد؛ کینه و 

نپذیرفتن شریعت  به سبب به خاطر ترك برخی از دستورات شریعتشان و سپس نصارا
 :فرماید می  یان پیدا کردند؛ اهللاچون یهود هم سرانجامی   پیامبر اسالم

ِينَ  َومِنَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َخۡذنَا نََ�َٰرىٰٓ  إِنَّا قَالُوٓا
َ
ْ  مِيَ�َٰقُهمۡ  أ ا فَنَُسوا ا َحّظٗ ْ  ّمِمَّ ۡغَر�ۡنَا بِهِۦ ذُّكُِروا

َ
 بَيۡنَُهمُ  فَأ

ُ  يُنَبِّئُُهمُ  وََسوَۡف  ٱلۡقَِ�َٰمةِ�  يَوۡمِ  إَِ�ٰ  وَٱۡ�َۡغَضآءَ  ٱلَۡعَداَوةَ  ْ  بَِما ٱ�َّ  .]14: ةالمائد[ ﴾١٤ يَۡصنَُعونَ  َ�نُوا
پس بخشى از پندي را که به  ؛نصرانى هستیم، پیمان گرفتیمو از کسانى که گفتند: ما  «

رو میان آنان تا روز قیامت کینه و دشمنى انداختیم، و به  از این آنان داده شد، از یاد بردند.

 .»کند زودى اهللا آنان را از کردارشان، آگاه مى
 ،نیهاي یهودي و نصرا که میان گروه فرموده، به امت اسالمی خاطرنشان  اهللا

دشمنی ایجاد  شانمیانهوش باشند تا در  بهکه است دشمنی وجود دارد و به آنان پند داده 
 پدیدمنی در میانشان کینه و دشگردانند، ب روي الهیها از شریعت  نشود. هرگاه انسان

متحد چه  گردند و چنان میآید و هرگاه جماعتی متفرق و پراکنده شوند، تباه و هالك  می
 .)2(گردند یابد و قدرتمند می وضعیتشان بهبود میپارچه شوند،  و یک

 .٦٥٣همان، ص -)١(

 ).٣/٤٢١، (یمجموع الفتاو -)٢(
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حاکمان از حکم کردن به قرآن و سنت در میان مردم دست بکشند و به احکام  گاههر
ترین  از مهم،، یکی این ؛ وآید خشم و کینه به وجود می ، در میانشانغیر الهی حکم کنند

از سرانجام شوم ترك شریعت   پیامبر .)1(هاست اسباب فروپاشی و دگرگونی حکومت
میان دردشمنی و کینه پدید آمدن ترین اسباب  به اهللا پناه برده و این کار را از بزرگ الهی،

به ما کرد و رو   اهللا : رسولگوید می ب عبداهللا بن عمر )2(.رشمرده استمسلمانان ب
ا « فرمود: ْسٌ إِذَ ينَ مخَ رِ اجِ َ املُْهَ عْرشَ ا مَ مْ يَ كُ ْ ْ حتَ ا ملَ مَ : ... وَ نَّ وهُ كُ رِ دْ وذُ بِاهللاَِّ أَنْ تُ أَعُ ، وَ ِنَّ تُلِيتُمْ هبِ ابْ

مْ  يْنَهُ مْ بَ هُ أْسَ عَلَ اهللاَُّ بَ لَ اهللاَُّ، إِالَّ جَ َّا أَنْزَ وا ممِ ُ ريَّ تَخَ يَ مْ بِكِتَابِ اهللاَِّ، وَ تُهُ  گروهاي « :یعنی )3(»أَئِمَّ
آمد خاص خودش را  هر یک پی -ها دچار شوید، آناگر به ن! پنج چیز هست که امهاجر

جویم: (از آن جمله، این است که)  ، به اهللا پناه میها دچار شوید ه آنکه ب و از این -دارد
، اختیار است نازل کرده اهللاچه را که  و آن داران مسلمانان مطابق کتاب اهللا حکم نرانند زمام

 .»دهد ي را در میانِ خودشان قرار میدر نتیجه اهللا متعال، جنگ و درگیر ؛نکنند

 :محرومیت از یاري و قدرت -8
 :فرماید متعال می اهللا

ُ  يَنُ�ُۡ�مُ  إِن﴿ ِي َذا َ�َمن َ�ُۡذۡلُ�مۡ  �ن لَُ�ۡمۖ  َ�لَِب  فََ�  ٱ�َّ  ّمِنۢ  يَنُ�ُُ�م ٱ�َّ
ِ  َوَ�َ  َ�ۡعِدهۦِۗ  ِ  ٱ�َّ  .]160عمران: آل [ ﴾١٦٠ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  فَۡلَيَتَو�َّ

اگر اهللا شما را یاري کند، کسی بر شما پیروز نخواهد شد و اگر شما را یاري نکند، پس «
 .»منان باید بر اهللا توکل کنندؤاز او چه کسی شما را یاري خواهد کرد؟ و م

شریعت اهللا و دفاع نکردن از آن، باعث  کردن بر طبق ترك حکم ي هیچ چیز به اندازه 
به عنوان ، اجراي شریعتدر آیات فراوانی، از شود.  خواري و محرومیت از یاري اهللا نمی

 :فرماید می  اهللاکه  گونه همانیاد شده است؛ شرط پیروزي 

 ).٣٥/٣٨٨همان، ص ( -)١(

 .٦٥٦القرآن العظیم، صهجر  -)٢(

 .٣٢٦٢: ی )، شماره٣/٣١٦صحیح سنن ابن ماجه، اثر آلباني، ( -)٣(
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َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  إِن َءاَمُنٓوا وا َ  تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�مۡ  َوُ�ثَّبِۡت  يَنُ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 .]7محمد: [ ﴾٧ أ

هایتان را  کند. و گام اي مؤمنان! اگر (دین) اهللا را یاري کنید، (اهللا) شما را یاري می«
 .»سازد استوار می

 نیز اهللا را یاري کنید، اهللا  ،داشت آن یعنی اگر با عمل به دین و شریعت اهللا و بزرگ
 متناسب  ،پاداش زیرا ؛کند از شیاطین و جنیان و آدمیان یاري می نتان اعمشما را بر دشمنا

 

 :بیان کرده است آشکاراقرآن کریم، کیفیت یاري دین و شریعت را  . )1(با عمل شماست

ِينَ ﴿ ُٰهمۡ  إِن ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض  ِ�  مَّ
َ
ْ  ٱۡ� قَاُموا

َ
لَٰوةَ  أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  َوَءاتَُوا ْ  ٱلزَّ َمُروا

َ
ْ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوأ  َوَ�َهۡوا

ِ  ٱلُۡمنَكرِ�  َعنِ  ُمورِ  َ�ٰقَِبةُ  َوِ�َّ
ُ
 .]41الحج: [ ﴾٤١ ٱۡ�

دهند  دارند و زکات می کسانی که اگر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، نماز را برپا می«
 .»ي کارها از آنِ اهللا است نمایند. و پایان همه و امر به معروف و نهی از منکر می

دهند و امر به  دارند و زکات نمی دهد کسانی که نماز را برپا نمی نشان می ،این آیه
اي از جانب خدا مبنی بر نصرت و یاري  قطع وعده بهکنند،  معروف و نهی از منکر نمی

و  اند خود نهاده شوند و نام مسلمان بر پس کسانی که مرتکب انواع گناهان می ؛ندارند
که به  اهللا از حزبِ ها این زیرااند؛  ما را یاري خواهد کرد، فریب خورده اهللاگویند:  می

یاري  ،اهللارساندن به که معناي یاري  ناگفته پیداستاند، نیستند.  یاري او وعده داده شده
و اجراي حدود الهی در  کلمۀاهللابراي اعالي   کردن دین و کتاب اهللا و تالش و کوشش

 .)2(اوستحکم به شریعت  واش  و اجتناب از نواهی الهی زمین  و عمل به اوامر

 :ست گران شریعت الهی ترس از عذابی که در انتظار تحریف -9
 :فرماید می اهللا

رََءۡ�ُتم قُۡل ﴿
َ
ٓ  أ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ  أ ُ  قُۡل  وََحَ�ٰٗ�  َحَراٗما ّمِۡنهُ  فََجَعۡلُتم ّرِۡزقٖ  ّمِن لَُ�م ٱ�َّ ذِنَ  َءآ�َّ

َ
 أ

مۡ  لَُ�ۡمۖ 
َ
ِ  َ�َ  أ ونَ  ٱ�َّ ِينَ  َظنُّ  َوَما ٥٩ َ�ۡفَ�ُ ونَ  ٱ�َّ ِ  َ�َ  َ�ۡفَ�ُ  إِنَّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ  ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ

 .٦٥٦)؛ هجر القرآن العظیم، ص٤/١٧٥تفسیر ابن کثیر، ( -)١(

 .٦٥٧هجر القرآن العظیم، ص -)٢(
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 َ و ٱ�َّ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّاِس  َ�َ  فَۡضلٍ  َ�ُ
َ
 .]60-59یونس: [ ﴾٦٠ �َۡشُكُرونَ  َ�  أ

برایتان فرو فرستاده است و شما بخشی از بگو: به من از روزي و رزقی خبر دهید که اهللا  «
اي داده است یا بر  آن را حرام و بخشی را حالل قرار دادید؛ بگو: آیا اهللا به شما چنین اجازه

ي رستاخیز چیست؟  بندند، درباره کسانی که بر اهللا دروغ می بندید؟ گمانِ او دروغ می

 .» گزارند ترشان سپاس نمی ولی بیشبه مردم دارد؛  فراوانیاهللا فضل و احسان که راستی  به
پیروي از امیال  بهبدون هیچ دلیلی و متعال کسانی را که  اهللادر این آیات کریمه، 

شدت مورد سرزنش  نمایند، به می حاللرا  شحالل خدا را حرام و حرام نفسانی خویش،
است؛  تهدید نموده ،و نکوهش قرار داده و سپس آنان را در روز قیامت به خاطر این کار

 :فرماید می گونه که همان

ِينَ  َظنُّ  َوَما﴿ ونَ  ٱ�َّ ِ  َ�َ  َ�ۡفَ�ُ  .]60یونس: [ ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ
 .»ي رستاخیز چیست؟ بندند، درباره کسانی که بر اهللا دروغ می گمانِ«

 )1(؟خواهد شدگمانشان در روز بازگشتشان به سوي ما، با آنان چگونه رفتار به یعنی 
ترساندن از عقاب و عذابی دردناك است؛ عذابی که در  ش،ست که منظور استفهامی ،این

به همین  کنند؛ بندند و شریعتش را تحریف می دروغ میبه اهللا  ست که کسانیانتظار 
و  ؛پس سرانجامشان بدترین سرانجام ؛این عذاب به صورت نکره آمده است ،خاطر
شود  کسانی می ي همهشامل  ،ي غایب صیغه )2(باشد. میمجازات ترین  شان، وخیممجازات
چه تصوري دارند که  ها این؛ لذا گیرد ي آنان را در بر می بندند و همه دروغ می اهللاکه به 

ست که در برابر آن، حتی  پرسشی ،این واهند داشت؟روزي خدر روز قیامت، چه حال و 
 .)3(شوند ذوب مینیز جان  هاي خشک و بی کوه
 

 .٦٥٨)؛ هجر القرآن العظیم، ص٤/٢٩٠تفسیر ابن کثیر، ( -)١(

 .٦٥٨القرآن العظیم، ص؛ هجر ٤/١٥٧تفسیر ابي السعود، ( -)٢(

 ).٣/١٨٠٢في ظالل القرآن، ( -)٣(
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 :هنگام جان کندندر مورد اهانت قرار گرفتن  -10
 :فرماید می اهللا

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ٰٓ  ٱۡرتَدُّ ۡدَ�ٰرِهِم َ�َ
َ
َ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  أ ۡيَ�ٰنُ  ٱلُۡهَدى لَُهمُ  تَبَ�َّ َل  ٱلشَّ ۡمَ�ٰ  لَُهمۡ  َسوَّ

َ
 َوأ

�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٢٥ لَُهمۡ 
َ
ْ  بِ� ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ َل  َما َكرُِهوا ُ  نَزَّ ۡمرِ�  َ�ۡعِض  ِ�  َسُنِطيُعُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ُ  ٱۡ�  َوٱ�َّ

ارَُهمۡ  َ�ۡعلَمُ  ۡتُهمُ  إَِذا فََكۡيَف  ٢٦ إِۡ�َ ۡدَ�َٰرُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  يَۡ�ُِ�ونَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تَوَ�َّ
َ
 َ�ٰلَِك  ٢٧ َوأ

�َُّهمُ 
َ
ْ  بِ� َبُعوا ٓ  ٱ�َّ ۡسَخَط  َما

َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ ۡحَبَط  رِۡضَ�ٰنَُهۥ َوَ�رُِهوا

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  فَأ

َ
 .]28-25محمد: [ ﴾٢٨ أ

به آیین باطل خویش بازگشتند، شیطان  ،کسانی که پس از آشکار شدن هدایت براي آنان «
زیرا آنان ؛ نظرشان آراست و آنان را به آرزوهاي دور و دراز فریفت  اعمال زشتشان را در

در برخی از امور از شما «شده از سوي اهللا را نپسندیدند، گفتند:  به کسانی که وحیِ نازل
ها در آن  پس حال و وضع این؛ داند کاري ایشان را می . و اهللا، پنهان»پیروي خواهیم کرد

زنند،  ها و پشتشان می گیرند که بر چهره هنگام که فرشتگان، جانشان را در حالی می
چگونه خواهد بود؟ این عذاب، براي آن است که آنان از چیزي پیروي کردند که اهللا را 

 .»د نمودآورد و خشنودي او را نپسندیدند؛ پس (اهللا) اعمالشان را تباه و نابو به خشم می
اند که از  کسانی ،نماید. آنان منحرفان از شریعت اهللا را تهدید می ،این آیات کریمه

کنند. این آیات، ایشان را به سبب این  پیروي می -چون یهود و نصارا هم -دشمنان خدا
نماید و ایشان را به سرانجامی تاریک و عذابی دردناك تهدید  کار، به ارتداد توصیف می

 )1(:شود از دنیا شروع می شانلحظات جدا شدننخستین کند که از  می

ۡتُهمُ  إَِذا فََكۡيَف ﴿ ۡدَ�َٰرُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  يَۡ�ُِ�ونَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تَوَ�َّ
َ
 .]27محمد: [ ﴾٢٧ َوأ

گیرند که بر  ها در آن هنگام که فرشتگان، جانشان را در حالی می پس حال و وضع این «
 .» ؟زنند، چگونه خواهد بود می ها و پشتشان چهره

به   قبض روح برايآن هنگام که فرشتگان  در یعنی حالشان چگونه خواهد بود
 .)2(؟کشند زور و خشم، روح را از جسدشان بیرون می آیند و به سراغشان می

 ).٢٦/٦٠)؛ تفسیر الطبري، (٦/٢٥٩تفسیر القاسمي، ( -)١(

 ).٧/٣٢٣تفسیر ابن کثیر، ( -)٢(
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 :فرماید می شي دیگري از منحرفان از شریعت ي دسته درباره اهللا متعال

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ىٰ  ِممَّ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ وۡ  َكِذبًا ٱ�َّ

َ
وِ�َ  قَاَل  أ

ُ
ءٞ  إَِ�ۡهِ  يُوحَ  َولَمۡ  إَِ�َّ  أ  قَاَل  َوَمن َ�ۡ

نزُِل 
ُ
ٓ  ِمۡثَل  َسأ نَزَل  َما

َ
ۗ  أ ُ ٰلُِمونَ  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  ٱ�َّ ْ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ٱلَۡمۡوتِ  َ�َمَ�ٰتِ  ِ�  ٱل�َّ  بَاِسُطٓوا

يِۡديِهمۡ 
َ
�  ْ ۡخرُِجٓوا

َ
نفُ  أ

َ
ِ  َ�َ  َ�ُقولُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱلُۡهونِ  َعَذاَب  ُ�َۡزۡونَ  ٱۡ�َۡومَ  َسُ�ُمۖ أ  َ�ۡ�َ  ٱ�َّ

ونَ  َءاَ�ٰتِهِۦ َ�نۡ  َوُ�نُتمۡ  ٱۡ�َقِّ   .]93األنعام: [ ﴾٩٣ �َۡسَتۡكِ�ُ
که بر او وحی شده باشد، ادعا کند  آن کارتر از کسی که بر اهللا دروغ ببندد یا بی کیست ستم «

و  ؟من وحی شده است و کسی که بگوید: من نیز همانند آیات الهی نازل خواهم کرد برکه 
هاي مرگ ببینی و فرشتگان، دستانشان را (به سوي آنان)  کاران را در سختی چون ستم

گفتید و بدان  گویند:) جان بِکَنید؛ امروز به سبب سخنان نادرستی که به اهللا می گشوده، (می

 .»شوید اي مجازات می کردید، با عذاب خوارکننده تش سرکشی میسببب که از تصدیق آیا
ي مرگ و جان کندن به تصویر  هنگام مشاهدهبه احوال این دسته را و این آیه، اوضاع 

ٰلُِمونَ  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿: کشد می هاي مرگ،  یعنی در شداید و سختی ؛﴾ٱلَۡمۡوتِ  َ�َمَ�ٰتِ  ِ�  ٱل�َّ

ْ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ﴿ يِۡديِهمۡ  بَاِسُطٓوا
َ
هاي  را با عذاب و چکش خود دستان: در حالی که فرشتگان ﴾�

ْ ﴿ ؛کنند دراز می ها این آهنی جهت قبض روحِ ۡخرُِجٓوا
َ
نُفَسُ�مُ  أ

َ
گویند:  به آنان مییعنی  ﴾أ

امر گویند: جان بِکَنید!  به عبارت دیگر به آنان می ؛وریدبیاروحتان را از جسدتان بیرون 
باشد تا روحشان را به سختی بیرون کشند؛ لذا  اینجا براي اهانت و دشوار کردن کار میدر 

چنین که  به اینست  اي اشاره ،کنند. این آیه رفتار نمیآرامی  چنین کسانی بهفرشتگان با 
ین صورت به دردها و دب و آورند شوند و روحشان را بیرون نمی درمانده می کسانی
ن شا سزاي آنان در دنیا به خاطر شرك ،این شوند. جان کندن تهدید می هاي سختی

 ُكنُتمۡ  بَِما﴿ .است خوارکنندهبه معناي » هونال«؛ ﴾ٱلُۡهونِ  َعَذاَب  ُ�َۡزۡونَ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ )1(باشد. می
ِ  َ�َ  َ�ُقولُونَ  ونَ  َءاَ�ٰتِهِۦ َ�نۡ  َوُ�نُتمۡ  ٱۡ�َقِّ  َ�ۡ�َ  ٱ�َّ یعنی خود را بزرگ  ﴾٩٣ �َۡسَتۡكِ�ُ

 ).٦/٢٢٣التحریر و التنویر، ( -)١(
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 .)1(یددز ، سرباز میاست در آیاتش نازل فرموده اهللاچه که  ید و از قبول آنشتپندا می

 :و خشم خداوند جبار دوزخدر معرض آتش قرار گرفتن  -11
 :فرماید دانا و آگاه می پروردگار

ِينَ  إِنَّ ﴿ ٓ  يَۡ�ُتُمونَ  ٱ�َّ نَزَل  َما
َ
ُ  أ ونَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِمنَ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَلِيً�  َ�َمٗنا بِهِۦ َو�َۡشَ�ُ

ُ
 َما أ

ُ�لُونَ 
ۡ
ُ  يَُ�ّلُِمُهمُ  َوَ�  ٱ�َّارَ  إِ�َّ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  يَأ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  يَُزّ�ِيِهمۡ  َوَ�  ٱۡلِقَ�َٰمةِ  يَۡومَ  ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٧٤ أ

ُ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ ُوا َ�ٰلَةَ  ٱۡشَ�َ ِ�  ٱۡلَعَذاَب وَ  بِٱلُۡهَدىٰ  ٱلضَّ ٓ  بِٱلَۡمۡغفَِرة ۡصَ�َُهمۡ  َ�َما

َ
 َ�َ  أ

نَّ  َ�ٰلَِك  ١٧٥ ٱ�َّارِ 
َ
َ  بِأ َل  ٱ�َّ �  ٱۡلِكَ�َٰب  نَزَّ ِينَ  �نَّ  بِٱۡ�َّقِ ْ  ٱ�َّ  ِشَقاقِۢ  لَِ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  ٱۡخَتلَُفوا

 .]176-174: ةالبقر[ ﴾١٧٦ بَعِيدٖ 
و انجیل) را که اهللا نازل کرده است، پنهان  هایی از کتابِ (تورات همانا کسانی که قسمت«

آورند، فقط آتش جهنم را در  دست می کاري، بهاي ناچیزي به کنند و در برابر این پنهان می
ها را پاکیزه  گوید و آن ریزند و روز قیامت اهللا هیچ سخنی با آنان نمی هایشان می شکم
هستند که گمراهی را با هدایت، آنان کسانی  کند و عذاب دردناکی (در پیش) دارند. نمی

کنند! در برابر آتش (دوزخ) چه بردبارند! بدان سبب  و عذاب را با آمرزش، مبادله می
درستی و راستی (براي تحققِ حق) نازل  سزاوارِ چنین عذابی شدند که اهللا کتاب را به

ن را یقین کسانی که در کتاب اختالف ورزیدند (و حقایق موجود در آ کرده است. و به
 .»برند که از حق دور است سر می پنهان کردند)، در دشمنی و اختالف (شدیدي) به

گوشت مردار و خون و گوشت حرام بودن  چون یاحکام پس از بیان آیات قرآن
که احکام شریعت را در مقابل بهاي را شود، کسانی  ذبح می اهللاچه براي غیر خوك و آن

آتش جهنم را  و بیان فرمود که چنین کسانی کنند، تهدید نمود ناچیزي کتمان می
پس  .)2(باشد مستلزم انواعی از انحراف از شریعت می ،خورند؛ زیرا کتمان شریعت می

مرتکب عمل کنند،  کتمان می ناچیزيبهاي  برابررا در  اهللاشده از جانب  نازل که حقِّ آنان

 ).٤٤-٧/٤٣تفسیر القرطبي، ( -)١(

 ).٢/٧٦٤، (یالحکم و التحاکم في خطاب الوح -)٢(
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دهد و  به خاطر آن، ایشان را با آتش جهنم عذاب می  که خداوند شوند میرامی ح
آن را ست که  پس آن، آتشی حقیقی ؛ریزند شان مییها آتش را در شکمدر حقیقت،  ،آنان

و  الهیوالبته خشم  )1(خورند می ،اند که دین را به دنیا فروخته روز قیامت به سزاي این
 دوزخ است:تر از عذاب  تر و عظیم گردانی او از ایشان، سخت روي

ُ  يَُ�ّلُِمُهمُ  َوَ� ﴿  .]174: ةالبقر[ ﴾يَُزّ�ِيِهمۡ  َوَ�  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  ٱ�َّ
 .»کند ها را پاکیزه نمی گوید و آن روز قیامت اهللا هیچ سخنی با آنان نمی«

گرداند؛ چون اعمال صالحی ندارند که به خاطر  یعنی آنان را از رذایل اخالقی پاك نمی
آنان را عذاب  بلکه خداوند ند؛ي ستایش و خشنودي و پاداش باش ها شایسته آن

اند و گمراهی  را رها کرده و از آن، داوري نخواسته اهللاآنان کتاب  زیرادهد؛  دردناکی می
 .)2(اند و عذاب را بر مغفرت ترجیح داده ،را بر هدایت

 :عذاب خوارکننده -12
ی از احکام شریعت را در قالب احکام هایی گوشه ،»نساء«ي  حکیم، در آغاز سوره اهللا
براي ترغیب و  و سپس دهمورفوصیت بیان و اموال یتیم و ازدواج و ارث   ي درباره

 فرماید: ؛ میداده است معصیت و نافرمانی بیمبه  نسبتو  ها داده وعده ،طاعتاتشویق به 

ِ  ُحُدودُ  تِۡلَك ﴿ که براي شما بیان کرده تا ها احکام اهللا است  این :یعنی .]13النساء: [ ﴾ٱ�َّ

َ  يُِطعِ  َوَمن﴿ها عمل کنید.  ها را بشناسید و به آن آن و هرکس « .]13النساء: [ ﴾َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ

گونه  آن ،ها و عمل به آن اهللاپیروي از حدود و احکام  یعنی با »از اهللا و رسولش فرمان ببرد

ٰتٖ  يُۡدِخۡلهُ ﴿ نتیجه: ؛ دراستعمل نموده  اهللا و رسولامر کرده  اهللاکه   ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها

َ
ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� را وارد  ، چنین کسیاهللا« .]13النساء: [ ﴾١٣ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  َوَ�ٰلَِك  �ِيَها

کند که در آن جویبارها روان است و چنین کسانی جاودانه در آن خواهند ماند. این  هایی می باغ

 ).١/١٣٤) تفسیر السعدي (٢/٢٣٩القرطبي، (تفسیر  -)١(

 .٦٦٢هجر القرآن العظیم، ص -)٢(
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که  شود جا شروع می ، از اینو هشدار اما وعید این وعده است. .»بزرگاست رستگاري 
 فرماید: می

َ  َ�ۡعِص  َوَمن﴿ ا نَاًرا يُۡدِخۡلهُ  ُحُدوَدُهۥ َوَ�َتَعدَّ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ِه�ٞ  َعَذابٞ  َوَ�ُۥ �ِيَها َ�ِٰ�ٗ  مُّ
 .]14النساء: [ ﴾١٤

نافرمانی کند و از حدود الهی تجاوز نماید، اهللا او را وارد  اش فرستادههرکس از اهللا و و  «
 .»گرداند که جاودانه در آن خواهد ماند و عذابی خوارکننده، (در پیش) دارد دوزخی می

 اهللاز حدود  ،از روي تکذیب یا انکار، یا خروج یا از روي بغض و کینه کهپس هر
به آن  اهللاچه را که  آن زیرامتعال تجاوز کند، به این عذاب خوارکننده تهدید شده است؛ 

کند. این کار به معناي عدم  رفتار می اهللا تعالیو خالف حکم  است حکم کرده، تغییر داده
 .)1(گردانَد خوار میدردناك،  یاو را در عذاب،  رو اهللا ست؛ از این رضایت به مقررات الهی

 شاعر گوید: ست؛ به احکام غیر الهیکردن حکم  منفیِترین آثار  مهم ،ها این
 واهللا مــــــــا خــــــــويف الــــــــذنوب فإهنــــــــا

 

 طريـــــــق العفـــــــو والغفـــــــران یلعلـــــــ 
 

 ».امکان عفو و گذشت از گناهان وجود دارد زیرا ؛ترسم به خدا قسم، از گناهان نمی«
 يش انســـــالخ القلـــــب عـــــنـلكـــــنّام أخـــــ

 

 والقــــــــرآنحتكــــــــيم هــــــــذا الــــــــوحي  
 

 ».ترسم که قلب از حاکم کردن این وحی و قرآن، سر پیچد ولی می«

 از توحید الوهیت  اهللا حمایت و دفاع رسول :دهم

تمام جوانب توحید الوهیت را بیان و روشن نموده و به بهترین شکل به سوي   اهللا رسول
و به سوي است آیات قرآن، براي تبیین این نوع توحید نازل شده  ترِ بیشاست.  فراخواندهآن 

نموده و تا زمان وفاتش  فراوانیدر این زمینه تالش و کوشش   اهللا نماید. رسول آن دعوت می
در  اهللا رسولمهم بود که  اي اندازه ، بهاین کار؛ به حمایت و صیانت از حدود آن پرداخته است

یاران خود را  آن بزرگوار،کرد.  یادآوريلحظات حیاتش، بار دیگر اهمیت این توحید را واپسین 
طور  تا سربازان و حامیان این توحید باشند و این امانت را به نمودنیز بر همین روش تربیت 

 .٦٦٤همان، ص -)١(
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 اینکبودند.  گونه نیز همین  هاي بعدي تحویل دهند. صحابه پاك و خالص به نسل
و این توحید بیان  شماریم و به را برمیاز توحید الوهیت   اهللا رسول حمایت ازهایی  نمونه

در ذات اموري که هرچند و شرك، بدعت،  :از  قبیل -چه که ضد این توحید است نهی از آن
 )1(پردازیم: می -کنند شرك را فراهم می ي زمینهخود شرك نیستند، اما 

 روي در دین): (زیاده نهی از افراط و غلو -1
 ؛امتش را از غلو و افراط برحذر داشته و آنان را از این کار نهی نموده است  پیامبر

تا توحید  است ممنوع کرده روي در مدح و ستایش خودش را زیادهکه  این جملهآن از 

انَ «آن بزرگوار فرموده است: نشود.  دار خدشه ،الوهیت نْ كَ لَكَ مَ هُ أَهْ إِنَّ ! فَ لُوَّ الْغُ مْ وَ اكُ مْ  إِيَّ بْلَكُ قَ

لُوُّ  پیشینیان شما را هالك روي،  زیادهلو و غ بپرهیزید؛ زیرااز غلو و افراط «: یعنی )2(»الْغُ

انجامد،  روي می زیادهکه به غلو و را ها و وسایلی  تمامی راه  اهللا رسول چنین هم .»کرد

امَ الَ « و فرمود: نمود روي در مدح خودش نهی از این رو از زیاده بست؛ می وينِ كَ تُطْرُ

ولُهُ  سُ رَ بْدُ اهللاَِّ وَ ولُوا: عَ قُ هُ فَ بْدُ ا عَ امَ أَنَ إِنَّ ، فَ مَ يَ رْ  ابْنَ مَ ارَ تِ النَّصَ در مدح و ستایش «: یعنی )3(»أَطْرَ

عیسی بن مریم، افراط کردند. همانا من،  ي هدربار اطور که نصار آن ؛من، افراط نکنید
 .»او ي هو فرستاد اهللا ي هپس بگویید: بند ؛هستم اهللا ي هبند

 گاه: و عبادت زیارت قبور و نهی از تبدیل قبور به مسجد -2
تبیین نموده  رازیارت قبور  مشروعیت هدف از زیارت قبور و حکمت اهللا رسول

تَ «ست: ا مُ املَْوْ كُ رِ كِّ َا تُذَ إِهنَّ بُورَ فَ وا الْقُ ورُ زُ  ،این کار زیراقبرها را زیارت کنید؛ «: یعنی )4(»فَ

 .»آورد مرگ را به یاد شما می

 .٢٨٧حمي التوحید، ص الرسول یۀحما -)١(

 ). این حدیث صحیح است.١/٢١٥مسند اإلمام أحمد، ( -)٢(

 .٣٤٤٥ي:   بخاري، شماره -)٣(

 ).٧/٤٦صحیح مسلم بشرح النووي، ( -)٤(
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هاي زیارت قبور، دعا و طلب مغفرت براي  ز حکمتیکی اکه  بیان نمودهچنین  هم
 .)1(هاست مردگان و ترحم به احوال آن

و آن را به  ان فرمودیگفتار و کردارش بقبور را با  شرعیِ کیفیت زیارت  اهللا رسول
  اهللا نزد رسول  گوید: جبرئیل ل ي صدیقه یارانش آموزش داد. مادر مؤمنان، عایشه

و برایشان  بیاییمردگان بقیع  نزدکند که  آمد و گفت: همانا پروردگارت به تو امر می

مُ « چه بگویم؟ فرمود: بگو: !خدا طلب آمرزش کنی. عایشه گوید: گفتم: اي رسول الَ السَّ

ىلَ  ، وَ عَ ينَ رِ تَأْخِ املُْسْ نَّا وَ نيَ مِ مِ دِ تَقْ مُ اهللاَُّ املُْسْ حَ رْ يَ ، وَ نيَ لِمِ املُْسْ نِنيَ وَ مِ نَ املُْؤْ ارِ مِ يَ لِ الدِّ اءَ اهللاَُّ أَهْ ا إِنْ شَ إِنَّ

قُونَ  مْ لَالحِ گذشتگان و  ساکنان مومن و مسلمان این سرزمین؛ اهللا،سالم بر «: یعنی )2(»بِكُ

 .»پیوندیم به شما می ،بخواهد اهللا گاه که آنکند! و  آیندگان ما را رحمت
 که ؛ اما پس از آناز زیارت قبرها نهی کرد )3(ابتدا از جهت سد ذریعه  اهللا رسول

زیارت داد و زیارت مشروع را بیان و روشن  ي ها جاي گرفت، اجازه توحید در قلب
ست، نهی فرمود و به  ینمود و به آن امر کرد و از هر چیزي که مخالف زیارت شرع

که  این بود  اهللا رسولي هادعااز یکی  )4(.داشتشدت مسلمانان را از آن برحذر 

بَدُ « :گفت می عْ نًا يُ ثَ ي وَ ِ عَلْ قَربْ ْ مَّ ال جتَ را بتی قرار مده که پرستش  مقبر یا اهللا!«: یعنی )5(»اللَّهُ

قرار  گاه یا عبادت مسجدرا اینکه قبرش یا قبر دیگران امتش را از   چنین پیامبر هم .»شود
از   اهللا روایت است که نزد رسول ل سلمه امالمؤمنین،  اماز  هند، نهی نموده است؛د

بود، سخن گفتند؛  آکنده از تندیسدیده بودند و  کلیسایی که در هجرت به حبشه

ا، « فرمود  اهللا رسول دً جِ سْ هِ مَ ِ ربْ ىلَ قَ ا عَ نَوْ ، بَ تَ امَ الِحُ فَ لُ الصَّ جُ مُ الرَّ انَ فِيهِ ا كَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَ

 .٢٩٥التوحید، ص یالرسول حم یۀحما -)١(

 ).٧/٤٤، (یصحیح مسلم بشرح النوو -)٢(

 شود. (مترجم) یبستن راهي که به حرام منجر م -)٣(

 .٢٩٦التوحید، ص یحم الرسول یۀحما -)٤(

 ).٢/٢٤٦مسند أحمد، ( -)٥(
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ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ نْدَ اهللاَِّ يَ لْقِ عِ ارُ اخلَْ َ
أُولَئِكَ رشِ ، فَ رَ وَ وا فِيهِ تِلْكَ الصُّ رُ وَّ صَ عادت ها  آن«یعنی:  )1(»وَ

بنا  گاهی عبادت، بر قبرش، یافت وفات مینان، هرگاه فرد نیکوکاري از آداشتند که 
این افراد در . کردند  هایی نصب می تندیس، گاهی که ساخته بودند عبادتکردند و در  می

 .»خواهند بود اهللانزد  مردم درروز قیامت، بدترین 
« وفاتش فرمود:و در بیماري   اهللا رسول ارَ النَّصَ ودِ وَ ىلَ الْيَهُ نَةُ اهللاَِّ عَ مْ  لَعْ بِيَائِهِ بُورَ أَنْ وا قُ ذُ َ اختَّ

دَ  اجِ سَ  .»قرار دادندرا لعنت کند که قبور پیامبرانشان را مسجد  ایهود و نصار اهللا،«یعنی:  »مَ
آن  گونه اعمال، برحذر دارد. این بود که ما را از این  هللا رسولهدف گوید:  راوي می
 و اگر چنین نبود، قبر داشتمسلمانان را از کاري که یهود و نصارا کردند، برحذر  بزرگوار،

برجسته کردن قبرها و از   چنین پیامبر هم .)2(شد برجسته ساخته می  آن حضرت
 .)3(فرمودقبرها نهی  بر سرِنشستن و نماز خواندن  ساختن بنا بر روي آن و نیز

 :ها ها و تعویذ افسون -3
كٌ «ه است: فرمود  اهللا رسول ْ

لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ ى وَ قَ  ها و همانا افسون«: یعنی )4(»إِنَّ الرُّ
شمار  اي از سحر به که گونه -تعویذهاي محبت آویزند) و (یی که بر گردن میتعویذها

 کنند؛  ست که دم می دعاهاي شرعیغیر از  ،»رقی«از  منظور .»شرك هستند -آیند می
شود؛ چیزي که مردم اعتقاد دارند  ست که افسون نامیده می چیزي ، همانجا در این» رقی«

 !کند نماید و انسان را از گزند و چیزهاي ناخوشایند حفظ می و بالها را دفع می ها که آفت
این  درآمده، یا دعاي شرعی » رقیه«عنوان  به  در شریعت و سنت پیامبر چه که آناما 

روایت است که گوید: ما، در   در سنت از عوف بن مالکزیرا گیرد؛  نهی قرار نمی
 باره چیست؟ فرمود: نظرت در این !خدا کردیم. گفتیم: اي رسول زمان جاهلیت افسون می

 ).١/٥٣١البخاري مع الفتح ( -)١(

 ).١/٥٣٢بخاري مع الفتح الباري، ( -)٢(

 ). اسناد آن صحیح است.٢/٦٦، (ییعل یمسند أب -)٣(

 و مسلم آن را صحیح دانسته است. ی). حاکم بنا به شرط بخار١/٣٨١مسند احمد، ( -)٤(
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كٌ « ْ
نْ فِيهِ رشِ كُ ْ يَ ا ملَ ى مَ قَ أْسَ بِالرُّ مْ الَ بَ اكُ قَ َّ رُ يلَ وا عَ ضُ رِ تعویذهایتان را بر من «: یعنی )1(»اعْ

 .)2( »ایرادي ندارددر آن شرك نباشد، در صورتی که  ؛کنید عرضه
 تعویذ مشروع، باید سه شرط زیر را دارا باشد:

 باشد. ش، یا اسماء و صفاتاهللاکالم اید برگرفته از ب -
 باشد.و قابل فهم مشخص  معانیِ دارايبه زبان عربی و  -
اهللا بلکه بنا به تقدیر و اذن  ؛تأثیري ندارد به ذات خود این اعتقاد باشد که تعویذبا  -

 کند. متعال اثر می
هره یا استخوان یا پوست یا باشد، چیزي از قبیل م می» تمیمه«که جمع » تمائم«

که  کنند؛ با اعتقاد به این از این قبیل است که معموالً بر کودکان آویزان می تعویذهایی
که این عمل شرك یا  وجه به ایناز این کار با ت  اهللا چشم زخم از آنان دفع شود. رسول

 .)3(نمودنهی  ،شرك است ي زمینه
که شوهر خود  ست که زن به گمان این تعویذي، »واو«ي  و فتحه» تاء«ي  با کسره» توله«

را توضیح داد؛ » توله«  مسعود که ابن چنان ؛کند استفاده میگرداند،  خویش می ي را شیفته
» توله« اما ؛ها را شناختیم ها و تعویذ عبدالرحمن! این افسونامسلمانان گفتند: اي اب

 )4(گذارند تا پیش شوهرانشان محبوب شوند. ست که زنان می : چیزيپاسخ دادچیست؟ 
 .)5(نوعی جادوست ،و این ؛کرد ي آن، محبت شوهرش را جلب می زن به وسیله

ها، به  کارهایی که در آنکنند؛  این احادیث و دیگر احادیث، از این کارها نهی می
! حال غیراهللا وجود داردسوي از  ،شود و اعتقاد به جلب نفع یا دفع ضرر غیراهللا توکل می

 :فرماید می  که اهللا آن

 ).١/١٨٧صحیح مسلم بشرح النووي، ( -)١(

 ».های خودتان در تعویذ تجربه«یعنی » رقاکم«در این حدیث:  -٥

 .٣١٦، صالرسول یۀحما -)٣(

 .٣١٧همان، ص -)٤(

 ن.هما -)٥(
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ُ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿ ۥٓ  َ�ِشَف  َفَ�  بُِ�ّٖ  ٱ�َّ  لَِفۡضلِهۦِۚ  َرآدَّ  فََ�  ِ�َۡ�ٖ  يُرِۡدكَ  �ن ُهَوۖ  إِ�َّ  َ�ُ
ِۦۚ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن بِهِۦ يُِصيُب   .]107یونس: [ ﴾١٠٧ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  وَُهوَ  ِعَبادِه

تواند آن را برطرف کند و  کس جز او نمی و اگر اهللا گزند و آسیبی به تو برساند، هیچ «
آن  ؛تواند فضل و احسانش را بازدارد کس نمی ي خیر و نیکی نماید، هیچ اگر برایت اراده

 .»ي مهرورز است رساند. و او، آمرزنده را به هرکه از بندگانش بخواهد، مى
ها  بر حمایت و صیانت توحید از چنین کارهایی که انسان در آن  اهللا رسول

حریص بود؛ پس هرکس به اهللا وابسته گردد و نیازهایش را  بسیارنماید،  انگاري می سهل
او مطرح کند و به او پناه ببرد و امرش را به او واگذار نماید، اهللا او را بس است و هر  نزد

و هرکس  ؛دساز گرداند و هر کار سختی را برایش آسان می امر بعیدي را به او نزدیک می
گرداند.  و او را خوار میکند  میاو را به آن چیزها واگذار   اهللابه غیراهللا وابسته گردد، 

، تصریح شده و تجربه نیز آن را ثابت کرده است؛ اهللا این مطلببه ص دینی نصودر 
 :فرماید متعال می

ۡ  َوَمن﴿ ِ  َ�َ  َ�َتَو�َّ ۥٓ  َ�ُهوَ  ٱ�َّ  .]3الطالق: [ ﴾َحۡسُبُه
 .)1(»ست و هرکس بر اهللا توکل کند، اهللا برایش کافی«

 :ي منازل ماه طلب باران به وسیله -4
است که به معناي » نوء« جمع» انواء«منازل ماه نسبت داده شود. یعنی بارش باران به 

که اهل  ی راشرکگمراهی و بود که  بسیار مشتاق اهللا رسول )2(باشد. منازل ماه می
برحذر آمیز  اعمال شركبراي امتش تبیین نماید و آنان را از ارتکاب  ،جاهلیت بر آن بودند

 ؛ست امور، چیزهایی بود که مربوط به امور اعتقاديترین این  ترین و بزرگ داشت. مهم می
نسبت دادن بارش باران به  ،در میان مردم جاهلیتآمیز رایج  اعتقادهاي شرك ي از جمله

 ، اثر عبدالرحمن بن حسن.١٠٥فتح المجید، ص -)١(

 .٣٢٠التوحید، ص یالرسول حم یۀحما -)٢(
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روشن نمود که این کار، شرك است و با توحید   نازل ماه بود. پیامبرستارگان و م
  اهللا آمده است که رسول  طور که در روایت ابومالک اشعري فات دارد؛ همانمنا

ابِ « فرمود: َنْسَ الطَّعْنُ يفِ األْ ، وَ ابِ سَ َحْ رُ بِاألْ خْ : الْفَ ُنَّ وهنَ كُ ُ لِيَّةِ ال يَرتْ اهِ رِ اجلَْ نْ أَمْ تِي مِ بَعٌ يفِ أُمَّ  أَرْ

ةُ  النِّيَاحَ ومِ وَ اءُ بِالنُّجُ قَ تِسْ سْ االِ ها را  کارِ جاهلی در امتم رایج است که آنچهار «: یعنی )1(»وَ

به  نسب دیگران، طلب باران به زدن نسب خود، طعنه  افتخار به حسب وکنند:  ترك نمی
 .»گري و شیون و زاري ي ستارگان و نوحه وسیله

ي  گاه یک شب بارانی، پس از اقامه در صبح  اهللا  گوید: رسول می  بن خالد زید
دانید که پروردگارتان چه  آیا می«رو به مردم کرد و فرمود: نماز صبح در حدیبیه، 

نْ «فرمود:   دانند. پیامبر گفتند: اهللا و رسولش بهتر می -صحابه -؟»فرمود بَحَ مِ : أصْ قالَ

نٌ يبِ  مِ ؤْ ، فَذلِكَ مُ تِهِ َ محْ رَ لِ اهللاِ وَ ضْ ا بِفَ نَ طِرْ : مُ الَ نْ قَ ا مَ أَمَّ ، فَ افِرٌ كَ ، وَ نٌ يبِ مِ ؤْ بَادِي مُ ، عِ اكِبِ وَ افِرٌ بِالكَ  كَ

كَبِ  وْ نٌ بِالكَ مِ ؤْ افِرٌ يبِ مُ ا، فَذلكَ كَ ذَ كَ ا وَ ذَ ا بِنَوءِ كَ نَ طِرْ الَ مُ نْ قَ اهللا فرمود: « :یعنی )2(»وأَما مَ

من و برخی هم ؤها به من م بندگانم شب را در حالی به صبح رساندند که برخی از آن
اهللا بر ما باران بارید، به من ایمان آوردند و  ها که گفتند: به فضل و رحمت کافر بودند؛ آن

به تأثیر ستارگان کافر گردیدند؛ و اما کسانی که گفتند: به سبب اقبال فالن و فالن ستاره 
به من کافر شدند و به  -و ریزش باران را به ستارگان نسبت دادند -بر ما باران بارید

 .»ستارگان ایمان آوردند
دهد که  پروردگارش خبر میسوي از   اهللا رسول در این حدیث قدسی و عظیم؛

،  اهللادر حالی که  ؛دهند هاي اهللا و افعال او را به غیر او نسبت می برخی از مردم، نعمت
تنها  ؛ زیراها تنها به او نسبت داده شود ست که باید تمامی نعمت اي دهنده تنها نعمت

ها به او نسبت داده شود  دارد که نعمتدهد و تنها او استحقاق این را  روزي می ست کهاو
و در این زمینه  جاي آورد سپاسش را بهها  به خاطر این نعمت ست که بایدو تنها او

 ).٢/٦٤٤، (یصحیح مسلم بشرح النوو -)١(

 ).٨٤و ١/٨٣صحیح مسلم، ( -)٢(

                                                            



 253 توحید الوهیتمبحث پنجم: 

 .)1(دادنشریکی برایش قرار 
کرد و سخت مشتاق بود که امتش از  میگونه از مرزهاي توحید، صیانت  این  اهللا رسول

 اهللا متعال،که تنها است نازل شده و بیان داشته   اهللا . قرآن کریم بر رسولشرك، دور باشند
  بدین نکته تصریح شده است؛ اهللادر آیات محکم و صریح فرستد؛  فرو میباران را 

 :فرماید می

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َمآءِ  ِ�  َ�َيۡبُسُطُهۥ َسَحاٗ�ا َ�ُتثِ�ُ  ٱلّرَِ�ٰحَ  يُۡرِسُل  ٱ�َّ  َوَ�ۡجَعلُُهۥ �ََشآءُ  َكۡيَف  ٱلسَّ
ٓ  ِخَ�ٰلِهۦِۖ  ِمنۡ  َ�ُۡرجُ  ٱلَۡوۡدَق  َ�َ�َى كَِسٗفا َصاَب  فَإَِذا

َ
ۦٓ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن بِهِۦ أ ِ  ُهمۡ  إَِذا ِعَبادِه

ونَ  ْ  �ن ٤٨ �َۡسَتۡبِ�ُ ن َ�ۡبلِ  ِمن َ�نُوا
َ
َل  أ  إَِ�ٰٓ  فَٱنُظرۡ  ٤٩ لَُمۡبلِِس�َ  َ�ۡبلِهِۦ ّمِن َعلَۡيِهم ُ�َ�َّ

ِ  رَۡ�َتِ  َءاَ�ٰرِ  �َض  يُۡ�ِ  َكۡيَف  ٱ�َّ
َ
ٓۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ� �  لَُمۡ�ِ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  َمۡوتَِها ٰ  وَُهوَ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َ�َ  ِّ�ُ 

ءٖ   .]50-48الروم: [ ﴾٥٠ قَِديرٞ  َ�ۡ
آورند و  می فرستد و بادها، ابرها را به حرکت در ست که بادها را می اهللا، ذاتی «

پاره  گستراند و آن را پاره بخواهد، در آسمان میترتیب (اهللا) ابر را هرگونه که  بدین
آیند و چون اهللا،  الي آن بیرون می هبینی که از الب هاي باران را می گاه قطره گرداند و آن می

راستی  و به شوند. گاه شادمان می رساند، آن باران را به هرکس از بندگانش که بخواهد، می
پس به  ود، پیش از نمایان شدن ابر ناامید بودند.که باران بر آنان نازل ش آنان پیش از آن

ي  کننده شک او، زنده آثار رحمت اهللا بنگر که چگونه زمین مرده را زنده ساخت. بی

 .»مردگان است؛ و او، بر همه چیز تواناست
 :فرماید دیگري می ي آیهدر  و

َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ ﴿ ۖ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  ٱلسَّ ۡلَ�ٰ  تََرۡوَ�َها
َ
�ِض  ِ�  َو�

َ
ن َرَ�ِٰ�َ  ٱۡ�

َ
 َوَ�ثَّ  بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

نَزۡ�َا َدآبَّةٖ�  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها
َ
َمآءِ  ِمنَ  َوأ �َبۡتَنا َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
 َ�َٰذا ١٠ َكرِ��ٍ  َزۡوجٖ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها فَأ

ِ  َخۡلقُ  ُروِ�  ٱ�َّ
َ
ِينَ  َخلَقَ  َماَذا فَأ ٰلُِمونَ  بَلِ  ُدونِهِۦۚ  ِمن ٱ�َّ بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  ٱل�َّ  ﴾١١ مُّ

 .]11-10لقمان: [

 .٣٢٣التوحید، صالرسول حمي  یۀحما -)١(
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هاي استواري قرار داد تا  هایی که ببینید، آفرید و در زمین کوه ها را بدون ستون سمانآ «
اي پراکنده کرد. و از آسمان آبی نازل کردیم  زمین، شما را نلرزاند و در آن هرگونه جنبنده

آفرینش اهللا است؛ پس به من نشان دهید و با آن، انواع گیاهان ارزشمند رویاندیم. این، 
کاران در گمراهی  اند؟ بلکه ستم ها و معبودان باطل) چه آفریده بت= که سایر معبودان (

 .»برند  سر می آشکاري به
گردیده حکمت آفرینش ستارگان  بیان  ،نازل شده  اهللا بر رسولکه قرآن کریم در 

 :فرماید متعال می است؛ اهللا

َمآءَ  َز�َّنَّا َولََقدۡ ﴿ ۡ�َيا ٱلسَّ َ�ِٰطِ��  رُُجوٗما وََجَعۡلَ�َٰها بَِمَ�ٰبِيحَ  ٱ�ُّ ۡ�َتۡدنَا ّلِلشَّ
َ
 َعَذاَب  لَُهمۡ  َوأ

عِ�ِ   .]5الملک: [ ﴾٥ ٱلسَّ
ها  ها را ابزاري براي راندن شیطان هایی آراستیم و آن راستی آسمان نزدیک را با چراغ به «

 .»دوزخ را آماده کردیمقرار دادیم و براي آنان عذاب 
پس  ؛در آفرینش ستارگان، قرار داده است اهللا متعالسه حکمتی هستند که  ،ها این

امی که شیاطین گهن. هستند راندن شیاطین ابزاري برايي زینت آسمان و  مایه ،ستارگان
ي  به وسیلهروند،  براي استراق سمع و دزدانه گوش دادن به اخبار آسمان، به آسمان می

ي  هاي خشکی و دریا وسیله چنین ستارگان، در تاریکی شوند. هم رانده می ،ستارگان
 .)1(مسافران هستند یا مسیریابیِ یابی ره

 :سحر و جادو -5
دهند تا به  ها، کارهایی هستند که جادوگران انجام می افسون و تعویذ و گره زدن نخ

تأثیر  ،ها در قلب و جسم امثال آني بیماري یا قتل یا جدایی بین زن و شوهر و  وسیله
 :فرماید می ،در کتابش از این امر خبر داده اهللا متعالطور که  ند؛ همانبگذار

 .]102: ةالبقر[ ﴾َوَزوِۡجهِۦ ٱلَۡمۡرءِ  َ�ۡ�َ  بِهِۦ ُ�َفّرِقُونَ  َما ِمۡنُهَما َ�َيَتَعلَُّمونَ ﴿
 .»میان مرد و همسرش جدایی بیندازند آموختند که بتوانند با آن، دو مطالبی می ها از آن ولی آن«

 .٣٢٦همان، ص -)١(
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 :گیرد صورت می و خواست اهللاضرر جادو به مشیت 

َحدٍ  ِمنۡ  بِهِۦ بَِضآّرِ�نَ  ُهم َوَما﴿
َ
ِ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  أ  .]102: ةالبقر[ ﴾ٱ�َّ

 .»توانند به کسی زیانی برسانند اما جز به اجازه و خواست اهللا نمی«
پناه ببریم؛  اوده که از جادوگران به مورفما امر  متعال بهاهللا جادو یک حقیقت است و 

 :فرماید میچراکه 

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 َ�ِّ  َوِمن ٣ َوقََب  إَِذا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َوِمن ٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن ١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرّبِ  أ

َٰ�ٰتِ   .]5-1الفلق: [ ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ  ِ�  ٱ�َّ�َّ
شب تاریک،  و از شرّ ؛چه آفریده است برم از شرّ آن دم پناه مى بگو: به پروردگار سپیده «

دمند. و از شر هر  ها می و از شرّ زنان جادوگري که در گره ؛گاه که همه جا را فرا گیرد آن
 .»ورزد گاه که حسادت می حسودي، آن

 :متعال است اهللاکفر به ، بیان داشته که جادو اهللا متعالهمان جادوگران هستند. » نفاثات«

َ�ِٰط�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ُسلَۡيَ�ٰنُ  َ�َفرَ  َوَما﴿ ْ  ٱلشَّ ۡحرَ  ٱ�َّاَس  ُ�َعّلُِمونَ  َ�َفُروا ٓ  ٱلّسِ نزَِل  َوَما
ُ
 َ�َ  أ

َحدٍ  ِمنۡ  ُ�َعّلَِمانِ  َوَما َوَ�ُٰروَتۚ  َ�ُٰروَت  بَِبابَِل  ٱلَۡملََكۡ�ِ 
َ
ٰ  أ  فََ�  فِۡتَنةٞ  َ�ۡنُ  إِ�ََّما َ�ُقوَ�ٓ  َح�َّ

 .]102: ةالبقر[ ﴾تَۡ�ُفرۡ 
بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند و  ؛گاه کفر نورزید در حالی که سلیمان هیچ... «

هاي) هاروت و  ي بابل (به نام چه را که بر دو فرشته آموختند و نیز آن به مردم، سحر می
ند). (آن دو فرشته، طرز باطل کردن سحر را به داد ماروت نازل شد، (به مردم آموزش می

گفتند: ما  که (ابتدا) به او می دادند مگر این کس چیزي یاد نمی آموختند) و به هیچ مردم می
 .»ي آزمایشیم؛ مبادا کافر شوي وسیله

 ؛هرگز کفر نورزیده و جادو نکرده است  گفته است: سلیمان / عربیال ابوبکر ابن
دهند. کسی که  ي جادویشان کفر ورزیده و جادو را به مردم یاد می ولی شیاطین به وسیله

ل به جادو باشد، کافر است؛ کسی که یبه جادو اعتقاد داشته باشد، کافر است؛ کسی که قا
هاروت و ماروت، یعنی که دو فرشته، را چه  دهد، کافر است. شیاطین آن جادو را یاد می
سازند؛ در حالی  دادند، منتشر می به مردم یاد می -به عنوان آزمایش و -اهللادر بابل به امر 
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َما﴿: گفتند که به او می مگر این ،دادند که این دو فرشته به احدي، سحر را یاد نمی  َ�ۡنُ  إِ�َّ
ۖ  فََ�  فِۡتَنةٞ   بِهِۦ بَِضآّرِ�نَ  ُهم َوَما َزوِۡجهِۦۚ وَ  ٱلَۡمۡرءِ  َ�ۡ�َ  بِهِۦ ُ�َفّرُِقونَ  َما ِمۡنُهَما َ�َيَتَعلَُّمونَ  تَۡ�ُفۡر
َحدٍ  ِمنۡ 

َ
ِۚ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  أ و به « یعنی: .]102: ةالبقر[ ﴾يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َما َوَ�َتَعلَُّمونَ  ٱ�َّ
مبادا کافر  ،ي آزمایشیم گفتند: ما وسیله که (ابتدا) به او می دادند مگر این کس چیزي یاد نمی هیچ

آموختند که بتوانند با آن، میان مرد و همسرش جدایی  دو مطالبی می ها از آن ولی آن ؛شوي
ها، چیزهایی  توانند به کسی زیانی برسانند. آن اما جز به اجازه و خواست اهللا نمی ؛بیندازند

 .»آموختند که برایشان ضرر داشت، نه فایده می
یان فرموده که کارشان باطل است بو  نکوهیده، جادو و جادوگران را در کتابش  اهللا

آمده  کریم از قرآن فراوانیاي ندارند. این مطلب در آیات  بهرههیچ آنان در آخرت و 
 :فرماید میکه  این است؛ از جمله

ْ  َولََقدۡ ﴿ ٮٰهُ  لََمنِ  َعلُِموا ْ  َما َوَ�ِۡئَس  َخَ�ٰٖق�  ِمنۡ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َ�ُۥ َما ٱۡشَ�َ ۡوا ۦٓ  َ�َ نُفَسُهمۚۡ  بِهِ
َ
 أ

ْ  لَوۡ   .]102: ةالبقر[ ﴾١٠٢ َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا
اي در آخرت نخواهد  دانستند که هرکس خریدار چنین کاالیی باشد، هیچ بهره قطع می و به«

 .»دانستند چه خود را به آن فروختند، خیلی زشت و ناپسند است؛ اگر می داشت. و آن
 :فرماید دیگري میي  آیهدر و 

﴿ ٓ ا ْ  فَلَمَّ ۡلَقۡوا
َ
ۖ  بِهِ  ِجۡئُتم َما ُموَ�ٰ  قَاَل  � ۡحُر َ  إِنَّ  ٱلّسِ ۥٓ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  َسُيۡبِطلُُه  َ�َمَل  يُۡصلِحُ  َ�  ٱ�َّ

 .]81یونس: [ ﴾٨١ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 
اید، جادوست؛  چه آورده و چون (بساط جادوي خویش را) انداختند، موسی گفت: آن «

 .»بخشد راستی اهللا کردار تبهکاران را سامان نمی کند؛ به میزودي باطل  گمان اهللا آن را به بی
 :فرماید چنین می هم

ْ  إِ�ََّما﴿ اِحرُ  ُ�ۡفلِحُ  َوَ�  َ�ِٰحرٖ�  َكۡيدُ  َصَنُعوا َ�ٰ  َحۡيُث  ٱلسَّ
َ
 .]69طه: [ ﴾٦٩ �

اند، افسون و نیرنگ جادوگر است. و جادوگر هر جا  چه ساخته جز این نیست که آن«

 .»شود نمیبرود، رستگار 
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بْعَ املُْوبِقَاتِ « فرمود: اهللا رسول تَنِبُوا السَّ :  ؛»اجْ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ ولَ اهللاَِّ، وَ سُ ا رَ الُوا: يَ كُ «قَ ْ الرشِّ

الِ  لُ مَ أَكْ ا، وَ بَ لُ الرِّ أَكْ ، وَ قِّ مَ اهللاَُّ إِالَّ بِاحلَْ رَّ سِ الَّتِي حَ تْلُ النَّفْ قَ ، وَ رُ حْ السِّ مَ بِاهللاَِّ، وَ وْ يلِّ يَ التَّوَ ، وَ الْيَتِيمِ

افِالتِ  نَاتِ الْغَ مِ نَاتِ املُْؤْ صَ فُ املُْحْ ذْ قَ ، وَ فِ حْ ؛ گفتند: »از هفت گناه مهلک بپرهیزید«یعنی:  )1(»الزَّ

قتل نفسی که  سحر و جادوگري، شرك به اهللا،«ها چه گناهانی هستند؟ فرمود:  خدا! آن اي رسول
رباخواري، خوردن مالِ یتیم، فرار کردن از میدان  )2(حق، ؛ مگر بهاهللا کُشتنش را حرام کرده است

 .»خبر از گناه من و بیؤدامن و م نبرد در هنگام رویارویی با دشمن، و تهمت زنا به زنان پاك

 ):گویی گویی و غیب پیشگیري ( کهانت و فال -6
 نیز گویان و غیبگویان و  پیشبه نزد از رفتن  فراوانی،آیات و احادیث صحیح در 

به آنان داده  یگوی که در مقابل پیشرا  يمزدشیرینی و و  شدههایشان، نهی  تصدیق گفته
 :فرماید می اهللا )3(شود، تحریم کرده است. می

نَّبُِئُ�مۡ  َهۡل ﴿
ُ
�  ٰ ُل  َمن َ�َ َ�ِٰط�ُ  َ�َ�َّ ُل  ٢٢١ ٱلشَّ َّ�َ�َ  ٰ فَّاكٍ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
�ِي�ٖ  أ

َ
ۡمعَ  يُۡلُقونَ  ٢٢٢ أ  ٱلسَّ

ۡ�َ�ُُهمۡ 
َ
 .]223-221الشعراء: [ ﴾٢٢٣ َ�ِٰذبُونَ  َوأ
پرداز  شوند؟ بر هر دروغ ها بر چه کسانى نازل مى آیا به شما خبر دهم که شیطان «

آمیزند  اند (با دروغ در هم می شوند. سخنانی را که استراق سمع نموده اى نازل مى پیشه گنه

 .»گویند ترشان دروغ کنند و بیش و) القا مى

بَعِنيَ «فرموده است:  اهللا رسول الَةٌ أرْ بَلْ لَهُ صَ قْ ْ تُ ، ملَ هُ قَ دَّ ءٍ فَصَ ْ أَلَهُ عنْ يشَ سَ افاً فَ رَّ نْ أَتَى عَ مَ

ي چیزي از او بپرسد و  گویی برود و درباره گیر یا پیش هرکه نزد فال«: یعنی )4(»يَوماً 

 .»شود پذیرفته نمی تصدیقش کند، نماز چهل روزِ وي

 .٨٩؛ و صحیح مسلم، ش:٢٧٦٦صحیح بخاری، ش:  -)١(

 یعنی: در مواردی که اسالم جایز قرار داده است. -)٢(

اش به او  گویي گو، آن است که در مقابل پیش ). شیریني پیش١/٢٣٧عید،(س ةحیاموقف اإلسالم من السحر،  -)٣(

 شود. داده می

 ).٧/٣٧مسلم، ( -)٤(
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و نیز از  ،سگ درآمد حاصل از فروشاز  اهللا رسول گوید: می مسعود انصاريواب
 .)1(مزد کاهن منع فرمود اجرت زناکار و از دست

 :شفاعت -7
کنندگان به  ها و شفاعت واسطه بدون وساطتبندگان الهی که را راه راستی   پیامبر
منحصر  ، یعنیراه توحید خالص ؛ این راه،رساند، به روشنی بیان نموده است می پروردگار
  اهللا اما شفاعتی که در قرآن کریم آمده و رسول ؛باشد می متعال عبادت براي اهللا گردانیدن

 دو شرط دارد: است، آن را بیان نموده

 گر: به شفاعت ي اهللا اجازه -الف
 :فرماید می اهللا

ِي َذا َمن﴿ ۥٓ  �َۡشَفعُ  ٱ�َّ  .]255: ةالبقر[ ﴾�ِإِۡذنِهِۦ إِ�َّ  ِعنَدُه
 .»ي او مگر به اجازه ،شفاعت کند اهللا تواند نزد کس نمی هیچ«

 شود: رضایت از کسی که برایش شفاعت می -ب
 :فرماید می اهللا

 .]28األنبیاء: [ ﴾ٱۡرتََ�ٰ  لَِمنِ  إِ�َّ  �َۡشَفُعونَ  َوَ� ﴿
 .»کنند و جز براي کسی که پروردگار رضایت دهد، شفاعت نمی«

؛ لطف و فضل خویش این شفاعت را مخصوص موحدان قرار داده است به، متعال اهللا
نگرفتند و غیراهللا را شفیع و واسطه قرار ندادند؛ در نتیجه،  دوستی غیراهللا را به ،آنانزیرا 

آمده   طور که در روایت ابوهریره همان ؛ست راضیگفتار و کردارشان از اهللا متعال، 
مندترین مردم از شفاعت  ترین و بهره بخت پرسیدم: خوش  اهللا رسول ازکه گوید: است 

 ).٧/١٧٦، (»الطب«، کتاب یبخار -)١(
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بِهِ «ست؟ فرمود:  شما، چه کسی لْ نْ قَ ا مِ الِصً الَ ال إلَهَ إالَّ اهللاَُّ خَ نْ قَ کسی که «یعنی:  )1(»مَ

، پیشواي اهللا کننده، رسول شفاعتنخستین  .»بگوید إالَّاهللاَُّ الإلهَ خالصانه و از صمیم قلب 

خویش و لطف و فضل  بهمتعال،  اهللاکه  باشد یکتاپرستان و خاتم پیامبران مین و اموحد
هاي عظیمی را در روز  براي تکریم او و از روي رحمت خویش نسبت به امتش، شفاعت

ةٌ «فرموده است:  اهللا گرداند. رسول رستاخیز نصیب امتش می ابَ تَجَ سْ ةٌ مُ وَ عْ بِيٍّ دَ لِّ نَ لِكُ

بِ  لُّ نَ لَ كُ تَعَجَّ اءَ اهللاَُّ تَ فَ ةٌ إِنْ شَ ائِلَ يَ نَ هِ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ تِي يَ ُمَّ ةً ألِ اعَ فَ يتِ شَ وَ عْ تَبَأْتُ دَ إِينِّ اخْ هُ وَ تَ وَ عْ نْ يٍّ دَ اىلَ مَ عَ

يْئًا كُ بِاهللاَِّ شَ ِ تِي الَ يُرشْ نْ أُمَّ اتَ مِ هر پیامبري، دعاي مستجابی دارد و من دعایم را «: یعنی )2(»مَ

میرد که چیزي را ب که در حالیهر ؛تا در روز قیامت، براي امتم شفاعت کنم ام نگه داشته
شود می ممشمول شفاعتکه شاءاهللا  ، إناست قرار نداده اهللا شریک«. 

در روز قیامت، حق شفاعت کبري دارد؛ شفاعتی که پیامبران اولوالعزم از آن  پیامبر
کند که  شفاعت می چنین پیامبر هم موحدان این امت است.اند. این شفاعت براي  بهره بی

بیرون آوردن موحدان گنهکار از آتش دوزخ  ي بارهدر بهشت شوند. پیامبر ، واردمؤمنان
اما غیر اهل توحید،  ؛رساند کند. شفاعت تنها به اهل توحید نفع می نیز شفاعت می

 :فرماید یم ي آنان درباره اهللاند که  کسانی

ِٰفِع�َ  َشَ�َٰعةُ  تَنَفُعُهمۡ  َ�َما﴿  )3( .]48المدثر: [ ﴾٤٨ ٱل�َّ
 .»بخشد گنندگان سودي به آنان نمی شفاعت شفاعت «

 فرماید: ي دیگري می و در آیه

مِ ﴿
َ
ْ  أ َُذوا ِ  ُدونِ  ِمن ٱ�َّ ۚ  ٱ�َّ َولَوۡ  قُۡل  ُشَفَعآَء

َ
ْ  أ  ﴾٤٣ َ�ۡعقِلُونَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡملُِكونَ  َ�  َ�نُوا

 .]43الزمر: [

 ) ٤١٨/  ١١البخاري مع الفتح (  -)١(

 ).٣/٧٤بشرح النووي، (مسلم  -)٢(

 .٣٤٨ص الرسول حمي التوحید، یۀحما -)٣(
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کاري   هایتان، هیچ اند؟ بگو: اگر چه واسطه هایی به جاي اهللا برگزیده آیا شفیعان و واسطه «

 .»دهید؟) باشند (باز هم آنان را واسطه قرار می   نتوانند انجام دهند و عقل و خردي هم نداشته
 فرماید: چنین می هم

ِ  ُدونِ  ِمن َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ ُؤَ�ٓءِ  َوَ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما ٱ�َّ  ِعندَ  ُشَفَ�ُٰٓؤنَا َ�ٰٓ
 ِۚ ُ�َنّ�ِ  قُۡل  ٱ�َّ

َ
َ  ونَ  ُٔ � َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َ�ۡعلَمُ  َ�  بَِما ٱ�َّ �ِض�  ِ�  َوَ�  ٱلسَّ

َ
ا َوتََ�َٰ�ٰ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ ٱۡ�  َ�مَّ

 .]18یونس: [ ﴾١٨ �ُۡ�ُِ�ونَ 
ها  این«گویند:  رسانند و نه سودي؛ و می زیانی به آنان میپرستند که نه  و جز اهللا چیزهایی را می «

سازید که او  بگو: آیا به گمان خود اهللا را (از وجود شفیعانی) آگاه می ».شفیعان ما نزد اهللا هستند

 .»است  ورزند، پاك و برتر از شرکی که به او می ،ها و زمین سراغ ندارد؟! اهللا در آسمان



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مبحث ششم:
 ایمان

 و از نظر کم و زیاد شدن ؛بررسی ایمان از نظر لغوي و شرعی :اول

متعال به نقل از برادران  اهللا ؛استو باور کردن ایمان در لغت به معناي تصدیق 
 :فرماید می یوسف

﴿ ْ ٓ  قَالُوا بَانَا
َ
� َ�لَهُ  َمَ�ِٰعَنا ِعندَ  يُوُسَف  َوتََرۡ�َنا �َۡستَبِقُ  َذَهۡبَنا إِنَّا َ�ٰٓ

َ
ٓ  ٱّ�ِئُۡبۖ  فَأ نَت  َوَما

َ
 أ

َا بُِمۡؤِمنٖ   .]17یوسف: [ ﴾١٧ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنَّا َولَوۡ  �َّ
 ،گفتند: اي پدر! ما رفتیم تا مسابقه دهیم و یوسف را کنار وسایلمان گذاشتیم که گرگ «

 .»کنی او را خورد و هرچند راست بگوییم، (سخن) ما را باور نمی

ٓ ﴿ عبارت: نَت  َوَما
َ
َا بُِمۡؤِمنٖ  أ کنی؛ یا  بدین معناست که تو، ما را تصدیق نمی ﴾�َّ

 کنی. سخنمان را باور نمی
باشد. ضمناً  در شرع به معناي اقرار با زبان و اعتقاد با قلب و عمل با جوارح میایمان، 

 .)1(شود معصیت، کم می در اثرِو  یابد افزایش میي طاعت،  به وسیلهایمان 
 :کنیم میره ، اشاکتاب و سنت مبنی بر کم و زیاد شدن ایماندالیل از اي  اینک به پاره

 :فرماید می  اهللا

ِينَ  لِيَۡستَۡيقِنَ ﴿ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِينَ  َوَ�ۡزَدادَ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ ْ  ٱ�َّ  .]31المدثر: [ ﴾إِيَ�ٰٗنا َءاَمُنٓوا

 .»بر ایمان مؤمنان بیفزاید) یقین یابند و اهل کتاب (به حقانیت محمد ... تا«

 ).١/١٥١، (السنۀد أهل )؛ شرح أصول اعتقا٤٨-١/٤٥فتح الباري، ( -)١(
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 :فرماید دیگري میي  آیهدر و 

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما﴿ ُ  ُذكِرَ  إَِذا ٱ�َّ  َزاَدۡ�ُهمۡ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱ�َّ
ٰ  إِيَ�ٰٗنا ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  .]2األنفال: [ ﴾٢ َ�َتَو�َّ

گردد و هنگامی که  هایشان ترسان می مؤمنان، تنها کسانی هستند که چون اهللا یاد شود، دل«
 .» کنند یابد و بر پروردگارشان توکل می آیاتش بر آنان تالوت شود، ایمانشان افزایش می

 :فرماید چنین می هم

ُ  َوَ�زِ�دُ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ٰلَِ�ُٰت  َوٱۡلَ�ٰقَِ�ُٰت  ُهٗدىۗ  ٱۡهَتَدۡوا  وََخۡ�ٞ  ثََواٗبا َرّ�َِك  ِعندَ  َخۡ�ٌ  ٱل�َّ
ا َردًّ  .]76مریم: [ ﴾٧٦ مَّ

هاي ماندگار، پاداش و بازدهی بهتري  . و نیکیافزاید یافتگان می بر هدایت هدایتو اهللا «
 .»نزد پروردگارت دارند

 :فرماید ي دیگري می در آیه

ا﴿ ۡحَزاَب  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  رََءا َولَمَّ
َ
ْ  ٱۡ� ُ  وََعَدنَا َما َ�َٰذا قَالُوا ُ  َوَصَدَق  َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ ۥۚ  ٱ�َّ  َورَُسوُ�ُ

ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما  .]22األحزاب: [ ﴾٢٢ َو�َۡسلِيٗما إِيَ�ٰٗنا إِ�َّ
ست که اهللا و  اي وعدهگاه که مؤمنان، لشکرهاي کفر را دیدند، گفتند: این همان  و آن «

بر ایمان و اند. و این ماجرا فقط  ، راست گفتهاش فرستادهاند و اهللا و  به ما داده اش فرستاده
 .»برداري آنان افزود فرمان

که قرآن را  پیش از آن و بودیم  پیامبردر جوانی با گوید:  می  جندب بن عبداهللا
 .)1(ایمان ما افزوده شد ربو  آموختیمسپس قرآن را  ؛گرفتیمفرا یاد بگیریم، ایمان را 

ا «است:  فرموده اهللا رسول اهَ نَ أَدْ لُ ال إلَهَ إالَّ اهللاَُّ، وَ وْ ا قَ الهَ بَةً أَعْ عْ بْعُونَ شُ سَ عٌ وَ نُ بِضْ يامَ اإلِ

يقِ  نْ الطَّرِ ةُ األَذَ عَ اطَ نِ إمَ يامَ نْ اإلِ بَةٌ مِ عْ يَاءُ شُ احلَْ ایمان، هفتاد و اندي بخش دارد «یعنی:  )2(»وَ

ترین بخشِ ایمان، برداشتن خار و خاشاك (و هر  ؛ و پاییناالاهللا الالهکه برترینش، گفتن 

 ). اسناد آن صحیح است.١/٢٣سنن ابن ماجه، ( -)١(

 . نقل از ابوهریره به ٥١؛ و مسلم، ش: ٨صحیح بخاری، ش:  -)٢(
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 .»رود شمار می اي) از سرِ راه است و شرم و حیا، بخشی از ایمان به چیز آزاردهنده
نيَ « فرمود:  پیامبرگوید:  می  ابوهریره اينِ حِ ينِ الزَّ زْ بُ ال يَ َ ال يَرشْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ ينِ وَ زْ يَ

نٌ  مِ ؤْ وَ مُ هُ قُ وَ ِ نيَ يَرسْ قُ حِ ارِ قُ السَّ ِ ال يَرسْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ َ هبُ َ نيَ يَرشْ رَ حِ مْ زناکار «: یعنی )1(»اخلَْ

در  ،خواري و دزد شراب ، هنگامخوار شراب ؛(کامل) ندارد زنا، ایمانِ هنگام ارتکابِ عملِ
اند،  قول صحیحی که محققان در شرح این حدیث گفته .»ایمان کامل ندارنددزدي هنگام 

است که انسان در حالی که ایمان کامل دارد، این قرار این از این است که معناي حدیث 
 .)2(دهد گناهان را انجام نمی

یکی از دالیلش، این است که  ؛طاعت و اعمال صالح در تعریف ایمان داخل هستند
 فرماید: می اهللا

ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿
َ
ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  أ

ۡ
 َعنِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ

لَٰوةَ  َوُ�ِقيُمونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُونَ  ٱلصَّ َ  َوُ�ِطيُعونَ  ٱلزَّ ۥٓۚ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َورَُسوَ�ُ
ُ
 َسَ�َۡ�ُُهمُ  أ

 ۗ ُ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  .]71: بةالتو[ ﴾٧١ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ٱ�َّ
خوانند و از  و مردان و زنان باایمان، یار و یاور یکدیگرند؛ به کارهاي نیک فرا می«

دهند و از اهللا و پیامبرش  کنند و زکات می دارند و نماز برپا می کارهاي زشت باز می
تواناي چیره و  ،گرداند. همانا اهللا ایشان را مشمول رحمت می ،اهللا ؛نمایند اطاعت می

 .»حکیم است
، در جملهآن قرآن کریم در برخی از آیات، لفظ ایمان را بر عمل اطالق کرده است؛ از 

 فرماید: می این آیه که اهللا

ةٗ  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ مَّ
ُ
ْ  وََسٗطا أ َُكونُوا  ٱلرَُّسوُل  َوَ�ُ�ونَ  ٱ�َّاِس  َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

ٓ  ُكنَت  ٱلَِّ�  ٱۡلقِۡبلَةَ  َجَعۡلَنا َوَما َشِهيٗد�ۗ  َعلَۡيُ�مۡ  ن ٱلرَُّسوَل  يَتَّبِعُ  َمن ِ�َۡعلَمَ  إِ�َّ  َعلَۡيَها  ِممَّ
ٰ  يَنَقلُِب  ِينَ  َ�َ  إِ�َّ  لََكبَِ�ةً  َ�نَۡت  �ن َعقَِبۡيهِ�  َ�َ ۗ  َهَدى ٱ�َّ ُ ُ  َ�نَ  َوَما ٱ�َّ  ِ�ُِضيعَ  ٱ�َّ

 .٥٥٧٨بخاري، ش:  -)١(

 ).١/٢٤١النووي علي صحیح مسلم، ( شرح -)٢(
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َ  إِنَّ  إِيَ�َٰنُ�مۚۡ   .]143: ةالبقر[ ﴾١٤٣ رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  بِٱ�َّاِس  ٱ�َّ
رو) قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر  چنین شما را امتی برگزیده (و میانه و این«

تر بر آن بودي، تنها بدین خاطر مقرر  اي را که پیش نیز بر شما گواه باشد؛ و ما قبله
گردند،  نمودیم تا (با تغییر دادنش) پیروان پیامبر را از کسانی که به جاهلیت باز می

گمان این حکم، دشوار بود؛ مگر بر کسانی که اهللا هدایتشان کرده است.  مشخص کنیم. بی

 .»ي مهرورز است خشایندهگرداند. همانا اهللا نسبت به مردم، ب را تباه نمی ایمانتان،  اهللا
جا، نماز است.  در این ایمانکه منظور از  این است ،نانظر صحابه و جمهور مفسر

 )1(در سبب نزول این آیه وارد شده است. ،از آنان فراوانیروایات 
 فرماید: می چنین اهللا هم

ن ٱۡلِ�َّ  لَّۡيَس ﴿
َ
ْ  أ ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  ٱۡلِ�َّ  َوَ�ِٰ�نَّ  َوٱلَۡمۡغرِِب  ٱلَۡمۡ�ِقِ  قَِبَل  وُُجوَهُ�مۡ  تَُولُّوا  بِٱ�َّ

ٰ  ٱلَۡماَل  َوَءاَ�  نَ  ۧ َوٱ�َّبِّ�ِ  َوٱۡلِكَ�ٰبِ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ   ٱۡلُقۡرَ�ٰ  َذوِي ُحّبِهِۦ َ�َ
بِيلِ  َوٱۡ�نَ  َوٱلَۡمَ�ِٰك�َ  َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  آ�ِلِ�َ  ٱلسَّ قَامَ  ٱلّرِقَاِب  َوِ�  َوٱلسَّ

َ
لَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءاَ�  ٱلصَّ  ٱلزَّ

ْۖ  إَِذا بَِعۡهِدهِمۡ  َوٱلُۡموفُونَ  ِٰ�ِ�نَ  َ�َٰهُدوا َسآءِ  ِ�  َوٱل�َّ
ۡ
آءِ  ٱۡ�َأ َّ ِس�  وَِح�َ  َوٱل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�َأ

ُ
 أ

ِينَ  ْۖ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َصَدقُوا
ُ
 .]177: ةالبقر[ ﴾١٧٧ ٱلُۡمتَُّقونَ  ُهمُ  َوأ

نیکی، این نیست که رو به سوي مشرق و مغرب کنید؛ بلکه نیکی، (ایمان و رفتارِ) «
و کتابِ آسمانی و پیامبران ایمان بیاورد و  روز واپسین (=آخرت)ست که به اهللا و  کسی

اي که به آن دارد، به خویشاوندان، یتیمان، فقیران، در راه ماندگان،  ش را با وجود عالقهمالَ
ها، ببخشد و نماز را به پا دارد و زکات بدهد. و چون پیمانی  ه آزادي بردهسائالن و در را

صابر و شکیبا  ،هاي مالی و جانی و نیز هنگامِ جهاد ببندد، به آن وفا کند و در سختی

 .»گو و پرهیزکارند ها، راست باشد. این
وجه  .برده را تصدیق و ایمان به حساب آورده است نام اعمالِ ها و این آیه، خصلت

عبدالرزاق در  ؛تفسیرش نموده است  اهللا داللت این آیه، همان است که رسول

 .١٦٣فقه النصر و التمکین، ص -)١(
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  اهللا ، از رسولاند که او روایت کرده  خود و دیگر محدثان از ابوذر غفاري »مصنفال«
این  راویانِ نمود.الوت تآیه را  در پاسخش همین  پیامبرو  ؛ي ایمان سؤال کرد درباره

 .)1(اند  ثقه ،حدیث

 اسالم و ایمان و احسان :دوم

نشسته بودیم؛ ناگهان مردي که لباس   اهللا گوید: نزد رسول می  عمر بن خطاب
بسیار سفیدي پوشیده بود و موهاي بسیار سیاهی داشت، وارد مجلس شد؛ آثار سفر بر او 

اي نشست که  گونه به  شناخت. نزد پیامبر یک از ما، او را نمی نمایان نبود و هیچ
چسباند و دو دستش را روي پاهاي خویش گذاشت و   زانوهایش را به زانوهاي پیامبر

اإلِسالمُ أَنْ «فرمود:   پیامبر» ي اسالم بگو که چیست؟ اي محمد! به من درباره«گفت: 

 َ تُؤيتِ الَةَ وَ يمَ الصَّ قِ تُ داً رسولُ اهللاَِّ وَ َمَّ دَ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاَّ، وأَنَّ حمُ هَ جَّ تَشْ ان، وحتُ مضَ ومَ رَ كاةَ وتصُ  الزَّ

بيالً  اسالم، این است که گواهی دهی معبود راستینی جز «یعنی:  »الْبيْتَ إِنِ استَطَعتَ إِلَيْهِ سَ

ي اوست و نماز را برپا داري و زکات دهی و ماه  اهللا وجود ندارد و محمد، فرستاده
 .»ي خدا بروي ی، به حج خانهرمضان را روزه بگیري و اگر توانایی و استطاعت داشت

گوید: ما تعجب کردیم که خود، سؤال  می  عمر». درست گفتی«کننده) گفت:  (سؤال
  اهللا رسول» به من بگو که ایمان چیست؟«نماید. پرسید:  کند و خود، تصدیقش می می

ر، «فرمود:  لِه والْيومِ اآلخِ سُ تُبِهِ ورُ تِه وكُ ن بِاهللاَِّ ومالئِكَ مِ هأَنْ تُؤْ ِّ هِ ورشَ ِ ريْ رِ خَ دَ نَ بالْقَ یعنی:  »وتُؤمِ

هایش، و پیامبرانش و روز قیامت  ایمان، این است که به اهللا، و فرشتگانش، و کتاب«
گر،  پرسش .»(آخرت) و نیز به تقدیر خیر و شر از سوي اهللا، ایمان و باور داشته باشی

بُدَ ا«فرمود:   پیامبر» احسان چیست؟«سؤال کرد:  عْ هُ أَنْ تَ نْ تَراهُ فإِنَّ ْ تَكُ أَنَّكَ تَراه. فإِنْ ملَ هللاَّ كَ

راكَ  بینی؛ و اگر  که اهللا را چنان عبادت کنی که گویا او را می احسان، این است «یعنی:  )2(»يَ

 ).١/٧٤، باب أمور اإلیمان، (»اإلیمان«فتح الباري، کتاب  -)١(

 .٨صحیح مسلم، ش:  -)٢(
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که او، تو را  بینی، پس با یقینِ به این چنین عبادتش کنی که گویا او را می توانستی این نمی
 .»بیند، عبادتش نما می

پس روشن  معرفی فرمود؛اسالم و ایمان و احسان در سه محورِ ، دین را  پیامبر
سه داراي  دار، مطلب اساسی را در خود دارد؛ بنابراین، فرد دین ما، سه گردید که دینِ

 ،از ایمانمنظور  که خالصه این، محسن. گاه آن : مسلمان، سپس مؤمن وباشد میدرجه 
طور که منظور از احسان، آن است که همراه  همان ؛شود ذکر می ،اسالم همان است که با

در این آیه  مفهوم،این  )1(ین معنا که احسان از ایمان جداست.دنه بآید؛  میایمان و اسالم 
 فرماید: می  نیز آمده است که اهللا

ۡوَرۡ�َنا ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ ۖ  ِمنۡ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َظالِمٞ  فَِمۡنُهمۡ  ِعَبادِنَا ۡقَتِصدٞ  َوِمۡنُهم ّ�ِ  مُّ
ِۚ  �ِإِۡذنِ  بِٱۡ�َۡيَ�ٰتِ  َسابِقُۢ  َوِمۡنُهمۡ   .]32فاطر: [ ﴾٣٢ ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَفۡضُل  ُهوَ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّ

» کتاب گردانیدیم؛ برخی از آنان  و سپس آن دسته از بندگانمان را که برگزیدیم، وارث
رو هستند و برخی نیز به حکم اهللا در انجام  گرند و برخی میانه (در حق خویش) ستم

 .»ها پیشتازند. این، همان فضل بزرگ است نیکی
 ؛شوند بهشت می واردهر دو بدون عقوبت  ،)تازپیش=» (سابق«رو) و  میانه=» (مقتصد«
و است مورد تهدید قرار گرفته  ،خویشتن ظلم کردهکسی که به یا » ظالم لنفسه«ولی 

چنین کسی که ظاهراً اسالم آورده و تصدیق قلبی داشته، اما به  شود. هم مجازات می
گیرد. احسان از جهت خودش،  مقتضاي ایمان باطن عمل نکند، مورد تهدید قرار می

ایمان از  ؛باشد میاسالم اهل تر از  خاصنیز تر از اسالم است و از جهت اهل احسان  عام
تر از اسالم است. پس ایمان در احسان  تر و از جهت اهل ایمان خاص جهت خودش، عام

و  ؛تر از مؤمنان کنندگان خاص . احسانگنجد میدر ایمان  نیزشود و اسالم  داخل می
 .)2(تر از مسلمانان هستند خاص ،مؤمنان

 .١٤٦، صیۀالطحاوفي تهذیب  لهیۀاإلالمنحۀ  -)١(

 .١٤٧همان، ص -)٢(
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 اصل ایمان :سوم

شود و سایر اعمال و رفتارش به اصل ایمان  اسالم می وارد ،ي اصل ایمان انسان به وسیله
  اهللا رسول ؛چنین صالح و فساد اعمال به صالح و فساد قلب بستگی دارد بستگی دارد. هم

دُ « :فرموده است سَ تْ فَسدَ اجلَ دَ إِذا فَسَ لُّه، وَ دُ كُ لَحَ اجلسَ ت صَ ةً إذا صلَحَ ضغَ دِ مُ أَالَ وإِنَّ يف اجلسَ

لُّه: أَالَ  لْبُ كُ ي القَ هِ ي  ست که صالح و فساد همه گوشتی بدانید که در بدن، پاره« :یعنی)1(»وَ

در قلب  ،پس اصل ایمان .»بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو، قلب است
ي  ایمان به معناي اقرار کردن به وسیلهاست؛ قلب  همان قول و عملِ ،. ایمانباشد می

باشد.  چون و چراست. تصدیق، قول قلب می تسلیم بی برداري و تصدیق و محبت و فرمان
اهللا و نیز تصدیق معرفت و اثبات، مدلول شهادتین است. محبت، عمل قلب در خصوص 

گواهی داده  اش در شهادتین، به الوهیت اهللا و رسالت فرستادهکه است   اهللا رسول
برداري و تسلیم نیز  را دوست دارد. فرمان اهللا و دینِ  اهللا رسولو  اهللاپس بنده، ؛ شود می

عمل قلب هستند که به معناي قبول و عزم راسخ بر عملی کردن مدلول شهادتین 
 شود: سه چیز منعقد می اب ،اصل ایمان )2(باشد. می

 بر زبان آوردن شهادتین. •
که  و این و تصدیق مفاهیم آن؛ قول قلب، که عبارتست از علم به معناي شهادتین •

 گوست. متعال آورده، راست اهللا سويچه که از  در تمام آن  رپیامب
و پیامبر  اهللامحبت نیز و  ؛عمل قلب، که همان قبول توحید و بیزاري از ضد توحید •

پس هرگاه بنده  ؛باشد میاز اهللا و رسولش برداري  و عزم راسخ بر فرمان اهللا و دینِ
کردن ایمانش مأمور و مکلف  ، در این صورت به کاملبیاوردبر زبان  شهادتین را

؛ بنابراین، ي ایمان، امنیت ندارد است. او در زندگانی دنیا و آخرت، جز به وسیله
د، ایو از محرمات و گناهان اجتناب نم گام برداردطاعت در مسیر اهرگاه بنده، 

 .٥٢: ی ، شماره»اإلیمان«، کتاب یبخار -)١(

 ).١/١٩١( ،مۀاأل اإلیمان في تحصین اثر -)٢(
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 .)1(آید رو) نایل می میانه=ي مقتصد ( به درجه ،ایمان واجب را تکمیل نموده
اي به عدي بن عدي نوشت: ایمان، فرایض و شرایع و  نامه در / عبدالعزیزعمر بن 

 هرا کامل گردانیده و هرک شایمان نماید،ها را کامل  هرکس این ؛هایی دارد حدود و سنت
 .)2(ها را کامل نگرداند، ایمان را کامل نگردانیده است این

 استها استوار  بر آن  اهللاهایی که ایمان به  پایه :چهارم

 ترینشان عبارتند از: ست که مهم يهاي استوار بر اساس پایه  اهللایمان به 

 :کفر به طاغوت -1
 .)3(تفسیر شده استو معبودان باطل ها  گو و بت به شیطان و جادوگر و غیب ،طاغوت

 و از حدش تجاوز کردهنموده که سرکشی و طغیان شود  اطالق میطاغوت بر کسی 
 :فرماید می اهللا )4(و ادعاي حقّی از حقوق منحصر به اهللا را دارد است

َ  قَد ٱّ�ِيِن�  ِ�  إِۡكَراهَ  َ�ٓ ﴿ ۚ  ِمنَ  ٱلرُّۡشدُ  تَّبَ�َّ ِ ُٰغوتِ  يَۡ�ُفرۡ  َ�َمن ٱۡلَ�ّ ِ  َوُ�ۡؤِمنۢ  بِٱل�َّ  َ�َقدِ  بِٱ�َّ
ۗ  ٱنفَِصامَ  َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  بِٱۡلُعۡرَوةِ  ٱۡسَتۡمَسَك  ُ  لََها  .]256: ةالبقر[ ﴾٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوٱ�َّ

هیچ اجباري براي پذیرفتن دین در کار نیست؛ راه هدایت و ایمان از راه ضاللت و کفر،  «
مشخص شده است. بنابراین کسی که به طاغوت (و معبودان باطل) کفر بورزد و به اهللا 

گاه  چنگ زده است که هیچویز محکم (و ناگسستنیِ ایمان) آ ایمان بیاورد، به دست
 .»شود. و اهللا شنواي داناست گسسته نمی

 :فرماید دیگري میي  آیهدر 

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ن ٱل�َّ
َ
ْ  َ�ۡعُبُدوَها أ نَابُٓوا

َ
ِ  إَِ�  َو� ىٰۚ  لَُهمُ  ٱ�َّ ۡ  ٱۡلبُۡ�َ  ﴾١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ

 .]17الزمر: [

 ).١/١٩٣همان، ( -)١(

 ).١/٤٥صحیح البخاري مع الفتح، ( -)٢(

 ).١٩و٣/١٨جامع البیان، اثر ابن جریر طبري، ( -)٣(

 ).١/٤٧( ،مۀاأل اثر اإلیمان في تحصین -)٤(
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به سوي اهللا  معبودان باطل دوري گزیده و طاغوت وپرستش  عبادت و کسانی که از و «

 .»مژده بده (ي بهشت) است. پس بندگانم را اند، آنان را مژده روي آورده
است و پاك کردن مقدم بر تزکیه  ،که پاك کردن قلب دین نکته اشاره شدهدر این آیه ب
محبت  :از قبیل -باشد میچه بر آن مترتب  باطل و آن باورهايها و  قلب از پلیدي

و ضرورتی  شدن قلب به ایمان، واجب آراستهجهت  -،ها بستگی به آن ها یا دل طاغوت
 .)1(گریزناپذیر است

 :ایمان به غیب -2
 :فرماید می  اهللا

ِينَ  ٢ ّلِۡلُمتَّقِ�َ  ُهٗدى �ِيهِ�  َرۡ�َبۛ  َ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿  بِٱۡلَغۡيبِ  يُۡؤِمُنونَ  ٱ�َّ
َلٰوةَ  َوُ�قِيُمونَ  ا ٱلصَّ  .]3-1 :ةالبقر[ ﴾٣ يُنفُِقونَ  َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  َوِممَّ

گر پرهیزکاران است، هیچ شک و  در این کتاب که راهنما و هدایت الف، الم، میم. «
چه به  دارند و از آن آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می؛ تردیدي وجود ندارد

 .»کنند انفاق میایم،  ایشان داده

ِينَ ﴿ عبارت: ؛ها پنهان است انسان ي ست که از دیده چیزيآن هر  ،»غیب«  يُۡؤِمُنونَ  ٱ�َّ
و روز آخرت و  الهیکه به اهللا و فرشتگان و پیامبران  تس ، به معناي کسانی﴾بِٱۡلَغۡيبِ 

در حدیث   پیامبر .)2(بهشت و جهنم و مالقات اهللا و به زندگی پس از مرگ ایمان دارند
جا که فرمود:  جا بیان نمود؛ آن یکامور غیبی را  ترین ارکان ایمان و اساسی ، جبرئیل

ه« ِّ هِ ورشَ ِ ريْ رِ خَ دَ نَ بالْقَ ر، وتُؤمِ لِه والْيومِ اآلخِ سُ تُبِهِ ورُ تِه وكُ ن بِاهللاَِّ ومالئِكَ مِ ؤْ ایمان، «یعنی:  »أَنْ تُ

هایش، و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و  کتاباین است که به اهللا، و فرشتگانش، و 
 .»نیز به تقدیر خیر و شر از سوي اهللا، ایمان و باور داشته باشی

 ).١/٤٤همان، ( -)١(

 ).١/١٠١جامع البیان، ( -)٢(
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 :انجام دادن اوامر و اجتناب از نواهی -3
 :فرماید می  اهللا

نَّ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس  ٱۡ�ِ  .]56الذریات: [ ﴾٥٦ ِ�َۡعُبُدونِ  إِ�َّ  َوٱۡ�ِ
 .»ها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند جنها و  و انسان «

کند که همان مکلف نمودن انسان به عبادت  این آیه، حکمت آفرینش انسان را بیان می
 :فرماید می  اهللا ؛ستو دست کشیدن از نواهی او شي انجام دادن اوامر به وسیله  خداوند

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ۡلمِ  ِ�  ٱۡدُخلُوا ْ  َوَ�  َكآفَّةٗ  ٱلّسِ ۡيَ�ِٰن�  ُخُطَ�ٰتِ  تَتَّبُِعوا  لَُ�مۡ  إِنَُّهۥ ٱلشَّ
بِ�ٞ  َعُدوّٞ   .]208: ةالبقر[ ﴾٢٠٨ مُّ

هاي شیطان پیروي  طور کامل وارد اسالم شوید و از گام اید! به اي کسانی که ایمان آورده «
 .»ست يگمان شیطان براي شما دشمن آشکار نکنید. بی

ۡلمِ ﴿ تمامی شرایع و دستورات اسالم  ،﴾َكآفَّةٗ ﴿همان اسالم است و منظور از  ،﴾ٱلّسِ
مؤمنان را به عمل کردن به تمامی شرایع و دستورات اسالم  اهللا متعالباشد. در این آیه،  می

دستور احکام  رخی ازب کنار نهادنو اجتناب از  هیو اجراي مو به موي احکام و حدود ال
 .)1(دهد می

 :اخالص در عبادت -4
 :فرماید می اهللا

ِ  لِوَۡجهِ  ُ�ۡطعُِمُ�مۡ  إِ�ََّما﴿  .]9اإلنسان: [ ﴾٩ ُشُكوًرا َوَ�  َجَزآءٗ  ِمنُ�مۡ  نُِر�دُ  َ�  ٱ�َّ
از شما انتظار هیچ  دهیم و گویند:) تنها براي کسب خشنودي اهللا به شما غذا می (و می «

 .»پاداش و سپاسی نداریم
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  فَٱۡدُعوهُ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ ﴿  ﴾٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ
 .]65غافر: [

 ).٢/٣٢٤جامع البیان، ( -)١(
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اوست زنده؛ معبود راستینی جز او وجود ندارد؛ پس مخلصانه و در حالی که دین و عبادت را  «
 .»ي اهللا، پروردگار جهانیان است ي حمد و ستایش ویژه دانید، عبادتش کنید. همه میي او  ویژه

 :فرماید چنین می هم

﴿ �َ
َ
�  ِ  .]3الزمر: [ ﴾ٱۡ�َالُِص  ٱّ�ِينُ  ِ�َّ
 .»هان! دین و عبادت خالص (و تهی از شرك) از آنِ اهللا است«

هاي ایمان است که بدون آن،  ي مهمی از پایه پس اخالص، شرط صحت عبادت و پایه
و به ثمرات  گردد و پذیرفته نمیاشود و هیچ عملی از  اهللا نمیو دوستیِ والیت  واردبنده 

 .)1(یابد ، دست نمیاست که به بندگان مؤمنش وعده داده اهللاو کرامات ایمان به 

 : صداقت و راستی در پیروي از پیامبر -5
 :فرماید می اهللا

ِ  رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ ۡسَوةٌ  ٱ�َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  أ َ  يَرُۡجوا  َوَذَكرَ  ٱ�ِخرَ  َوٱۡ�َۡومَ  ٱ�َّ

 َ  .]21األحزاب: [ ﴾٢١ َكثِٗ�� ٱ�َّ
راستی براي شما، براي کسی که به (پاداش) اهللا و روز قیامت امیدوار است و اهللا را  به «

 .»، الگو و سرمشقی نیکوستاهللا کند، در رسول فراوان یاد می
در تمامی گفتار و کردار و   اهللا اقتدا و تأسی به رسولي  زمینهي کریمه، در  این آیه

 :فرماید می  اهللا )2(.ست بزرگیي  و قاعدهاصل  ،احوال

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
ْ  َ�نَ  َ�َمن َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  �  لَِقآءَ  يَرُۡجوا

َحَدۢ� َرّ�ِهِۦٓ  بِعَِباَدةِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَ�  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  فَۡلَيۡعَمۡل  َرّ�ِهِۦ
َ
 .]110الکهف: [ ﴾١١٠ أ

شود که  بگو: جز این نیست که من نیز بشري همانند شما هستم و بر من وحی می«
 ،پس هرکه خواهان دیدار پروردگارِ خویش است ؛پروردگارتان یگانه معبود برحق است

 .»کس را در پرستش پروردگارش شریک نگرداند باید کار نیک و شایسته انجام دهد و هیچ

 ).١/٦٥اثر اإلیمان، ( -)١(

 ).٦/٣٩٢تفسیر القرآن العظیم، اثر ابن کثیر، ( -)٢(
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اساسی براي  دو رکنِ ،  و صداقت و راستی در پیروي از پیامبر ،اخالص در عبادت
درست و خالص پذیرفته شدن هر عملی هستند؛ یعنی با این دو رکن است که هر عملی، 

 فَلۡيَۡعَمۡل ﴿ عبارت:؛ باشد  ست که مطابق سنت پیامبر ، کرداري. عمل درستخواهد بود
 آشکار و نهان، ست که از شرك ، عملیدارد. عمل خالصاشاره به همین رکن  ﴾َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ� 

َحَدۢ� َر�ِّهِۦٓ  بِعِبَاَدةِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَ� ﴿ عبارت: ؛دور باشد به
َ
 .)1(دارد اخالص، اشاره رکن به ،﴾١١٠ أ

 :علم -6
 :فرماید می اهللا

ُل  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿  .]55األنعام: [ ﴾٥٥ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  َسبِيُل  َولِتَۡستَبِ�َ  ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ
 .»کاران آشکار شود دهیم تا راه گنه چنین آیات را توضیح می  و این «

  اهللا است؛  دعوت پیامبر ي مهمی در ایمان به اهللا و رکن بارزي در پس علم، پایه
 :فرماید می

ْ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل ﴿ ۡدُعٓوا
َ
ِۚ  إَِ�  أ ٰ  ٱ�َّ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
ِ  َوُسۡبَ�ٰنَ  ٱ�ََّبَعِ��  َوَمنِ  � ٓ  ٱ�َّ ۠  َوَما نَا

َ
 ِمنَ  �

 .]108یوسف: [ ﴾١٠٨ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
خوانم؛ و  سوي اهللا فرا می آگاهی بهبگو: این، راه من است که همراه پیروانم با بصیرت و  «

 .»من جزو مشرکان نیستم اهللا، پاك و منزه است. و
 استوار است: اصل،بر سه ،  دهد که راه و روش پیامبر نشان می ،این آیه

 توحید خالص: -اول
همراه اخالص براي  ، بهبر انجام طاعات و اجتناب از محرمات مبتنی که توحیدیعنی 

 .اهللا

 .٥٢٥تیسیر العزیز الحمید، ص -)١(
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 به سوي توحید و یکتاپرستی دعوت -دوم

 )1(ها. علم و بصیرت در تمامی اینو  -سوم
 است  ترین وظایف پیامبر از مهم ، یکیدیندادن ده که آموزش مورفبیان  اهللا متعال،

 ي آموزش علم دینی، مسلمانان را از گمراهی آشکار بیرون آورد؛ به وسیله بزرگوارو آن 
 :فرماید می اهللا متعال

ِي ُهوَ ﴿ ّمِّ�ِ  ِ�  َ�َعَث  ٱ�َّ
ُ
ْ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  نَ  ۧ ٱۡ�  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا

ْ  �ن َوٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب  بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  َلِ�  َ�ۡبُل  ِمن َ�نُوا  .]2: جلمعةا[ ﴾٢ مُّ
نخوانده، پیامبري از خودشان برانگیخت که آیاتش  درس ست که در میان مردمِ او، ذاتی «

آموزد؛ اگرچه  ها کتاب و حکمت می سازد و به آن د و پاکشان میخوانَ را بر آنان می
 .»تر در گمراهی آشکاري بودند پیش

 که عبارتند از:بدانیم ل را یترین مسا پس بر ما واجب است که مهم
 ي ادله. اسالم به وسیلهو دین  شناخت اهللا و پیامبر ؛ یعنیعلم -
 عمل به آن. -
 دعوت به سوي آن. -
 این راه.هاي  یا سختیاذیت و آزار  ابربردر صبر و پایداري  -

 فرماید: می  که اهللا دلیل آن، همین است

�َ�ٰنَ  إِنَّ  ١ َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  ٱۡ�ِ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ْ  ٱل�َّ  َوتََواَصۡوا
ْ  بِٱۡ�َقِّ  ۡ�ِ  َوتََواَصۡوا  .]3-1العصر: [ ﴾٣ بِٱلصَّ

مگر کسانی که ایمان بیاورند و  ،ها در زیان هستند گمان انسان که بی؛ سوگند به روزگار «
 .»توحید) و شکیبایی سفارش کنند=کارهاي شایسته انجام دهند و یکدیگر را به حق (

که  ایمانِ ؛استوار است ،بر توحید و یکتاپرستینیز و ایمان  راسخ؛بر ایمان  ،عمل صالح
 اثرگذار،رشدکننده،  ،ایمان مؤثرطور  و همین، پویا، ایمان زنده و  نظر خداوندورد م

 ).١/٧١)؛ اثر اإلیمان، (١٣/٧٩جامع البیان، ( -)١(
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ست که در قلب او  رساند، ایمانی ایمانی که به صاحبش نفع می؛ است گر فعال و هدایت
بخش  و روشنایی گردد کند و شکوفا می رشد میدواند و  و سپس ریشه میشود،  کاشته می

پر از  ،آراید و آن را در تمامی جوانب و زوایایش است و قلب انسان را به زینت خود، می
هایش بر کیان و وجود مؤمن کشیده  ها و برگ گرداند. ایمانی که شاخه زینت ایمان می

 ؛دهد به مؤمن میهایش را در شب و روز  اندازد و میوه میسایه اش  شود و بر زندگی می
 ؛اند با آن زیسته ،پیامبران و اولیاي صالحجمله: از  ،گو و اهل عمل ایمانی که مؤمنان راست

اش را اصالح  ایمانی که عمل را به دنبال دارد و سکون و حرکت انسان را کنترل و زندگی
 ست که همت و نشاط و تالش و کوشش ایمانی ،گرداند. ایمان زنده و پویا و درست می

 .)1(انگیزد و رنج و مجاهدت و جهاد و تربیت و عزت و ثبات قدم و یقین را بر می

 کنند ایمان بحث می پیرامونشرح برخی از آیات قرآن که  :پنجم

 :زینت ایمان -1
 :فرماید می اهللا

َ  َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ يَ�ٰنَ  إَِ�ُۡ�مُ  َحبََّب  ٱ�َّ هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  َوَز�ََّنُهۥ ٱۡ�ِ  ٱۡلُ�ۡفرَ  إَِ�ُۡ�مُ  َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َوٱۡلِعۡصَيانَۚ  َوٱۡلُفُسوَق 

ُ
ِٰشُدونَ  ُهمُ  أ  .]7الحجرات: [ ﴾٧ ٱل�َّ

هایتان آراسته و کفر و فسق و  اهللا، ایمان را محبوب شما گردانیده و آن را در دل اما«

 .»اند یافته هدایت ،نافرمانی را برایتان ناپسند نموده است. چنین کسانی
ها  میان آندر   اهللا، دیگر، کفر نیستندکفرند و برخی  ،که برخی از گناهان جا از آن

 ،و برخی ند؛برخی از گناهان کفر است: گناهان را سه دسته قرار داده و گذاشتهفرق 
که  بیان نموده  اهللاکه کفر و فسوق نیستند.  اند و نافرمانی  عصیانهم و برخی  ؛فسوق

طاعات و ي  همهجا که  اي مؤمنان ناپسند دانسته است. از آناین سه نوع گناه را بر ي همه
خارج از ایمان نیست،  ،از طاعات و عباداتیک  هیچو  گنجند میایمان مفهوم عبادات، در 

 .٦٣في ظالل اإلیمان، ص -)١(
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ایمان و فرایض و سایر طاعات را براي شما « :تا مثالً بگوید گذاشته استها فرق ن میان آن

 إَِ�ُۡ�مُ  َحبََّب ﴿ خالصه آورده و فرموده است: طور بلکه آن را به ؛»محبوب گردانیده است
يَ�ٰنَ  ي  کلمه، در مفهوم تمامی طاعاتیعنی: ایمان را محبوب شما گردانید؛ لذا ؛ ﴾ٱۡ�ِ

 .)1(گیرند قرار می» ایمان«

 :نور ایمان -2
 :فرماید متعال می اهللا

﴿ ُ َ�َٰ�ٰتِ  نُورُ  ٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ۖ  �ِيَها َكِمۡشَكٰو�ٖ  نُورِهِۦ َمَثُل  َوٱۡ�  زَُجاَجٍة�  ِ�  ٱلِۡمۡصَباحُ  ِمۡصَباٌح

َها ٱلزَُّجاَجةُ  َّ�
َ
َ�َٰرَ�ةٖ  َشَجَر�ٖ  ِمن يُوقَدُ  ُدّرِيّٞ  َكۡوَكبٞ  َك� �ِيَّةٖ  �َّ  َزۡ�ُتونَةٖ  مُّ  َغۡر�ِيَّةٖ  َوَ�  َ�ۡ

ءُ  َزۡ�ُتَها يََ�ادُ  ۚ  َ�ۡمَسۡسهُ  لَمۡ  َولَوۡ  يُِ�ٓ ٰ  نُّورٌ  نَارٞ � نُو َ�َ ُ  َ�ۡهِدي رٖ ۚ  َمن ِ�ُورِهِۦ ٱ�َّ  �ََشآُء
ُ  َوَ�ۡ�ُِب  ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ

َ
ُ  لِلنَّاِس�  ٱۡ� ءٍ  بُِ�ّلِ  َوٱ�َّ  .]35النور: [ ﴾٣٥ َعلِيمٞ  َ�ۡ

ست که در  دانی مانند چراغ ،مثال نورش (در دل مؤمنان) ؛ها و زمین است اهللا، نور آسمان«
ي  ي بلورین، همانند ستاره ست و آبگینه ي بلورینی آبگینهآن چراغی باشد؛ چراغ در میان 

شود که نه شرقی و نه  ست؛ از روغن درخت بابرکت زیتونی برافروخته می درخشانی
روغنش، روشنی بخشد؛ هرچند آتشی به آن نرسیده باشد. که ست. نزدیک است  غربی
کند. و  ویش هدایت میاست بر فراز نوري دیگر. و اهللا هرکه را بخواهد، به نور خ نوري

 .» زند. و اهللا به همه چیز داناست ها می اهللا براي مردم مثل

ُ ﴿ ي آیه َ�َٰ�ٰتِ  نُورُ  ٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ
َ
ي  نندهک نورانی اهللا،«چنین تفسیر شده است: ، ﴾َوٱۡ�

ي نور خداست  به وسیله ؛ زیرا»ها و زمین است اهل آسمان گرِ ها و زمین و هدایت آسمان
نور یکی از  ،و گرنه ؛فقط فعل خداست ،اند. و این ها و زمین هدایت یافته آسمانکه اهل 

 باشد، می  هاي نیکوي اهللا نامو اسم نور که یکی از  است  م به خداوندیاوصاف قا
: شود نسبت داده می  اهللابه یکی از این دو صورت به  ،از آن مشتق شده است. نور

 ).٧/٤٢، (یالفتاو )؛ مجموع١/١٩٤، (نیۀاألمثال القرآ -)١(
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 .)1(ي مفعول به فاعلش و اضافه ؛ي صفت به موصوفش اضافه

و چنان  باشد می اهللا متعالاز جانب  ،دهد که اصل ایمان نشان می، ﴾نُورِهِۦ َمثَُل ﴿ عبارت
قرار فرا رویش و نوري  گشاید میاسالم به سوي ي مؤمنش را  ي بنده سینهاهللا متعال، است که 

مِ شود. عل می آغازي آن  به وسیله ،و حیات یابد و روشنایی که با آن، راه خود را می دهد می
 ي پس ادله ؛به روغن شفاف و مرغوب تشبیه شده استرسیده، به قلب  ی کهاز وحی برخاسته

ي علم به قرآن و سنت و  یافتن نور و قوت و سالمت آن و رشد حیات مؤمن، تنها به وسیله
 .)2(ي حیات انسان است غذا و ماده ،این امرزیرا گیرد؛  عمل به این علم صورت می

 ي داري که براي ادامه درست مانند جان ؛باشد نیازمند سوخت می ،تداوم روشنایی آتش
به علم سودمند و عمل صالح  ،که ادامه یابد براي ایننیز نور ایمان  ؛حیات به غذا نیاز دارد

ایمان خاموش فروغ ، میان برودنور ایمان از  ي کننده ي مشتعل پس هرگاه ماده ؛نیاز دارد
 .)3(گردد طور که آتش با تمام شدن سوخت خاموش می همان ؛شود می

شود. با زیاد شدن علمی که به قلب  کم و زیاد می ،که ایمانگر این است  ، بیانلااین مث
طور که بر  همان یابد؛ نیز افزایش میایمان است، از نور قرآن و سنت برخاسته رسد و  می
علمی که به معارف و حقایق ایمانی  ،شود. در این آیه این علم، ایمان نیز کم می کاهشِاثر 

افروزد، تشبیه شده است. روشنایی چراغ بر  به روغنی که چراغ را بر می ،دگرد آراسته می
و مؤمنان به تناسب علم و ایمانی که  .شود زیاد می ،و مرغوبیت روغن زیتون افزایشاثر 

ترین مؤمنان از نظر نور،  تفاوت دارند و کامل ،هایشان ور در دللحاظ قوت ن ازدارند، 
 علم و ایمانش کامل بود. ؛ زیراباشد می  پیامبر

دهد، نور  هاي مؤمنان قرار می در دل  دهد که نوري که خداوند نشان می ،لااین مث
به نور چراغ که همین که این نور،  ؛ولی کیفیتش مجهول است ،ست که معنایش معلوم حقیقی

 .٦، ص، اثر ابن قیممیۀاإلسالالجیوش اجتماع  -)١(

 ).١/٣٦٠، (نیۀاألمثال القرآ؛ ٢٠همان، ص -)٢(

 .٢٠، صمیۀاجتماع الجیوش اإلسال -)٣(
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 .)1(نماید ، وجود و حقیقت آن را تأکید میاست تشبیه شده ،باشد براي همه محسوس می
از آن جهت که هر یک  ؛چراغ  وجود دارد ي تشابهی میان فطرت و فتیله ،در این آیه

 ؛مناسب آن است که ست چیزيمستعد جذب هر آن  ،خود در اصل ساختار ،از آن دو
ي آن  و به وسیله کند گیرد و آن را جذب می میسوخت مناسب را به خود  ،که فتیله چنان

 برآن را   اهللاکه نیز . فطرت گردد آماده می ه شدنبرافروخت براي شود و خیس می
از  -باشد میچه که مناسبش  سرشته است، براي جذب آن گرا و حقاساس دین حنیف 

چه را که به آن داده  پس هرگاه فطرت آن ؛آماده است -یقت،توحید و دین و حق :قبیل
 براي، در آن صورت دریافت و جذب کندعلم به قرآن و سنت  :قبیل شود، از می

 :فرماید می  ؛ اهللاي آن، آماده است نور ایمان به وسیله دریافتبرافروختن چراغ قلب و 

قِمۡ ﴿
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ  فِۡطَرَت  َحنِيٗفا ۚ  ٱ�َّاَس  َ�َطرَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ ِ  ِ�َۡلقِ  َ�ۡبِديَل  َ�  َعلَۡيَها  ﴾ٱ�َّ

 .]30الروم: [
ي وجود به سوي دین اهللا روي بیاور و از فطرتی  با همه ،گرا رو حنیف و حق از این «

پیروي کن که مردم را بر اساس آن سرشته است. آفرینش اهللا را تغییر ندهید. این، دین 

 .»دانند تر مردم نمی ت؛ ولی بیشاستوار و مستقیم (توحیدي) اس
روح سرشته و  خودي مردم را بر اساس معرفت و توحید و محبت  همه  آري؛ اهللا

 -دین و اسالم :از قبیل -باشد میکه مناسبش چه  پذیرش آن مستعدرا  ها و روان انسان
هاي شیاطین  از قرآن و سنت، از نیرنگآمده بر ي علمِ به وسیله ،است. فطرت قرار داده
 .)2(شود که سعی در تباه  و فاسد کردن آن دارند، پاك می انسیجنی و 

علم و ایمان، تعقل سالم و  زیرا است؛تأثیر نور علم و ایمان بر عقل گر  بیان ،لااین مث
دهد. تنها راه رسیدن  صحیح را به عقال میگیريِ دقیق و  نتیجهو استوار درست و  خردورزيِ

شده بر  ي وحی نازل ست که به وسیله کار بردن عقلی به ،ل دینییدر تمامی مسا یقتبه حق

 ).٣٧٥-١/٣٧٠، (نیۀاألمثال القرآ -)١(

 ).٤١٢-١/٣٩٠همان،( -)٢(
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 تواند حقایق و معارف یقینی دینی ست که می ؛ چنین عقلیاست آگاه و روشن شده  پیامبر
چنین  بدون کمک علم، قادر به کشف این حقایق نیست. هم ،ولی عقل ؛غیردینی را دریابد و

کارکردهاي قلب از جمله عقاید و عواطف  ي اعمال و بر همه ،نور کهدهد  ، نشان میلااین مث
 .)1(کند را به خیر و صالح هدایت می ها تابد و آن ها و انفعاالت، می و احساسات و اراده

ٰ  نُّورٌ ﴿ عبارت:  علومِي  همهقرآن و سنت و  که نورِ گر این است ، نشان﴾نُورٖ  َ�َ
 فرماید: می اهللا کند. تغذیه و تقویت می ، نور ایمان رابرخاسته از کتاب و سنت

ُ  َ�َۡعلِ  لَّمۡ  َوَمن﴿  .]40النور: [ ﴾٤٠ نُّورٍ  ِمن َ�ُۥ َ�َما نُوٗر� َ�ُۥ ٱ�َّ
 .»و هرکس که اهللا، نوري برایش قرار نداده باشد، هیچ روشنایی و نوري ندارد«

یعنی نور ایمانی که در دل است و نور علمی که  ،هر دو نوردهد که  این آیه، نشان می
پس هرکس به سوي نور اول هدایت  ؛است سوي اهللا متعالاز وحی سرچشمه گرفته، از 
و هرکس چنین نباشد، نه  بخشد مینوري کامل به او  ، اهللایابد و طالب نور دوم باشد، 

 )2(کند. حرکت میها  هاي گمراهی و تاریکی بلکه در یکی از راه ،تنها نوري ندارد

 :روح ایمان -3
 :فرماید متعال می اهللا

ٓ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ۡوَحۡيَنا
َ
ۚ  ّمِنۡ  ُروٗحا إَِ�َۡك  أ ۡمرِنَا

َ
يَ�ٰنُ  َوَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َما تَۡدرِي ُكنَت  َما أ  ٱۡ�ِ

ََّشآءُ  َمن بِهِۦ �َّۡهِدي نُوٗر� َجَعۡلَ�ٰهُ  َوَ�ِٰ�ن ۚ  ِمنۡ  �  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  َ�َۡهِديٓ  �نََّك  ِعَبادِنَا
ۡسَتقِي�ٖ   .]52الشوري: [ ﴾٥٢ مُّ

بخش را از کالم خویش  گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) قرآن حیات و همان «
ولی آن (وحی) را  ؛دانستی که کتاب و ایمان چیست تر نمی بر تو نازل نمودیم. پیش

کنیم. و تو، به  ، هدایت مینوري قرار دادیم که با آن هر یک از بندگانمان را که بخواهیم
 .»خوانی راه راست فرا می

 ).١/٤١٨همان،( -)١(

 ).١/٤٢٠همان،( -)٢(
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که  -و روح  قلب نامید که حیات »روح«در این آیه، وحی خود را از آن جهت   اهللا
شود و هر  ي آن حاصل می به وسیله -نه تن او ست و آدمی در حقیقت همان حیات واقعیِ

نامیده که  »نور«وحی را  ،از آن جهتچنین  ؛ همکس فاقد آن باشد، در حقیقت مرده است
 ،ي این دو صفت . در واقع روح به وسیلهگردد نورانی و روشن می  ،ي آن، قلب به وسیله

لذا  است؛ بوده  شود و حیات و نور در دست پیامبران کامل می ،یعنی حیات و نور
هاي فروزان و عمل صالح،  شمع اینمندي از علم  تنها با قبول دعوت ایشان و بهره

سر  روح و روان انسان در تاریکی بهنور دست یافت و بدون آن،  توان به حیات و می
به زهد و فقه و فضیلت  حیات و زندگی نخواهد داشت؛ حتی اگر کسی باشد کهبرد و  می

ي  به وسیله ،حیات و نورانیت قلب زیرا؛ م استعالَ ي هرهشُ ،و تبحر در علوم مختلف
پذیرد که خداوند متعال آن را به پیامبرش وحی کرده و آن را نوري قرار  روحی تحقق می

 فراوانیِاز بندگانش را که بخواهد، هدایت کند. علم،  هي آن هرک تا به وسیلهاست داده 
ي آن، اقوال درست را از  ست که انسان به وسیله بلکه نوري ؛نقل و گفتن و نوشتن نیست

نبوت تراوش  غکه از چراغ پرفرو هایی را آموزهطور  همینو حق را از باطل و  ،نادرست
 .)1(از آراي دیگران تشخیص دهداست، کرده 

 ت ایمانیقوو عوامل تاسباب  :ششم

سو  ، تا از یکدارد و هم ضرورت شدیدي ي فراوانی ، هم فایدهپرداختن به این موضوع
 ؛ها را در خود مهیا کنیم آناز سوي دیگر، را بشناسیم و و عوامل تقویت ایمان اسباب 

 ي وسیلهه ب -آخرتهم در هم در دنیا و  -ایمان است و درجات بنده در، زیرا کمال بنده
، همین ایمان است. قوت ایمان ،رود و سبب هر خیري در دنیا و آخرت باال می ،ایمان

هدف  براي هر  اهللاشدن را بشناسیم.  مؤمنهاي  که اسباب و زمینه بدین بستگی دارد
 ،جا که ایمان رسیدن به آن قرار داده است و از آن برايسبب و راهی  اي، و خواسته

 .٢٤، صالمعطلۀغزو  یعل میۀاجتماع الجیوش اإلسال -)١(
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ایمان براي باشد،  میبراي بندگانش   ي اهللا  ترین خواسته ترین و جامع ترین و مهم بزرگ
از سوي تقویت ایمان فراهم گردد.  و کسباسباب بزرگی قرار داده تا زمینه براي نیز 

تقویت  کسب ایمان واسباب  ؛گرداند عواملی وجود دارد که ایمان را ضعیف می دیگر،
 .مفصل ؛ و نیز عواملمجملعواملِ کُلّی یا دو نوع است: آن، بر 

هاي اهللا در قرآن و  تدبر در آیات و نشانه :عبارتست از ،اسباب مجمل تقویت ایمان
ي شدید به شناخت  ستی و عالقهاهللا در جهان ه گوناگونهاي  سنت و تأمل در نشانه

و  اسباب ي همهباشد.  و عمل به آن حق میاست ی که بنده براي آن آفریده شده یقتحق
ي اسباب  و این، اساس و مرجع همه گردد ن اصل مهم برمیهمیبه  عوامل تقویقت ایمان،

 .)1(تقویت ایمان است
به  فروانیي امور  باید گفت که ایمان به وسیله ،اسباب مفصل تقویت ایمان ي درباره
 توان به موارد زیر اشاره کرد: جمله میآن شود که از  آید و تقویت می دست می

 :هاي نیکوي اهللا معرفت نام -1
و  ها را یاد گرفت و معانی و باید آن اند ذکر شدهدر قرآن و سنت  ،ها این نام

ةً « فرموده است:  اهللا رسول ؛ها پرستید را فهمید و اهللا را با  این نام مفاهیمشان عَ إِنَّ هللاَِِّ تِسْ

نَّةَ  لَ اجلَْ ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ ا، مَ دً احِ ةً إِالَّ وَ ائَ امً مِ عِنيَ اسْ تِسْ اهللا نود و نُه اسم دارد؛ یعنی یکی « )2(:»وَ

ها را حفظ  یعنی هرکس آن .»شود میها را برشمارد، وارد بهشت  تر از صد. هر کس آن کم
 واردها بپرستد،  را بفهمد و به آن معتقد باشد و اهللا را با آن اش فاهیم و معانیو مکند 

که  شود سان روشن می بدین. یابند به آن راه میمنان ؤد؛ بهشتی که تنها مگرد بهشت می
ویت و ثبات آن ترین اسباب حاصل شدن ایمان و تق هاي نیکوي اهللا، بزرگ معرفت نام

بنده  شناختپس هرچه  ؛ایمان استو مرجع ، اصل اهللاهاي نیکوي  باشد. شناخت نام می

 .٣٩یمان، اثر سعدي، صاإل ةشجر -)١(

 .٢٦٧٧و مسلم، ش: )؛ ٧٣٩٢، ٢٧٣٦بخاری، ش: ( -)٢(
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؛ لذا گردد تر می تر و یقینش قوي د، ایمانش بیشوتر ش ها و صفات اهللا بیش به نامنسبت 
مؤمن باید تمام تالش خود را جهت شناخت اسماء و صفات اهللا مبذول نماید و این 

 .)1(باید مطابق قرآن و سنت و فهم سلف صالح باشد ،معرفت

 کریم به صورت عمومی: تدبر در قرآن -2
که باعث  -نماید، پیوسته از علوم و معارف قرآن انسانی که در قرآن تدبر و تأمل می

 :فرماید می ؛ اهللابرد بهره می -تقویت ایمان است

ٰ  إِيَ�ٰٗنا َزاَدۡ�ُهمۡ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  �َذا﴿ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  .]2األنفال: [ ﴾٢ َ�َتَو�َّ
یابد و بر پروردگارشان  و هنگامی که آیاتش بر آنان تالوت شود، ایمانشان افزایش می«

 .»کنند توکل می
 :فرماید می اهللاباشد؛  امراض قلب می ی اثربخش برايتدبر در قرآن، درمان

َها﴿ ُّ�
َ
� وِۡعَظةٞ  َجآَءتُۡ�م قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن مَّ ُدورِ  ِ�  لَِّما َوِشَفآءٞ  رَّ  َوُهٗدى ٱلصُّ

 .]57یونس: [ ﴾٥٧ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َورَۡ�َةٞ 
ي بهبودي و درمان  راستی پندي از سوي پروردگارتان آمده که مایه اي مردم! به «

 .»رحمتی براي مومنان استهاست و هدایت و  ست که در سینه هایی بیماري
از استی پندي وجود دارد که ر بهآیا  ؛استسوي اهللا متعال موعظه و پندي از  ،قرآن

؟ پس در باشدتر و بانفوذتر و مؤثرتر در قلب و روان  موعظه و پند ربانی، رساتر و آسان
هاي هوا و انحراف و امراض شک و  هاي شبهات و شهوات و بیماري قرآن، شفاي بیماري

هاي سیاست و اقتصاد و  شرك و امراض قلب و روان و جوارح و حواس و بیماري
 :فرماید می  اهللا )2(اخالق و اجتماع و زندگی و تمدن وجود دارد.

ُِل ﴿  .]82اإلسراء: [ ﴾ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َورَۡ�َةٞ  ِشَفآءٞ  ُهوَ  َما ٱۡلُقۡرَءانِ  ِمنَ  َوُ�َ�ّ
 .»کنیم چه را که شفا و رحمتی براي مومنان است، نازل می آن ،و از قرآن «

 .٤١همان، ص -)١(

 فکیف نبدأ به، دکتر هدل -)٢(
ً
 .١١٩، صیاإلیمان أوال
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دهد و به  ها شفا می را از بیماري نفسِ آدمیست که  و درمانی ؛پس قرآن، غذاي روح
 .)1(بخشد مناعت طبع می ،نفس

ي  مثالً وسیله؛ خواهد از ما می  ست که اهللا ي مواردي همهي شناخت  وسیله ،قرآن
سعادت بشر  ي اهللا براي زندگی و اهللا و شناخت اوامر و برنامهشناخت کیفیت عبادت 

بند اوامرش  پاي ،شویم و با تدبر و تأمل در آن ها آشنا می با این ،؛ لذا با تدبر در قرآناست
 .)2(کنیم او اجتناب می  و از نواهی گردیم می

با یکدیگر و عدم  شآیات ناسبت وهماهنگی آیات قرآن کریم به نظم و  با نگاهی
 :شود که ها، این یقین حاصل می تناقض و اختالف در آن

�ِيهِ  �َّ ﴿
ۡ
 ﴾٤٢ َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  َخۡلفِهۦِۖ  ِمنۡ  َوَ�  يََديۡهِ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ٱۡلَ�ِٰطُل  يَأ

 .]42فضلت: [
پروردگارِ یابد؛ از سوي  آن راه نمیقرتحریف و دگرگونی) از هیچ سو به و باطل ( «

 .»حکیم و ستوده نازل شده است
؛ شد قطع تناقض و اختالف زیادي در آن یافت می بهبود،  غیر اهللا می سوياگر قرآن از 

 :فرماید می اهللا

فََ� ﴿
َ
ِ  َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ  ٱۡلُقۡرَءانَۚ  َ�َتَدبَُّرونَ  أ ْ  ٱ�َّ  ﴾٨٢ َكثِٗ�� ٱۡختَِ�ٰٗفا �ِيهِ  لَوََجُدوا

 .]82النساء: [
طور قطع در آن اختالف  اندیشند؟ اگر قرآن از نزد غیراهللا بود، به آیا در قرآن نمی«

 .»یافتند بسیاري می
آن را  ،ایمان است که از چندین جهتت تقویعوامل ترین  از بزرگ ،قرآن در تدبر

موجود  ، از اخبار درست و احکام نیکاهللامؤمن با تالوت آیات  سو از یک ؛ندک تقویت می
 ؛کند ایمان را از قرآن حاصل میتقویت اسباب  سوي دیگر،از یابد و  میآن، آگاهی  در

 .٥٦٧، صیهجر القرآن العظیم، دکتر محمود دوسر -)١(

 .٥٦٦همان، ص -)٢(
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دیگر بهتر از این  دریابد،حال اگر خوب در آن تأمل و تدبر نماید و مقاصد و اسرار آن را 

ٓ ﴿ گویند: مؤمنان کامل می روست که ؛ از همینشود نمی �ََّنا َنا رَّ  ُ�َناِدي ُمَنادِٗيا َسِمۡعَنا إِ�َّ
يَ�ٰنِ  نۡ  لِۡ�ِ

َ
ْ  أ ! ما، نداي ناي پروردگارما«یعنی:  .]193آل عمران: [ ﴾اَمنَّا َٔ َ�  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا

به پروردگارتان ایمان «گفت:  خواند و می منادي توحید را شنیدیم که به سوي ایمان فرا می

 .»و ما ایمان آوردیم ؛»بیاورید

 : پیامبر شناخت -3
هرکس او را به  زیرا؛ شتدا بزرگواراخالق واال و صفات کاملی که آن معرفت و 

، شک است چه که آورده گویی و صدق و راستی آن خوبی بشناسد، در صداقت و راست
 :فرماید می  ؛ اهللاکند نمی

مۡ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ  .]69المؤمنون: [ ﴾٦٩ ُمنِكُرونَ  َ�ُۥ َ�ُهمۡ  رَُسولَُهمۡ  َ�ۡعرِفُوا
 .»اند که منکرش هستند؟ پیامبرشان را نشناختهیا ...  «

اند، به سوي ایمان  شود که کسانی که ایمان نیاورده موجب می  یعنی معرفت پیامبر
 ،متعال اهللاشود.  افزودهایمانشان بر اند،  مبادرت ورزند و کسانی که به او ایمان آورده

کند، تدبر  که به سوي ایمان دعوت می  مسلمانان را تشویق کرده که در احوال پیامبر
 :فرماید می که ؛ چناننمایند

ٓ  قُۡل ﴿ َما ِعُظُ�م إِ�َّ
َ
ن بَِ�ِٰحَدةٍ�  أ

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ْۚ  ُ�مَّ  َوفَُ�َٰدىٰ  َمۡثَ�ٰ  ِ�َّ ُروا  بَِصاِحبُِ�م َما َ�َتَفكَّ

 .]46سبأ: [ ﴾٤٦ َشِديدٖ  َعَذابٖ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَُّ�م نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ِجنٍَّة�  ّمِن
دور از تعصب) و به  هدهم که دوتا دوتا (و با هم و ب بگو: تنها شما را یک اندرز می «

گاه بیندیشید. رفیقتان  تنهایی (و با تفکر و بازبینی در خویشتن) براي اهللا برخیزید و آن
از آمدن ست (که) پیش  اي او تنها براي شما هشداردهنده ؛گونه جنونی نیست دچار هیچ

 .»دهد) عذاب سخت (هشدار می
ترین انسان است،  که کامل و عظمت اخالقش و این  متعال به کمال این پیامبر اهللا

 :فرماید می ،سوگند یاد کرده
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ٓ  ١ �َۡسُطُرونَ  َوَما َوٱۡلَقلَمِ  نۚٓ ﴿ نَت  َما
َ
ۡجًرا لََك  �نَّ  ٢ بَِمۡجُنونٖ  َرّ�َِك  بِنِۡعَمةِ  أ

َ
�َ  َ�ۡ�َ 

 .]4-1القلم: [ ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك  ٣ َمۡمُنونٖ 
که تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی. و  نویسند چه می نون؛ سوگند به قلم و آن «

 .»گمان تو، بر اخالق بزرگی قرار داري پایانی داري. و بی راستی تو، پاداش بی به
و اخالق زیبا و گفتار راست و سودمند و کردار   در صفات پسندیده  پس پیامبر

اعظم و  امامِپیشوا و  ،او ؛به سوي ایمان است گر وتترین دع حکیمانه و نیکویش، بزرگ
 هاي برگزیده هستند، که انسان منداناز خرد ، . خداوندست یسرمشق و الگوي کامل

ٓ ﴿: گویند که آنان می است دهمورفیاد  سان بدین �ََّنا َنا رَّ آل عمران: [ ﴾ُ�َنادِي ُمَنادِٗيا َسِمۡعَنا إِ�َّ

همین پیامبر مناديِ ایمان،  .»پروردگارا! ما صداي منادي ایمان را شنیدیم«یعنی:  .]193

يَ�ٰنِ  ُ�َنادِي﴿؛ ست گرامی با گفتار و اخالق و پیامبر گرامی، بدین نکته اشاره دارد که  ﴾لِۡ�ِ

نۡ ﴿ :خواند به سوي ایمان فرا می ،ي احوالش اعمال و دین و همه
َ
ْ  أ  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا

از  ، یکیجا که ایمان بدان راه ندارد. از آن يگونه شک و تردید ایمانی که هیچ؛ ﴾اَمنَّا َٔ َ� 
 اهللاست که  ترین وسایلی و از بزرگ عواملِ نزدیکیِ انسان به اهللا متعال استترین  بزرگ

پوشی کند و  هایشان چشم از بديتا اهللا به ایمانشان متوسل شدند  ها دوستش دارد، این
 :گفتند ها این ؛آنان را به درجات واال نایل گرداند

﴿ ٓ �ََّنا يَ�ٰنِ  ُ�َنادِي ُمَنادِٗيا َسِمۡعَنا إِ�ََّنا رَّ نۡ  لِۡ�ِ
َ
ْ  أ ۚ  َٔ َ�  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا  َ�َا فَٱۡغفِرۡ  َر�ََّنا اَمنَّا

َنا اتَِنا َٔ َسّ�ِ  َ�نَّا َوَ�ّفِرۡ  ُذنُوَ�َنا بَۡرارِ  َمعَ  َوتَوَ�َّ
َ
 .]193آل عمران: [ ﴾١٩٣ ٱۡ�

خواند و  ! ما، نداي منادي توحید را شنیدیم که به سوي ایمان فرا میناي پروردگارما «
! گناهانمان را نو ما ایمان آوردیم. اي پروردگارما ؛گفت: به پروردگارتان ایمان بیاورید می

 .»نو ما را با نیکان بمیراببخش 
 که همین، شتجز پیروي از حق ندا هدفیانسان منصفی که هیچ هر به همین خاطر 

آورد و در رسالتش  شنید، بالفاصله به او ایمان می دید و کالمش را می را می  پیامبر
را  بزرگواري مبارك آن  که چهره بلکه بسیاري از آنان به محض این ؛کرد شک نمی
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 .)1(گو نیست ي انسان دروغ بردند که این چهره، چهره دیدند، پی می می

 هاي هستی و وجود خویشتن): (تدبر در کرانه آفاق و انفسدر سیر  -4
 ها و تأمل در ها و زمین و موجودات میان آن تفکر در هستی و در آفرینش آسمان

و   ساختار وجودي زیراکند؛  ایمان را زیاد می ،خلقت انسان و صفات و خصوصیات وي
به عظمت  ،ست که هرکس خوب در آن دقت نماید اي به گونه ،خصوصیات انسان

ي  بر قدرت و عظمت آفریننده نیز عظمت آفرینش سایر موجودات ؛برد اش پی می آفریننده
ست که  یو نظم، استواري چنان زیبایی آن دارايداللت دارد. خلقت این موجودات،  ها آن

 و حکمت فراگیر و اهللاو بر وسعت و گستردگی علم  گرداند ر میخردمندان را متحی
هاي  انواع منافع و نعمت ،چنین در این موجودات داللت دارد. هم شپایان بی
. متعال است م و بخشش و احسان اهللارَگستردگی رحمت و کَ گر نشانکه  ست شماري بی

گزاري  تعظیم و مورد سپاس اش، سازندهکند که  طلبد و دعوت می میچنین ها  ي این همه
 ،این ؛گردانیمبرا براي او خالص و عبادت گوییم و دین را بو همیشه ذکرش  یردگ قرار

 .)2(همان روح و راز ایمان است
ها، از هر جهت شدیداً به پروردگارشان نیازمندند و  ي آفریده که همه اندیشیدن در این

 از او بی نیاز نیستند، موجب خضوع کامل و کثرت دعا و راز و نیزحتی به قدر پلک زدن 
هاي  دین و دنیایشان را از اهللا  نیاز خواهد شد تا خواسته گاه آن ذات بی نیاز به پیش
توکل  شپروردگار ي انسان به وعده که شود این کار موجب میسوي دیگر، بخواهند. از 

کند و  تحقق پیدا می ،ایمان انس بدین ؛ددبه لطف و احسانش دل ببن ،و اعتماد کامل کرده
چنین تفکر  هم .)3(مغز و روح عبادت است ،دعا زیراشود؛  تعبد براي اهللا تقویت می

از نیز یک چشم به هم زدن  ي اندازهکه مخلوقات به  الهیشمار  هاي بی نعمت ي درباره

 .٤٨یمان، صاال ةشجر -)١(

 .٥٠همان، ص -)٢(

 همان. -)٣(
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 :فرماید می اهللا .)1(دهد ها بی نیاز نیستند، انسان را به سوي ایمان سوق می آن

َ�َٰ�ٰتِ  َخلۡقِ  ِ�  إِنَّ ﴿ �ِض  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  َوٱۡختَِ�ِٰف  َوٱۡ� ْوِ�  �َ�ٰتٖ  َوٱ�ََّهارِ  ٱ�َّ

ُ
لَۡ�ٰبِ  ّ�ِ

َ
ِينَ  ١٩٠ ٱۡ�  ٱ�َّ

َ  يَۡذُكُرونَ  ٰ  َوُ�ُعوٗدا قَِ�ٰٗما ٱ�َّ ُرونَ  ُجنُو�ِهِمۡ  َوَ�َ َ�َٰ�ٰتِ  َخلۡقِ  ِ�  َو�َتََفكَّ �ِض  ٱلسَّ
َ
 َما َر�َّنَا َوٱۡ�

 .]191-190آل عمران: [ ﴾١٩١ ٱ�َّارِ  َعَذاَب  فَقِنَا ُسۡبَ�ٰنََك  َ�ِٰطٗ�  َ�َٰذا َخلَۡقَت 
هایی براي خردمندان  ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه همانا در آفرینش آسمان«

را یاد اند، اهللا  کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده؛ وجود دارد
! این را نگویند:) اي پروردگارما اندیشند (و می ها و زمین می کنند و در آفرینش آسمان می

 .»پس ما را از عذاب دوزخ محافظت بفرما ،اي؛ تو پاکی بیهوده نیافریده

 :کثرت یاد اهللا در همه وقت -5
خت ایمان ذکر اهللا، در زیراباشد؛  ست که مغز عبادت می ییدعا یاد اهللا، مصداق کاملِ

اهللا را  تر هرچه بنده بیش ؛دهد و رشد و نمو میکند  میکارد و آن را تغذیه  را در قلب می
اهللا  ههرک لذا ؛است متعال اهللا شود؛ زیرا  الزمه ایمان قوي؛ یاد تر می ، ایمانش قويیاد کند

عین ایمان و بلکه روح ایمان  ،. محبت اهللاکند تر یاد می بیشرا دوست بدارد، او را 
جمله آن از  که آثار سودمندي در حیات دنیوي و اخروي مسلمانان دارد ،باشد. ذکر اهللا می
 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 و راستین:پاك  زندگی -الف
شود؛ روحی که قلب  حیات  واقعی، حیات روح است که از وحی الهی تغذیه می

آن را به   اهللاهمان است که  ،ابسته کرده است. حیات روحو اهللاصاحبش را به ذکر 
 :فرماید جا که می ، آناست حیات طیبه توصیف نموده

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  َحَيٰوةٗ  فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ ُمۡؤِمنٞ  وَُهوَ  أ  َوَ�َۡجزَِ�نَُّهمۡ  َطّيَِبٗة

ۡجَرُهم
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ْ  َما بِأ  .]97النحل: [ ﴾٩٧ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 همان. -)١(
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بخشیم و به آنان  اي می زندگی نیک و پاکیزه ،به هر مومن نیکوکاري اعم از مرد و زن«

 .»دهیم مطابق بهترین کردارشان پاداش می
 :فرماید چنین در جاي دیگري می هم

نِ ﴿
َ
ْ  َوأ ْ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  ٱۡسَتۡغفُِروا َ�ًٰعا ُ�َمّتِۡعُ�م إَِ�ۡهِ  تُوُ�ٓوا َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َحَسًنا مَّ

َ
َسّ�ٗ  أ  َوُ�ۡؤتِ  مُّ

ۥۖ  فَۡضلٖ  ذِي ُ�َّ  ْ  �ن َفۡضلَُه ٓ  تََولَّۡوا َخاُف  فَإِّ�ِ
َ
 .]3هود: [ ﴾٣ َكبِ�ٍ  يَۡو�ٖ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ

سوي او توبه کنید تا شما را تا مدت  که از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به و این«

 .»اي نیک برخوردار سازد و به هر صاحب فضلی از فضل خویش عطا کند بهرهمشخصی از 
ترین  او، ضامن پاكسوي متعال و محبت و طاعت او و روي آوردن به  اهللاپس ذکر 

بار و  نکبت ی، حیاتاش و نافرمانی اهللاگردانی از  و روي است؛حیات در دنیا و آخرت 
 :فرماید متعال می اهللا )1(.در پی دارددر دنیا و آخرت  یروزي و زندگی سخت و تلخ تیره

ۡعَرَض  َوَمنۡ ﴿
َ
هُۥ َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  َ�ُۥ فَإِنَّ  ذِۡكرِي َعن أ ۡ�َ�ٰ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  َوَ�ُۡ�ُ

َ
 ﴾١٢٤ أ

 .]124طه: [
گردانی کند، زندگانی تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را  و هرکس از یاد من روي«

 .»کنیم حشر مینابینا 
اهللا  انکرااست که تنها ذي ارزشمند  یک خواسته ،حیات روح و قلب ،بر این اساس

  طور که پیامبر همان ؛کنند و حالوتش را احساس می یابند دست میآن به  متعال،

املَيِّتِ « فرموده است: يِّ وَ ثَلُ احلَ هُ مَ رُ كُ ذْ ي ال يَ الَّذِ هُ وَ بَّ رُ رَ كُ ذْ ي يَ ثَلُ الَّذِ مثال کسی «یعنی:  )2( »مَ

لذا  .»کند، مانند زنده و مرده است که او را یاد نمی کند و آن که پروردگارش را ذکر می
فاصله اهللا نیز میان ذاکران و غافالن از ذکر  ،است  همان قدر که میان زنده و مرده، فاصله

بهشت را به بندگانش  ،خود يکه پیش از لقا ذاتیپس پاك و منزه است  )3(وجود دارد.

 ).٣/٢٥٩مدارج السالکین، ( -)١(

 ).١١/٢١٢، (»فضل الذکر«باب » الدعوات«صحیح بخاری، کتاب  -)٢(

 .١٧١ذکر الله تعالی بین االتباع و االبتداع، اثر عبدالرحمن خلیفه، ص -)٣(
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از آنان را و  گشاید میقبر) برایشان =( و درهاي بهشت را در سراي عمل دهد مینشان 
مساکین و « ،یکی از بندگان خدا ي به گفته، سازد می مند آسایش و نسیم خنک بهشت بهره

از کنند که  در حالی کوچ میدنیا کوچ  از -اي از ذکرِ اهللا ندارند که بهره -بینوایان دنیا
چیست؟  اي دنیا،ه نعمتترین  شد: پاك سؤال». اند هاي این سرا نچشیده نعمتترین  پاك

کند و  کسی که اهللا را ذکر میپس  .)1(»متعال و معرفت و ذکر او اهللامحبت «: پاسخ داد
میان مردگان  چون زنده در همغافلند، از ذکر اهللا کسانی که در میان همواره به یاد اوست، 

 :فرماید می  اهللاي که حیاتی کامل در بدن و روح و شعور دارد؛  است؛ زنده

وَ ﴿
َ
ۡحيَۡيَ�ٰهُ  َمۡيٗتا َ�نَ  َمن أ

َ
ثَلُُهۥ َكَمن ٱ�َّاِس  ِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  نُوٗر� َ�ُۥ وََجَعلۡنَا فَأ  ِ�  مَّ

لَُ�ٰتِ  ۚ  ِ�َارِجٖ  لَيَۡس  ٱلظُّ ْ  َما لِلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ُز�ِّنَ  َكَ�ٰلَِك  ّمِنَۡها  .]122األنعام: [ ﴾١٢٢ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
اش کردیم و نوري فرارویش قرار دادیم که در پرتوش در میان  اي که زنده آیا (دل)مرده«

تواند از آن بیرون  برد و نمی ها به سر می ست که در تاریکی رود، مانند کسی مردم راه می
 .»نظرشان آراسته شدچنین کردار کافران در  رود؟ این

 :افزایش توانایی بدن و گشایش در زندگی -ب
کارهایی بکنند که بدون ذکر  توانند تا جایی که می ؛دهد ذکران قوت و نیرو میبه یاد اهللا، 

در مقابل  گیري پیامبر گواه این مطلب، موضع .)2(اهللا اصالً تصور انجام آن را نداشتند
طلب   از پیامبر ل که فاطمه گاه ؛ آناست ب درخواست دخترش فاطمه و علی

به   پیامبر ،آرد و سایر کارهاي خانه شکایت کرد ي کاري نمود و از زحمت تهیه خدمت
، سی و سه اهللا سبحانخواب، سی و سه بار  هنگامیاد داد که هر شب  ب علی و فاطمه

از  ، براي شمااین ذکر«بگویند. و به آن دو فرمود:  أکبر اهللاو سی و چهار بار  الحمدهللابار 
 .)3(»کار بهتر است خدمت

 همان. -)١(

 .١٧٢همان، ص -)٢(

 .٦٣١٨ی:  شماره» التکبیر«باب » الدعوات«صحیح بخاری، کتاب  -)٣(
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در آن روز چنان قوت و  اهللاکند،  بندي پايهرکس بر این ذکر  سان گفته شده که بدین
 .)1(گرداند نیاز می کار بی دهد که او را از خدمت نیرویی به او می

 :و خشوع قلب نرمی -ج
شود و غفلت را از قلب  موجب خشوع و رقت و لطافت و سالمتی قلب می ،یاد اهللا

 :فرماید می اهللا متعالد؛ رَب می

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ِۗ  بِِذۡ�رِ  قُلُو�ُُهم َو�َۡطَم�ِنُّ  ءَاَمنُوا َ�  ٱ�َّ
َ
ِ  بِِذۡ�رِ  �  .]28الرعد: [ ﴾٢٨ ٱلُۡقلُوُب  َ�ۡطَم�ِنُّ  ٱ�َّ

ها با یاد اهللا  یابد. بدانید که دل هایشان با یاد اهللا آرامش می دلآنان که ایمان آوردند و ... «

 .»گیرد آرام می
 :فرماید و می

﴿ ُ َل  ٱ�َّ ۡحَسنَ  نَزَّ
َ
تََ�ٰبِٗها كَِ�ٰٗبا ٱۡ�َِديثِ  أ َثاِ�َ  مُّ ِينَ  ُجلُودُ  ِمۡنهُ  َ�ۡقَشِعرُّ  مَّ  َ�َۡشۡونَ  ٱ�َّ

ِ  ذِۡكرِ  إَِ�ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ  َر�َُّهمۡ   .]23الزمر: [ ﴾ٱ�َّ
گون و مکرّر که از شنیدن  اهللا، بهترین سخن را نازل کرده است؛ کتابی با آیات هم«

ست و وگاه پ افتد و آن ترسند، به لرزه می آیاتش پوست کسانی که از پروردگارشان می

 .»گردد دلشان به یاد اهللا نرم می

 الهی:از عذاب  رهایی -د
رِ اهللاَِّ«فرموده است:   اهللا رسول نْ ذِكْ ابِ اهللاَِّ مِ ذَ نْ عَ ى لَهُ مِ لٍ أَنْجَ مَ نْ عَ مَ مِ لَ ابْنُ آدَ مِ ا عَ  )2(»مَ

نهایت  ،این امر .»رهاند زاد را از عذاب اهللا نمی آدمی ي ذکر اهللا، اندازه ی بههیچ عمل« یعنی:
 .)3(است ذکر در آخرت آورد دستهاست و برترین  ترین خواسته اهداف و بزرگ

 ).١٧/٤٥شرح النووی علی مسلم، ( -)١(

 .٥٦٤٤ی:   صحیح الجامع، اثر آلبانی شماره -)٢(

 .٧٥ذکر الله تعالی، ص -)٣(
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در روز قیامت آنان را زیر   اهللاهفت گروهی هستند که  وجز ،ذاکران اهللا -هـ
 :دهد می جايي خود    سایه

ي الهی جاي  که روز قیامت، در زیر سایههفت گروهی برشمردن ضمن   پیامبر
 :ه استاز ذاکران اهللا نام برده و فرمود -ي او نیست اي جز سایه روزي که سایه -گیرند، می
يْنَاهُ « تْ عَ اضَ فَ الِياً فَ رَ اهللاََّ خَ كَ لٌ ذَ جُ رَ اشک، کند و  را یاداهللا  تنهایی،کسی که در «یعنی:  )1(»وَ

 .»ودسرازیر شچشمانش از 

 دهند: تري به نفع ذاکر گواهی می بیش گواهانِ ،روز قیامت -و
ي نقاط زمین، براي ذاکران،  همه کند، گو میکه زمین خبرهایش را باز روز قیامت

، کرده استها یاد  را روي آن  اهللاعمل کسی که  به ،ها ها و دشت کوه ؛دهند گواهی می
 کنند. مباهات می

 :شناخت محاسن دین -6
دین  باشد؛ زیرا میهاي دین  از اسباب تقویت ایمان، شناخت محاسن و خوبییکی 

ترین و سودمندترین عقاید  ترین و راست عقایدش، صحیح سراسر نیکوست و ،اسالم
نیز باشد. اعمال و احکامش  ترین و زیباترین اخالق می اخالقش، پسندیدهچنین  هماست. 

ایمان را در قلب   اهللاترین اعمال و احکام است. با این نگرش خوب،  نیکوترین و میانه
طور که با این کار بر  همان ؛گرداند پیش او محبوب می گرداند و آن را بنده، آراسته می

 :فرماید می که است؛ چنان بهترین بندگانش منت نهاده

َ  َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ يَ�ٰنَ  إَِ�ُۡ�مُ  َحبََّب  ٱ�َّ  .]7الحجرات: [ ﴾قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  َوَز�ََّنُهۥ ٱۡ�ِ
 .»است هایتان آراسته اهللا، ایمان را محبوب شما گردانیده و آن را در دل اما«

بنده، شیرینی  سان بدین ؛ترین و زیباترین محبوب است پس ایمان در قلب، بزرگ
در نتیجه باطنش با اصول و حقایق  ؛کند چشد و آن را در دلش احساس می ایمان را می

 .٦٤٧٩ی:  بخاری، شماره -)١(
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گردد. در دعاي مأثور  با اعمال ایمانی آراسته می شظاهر و اعضاي بدنطور  همینو  ؛ایمان
يِّنيَ « آمده است: دِ هْ اةً مَ دَ نَا هُ لْ عَ اجْ نِ وَ يامَ ِ ينَةِ اإلْ نَا بِزِ يِّ مَّ زِ هُ ما را به زینت  یا اهللا!«یعنی:  )1(»اللَّ

 .»یافته قرار ده کنندگان هدایت ایمان، آراسته گردان و ما را هدایت
دیگران، کاري بود که  بهاسالم  هاي ي خوبی ي ارائه در زمینهها  ی از بهترین نمونهیک

در معرفی محاسن اسالم به پادشاه حبشه کرد که  سبب اسالم   طالب جعفر بن ابی
که در مقابل نجاشی از حال و وضعیت مسلمانان سخن   آوردن و هدایت او شد. جعفر

پرستیدیم و  ها را می بت که م! ما جماعتی از اهل جاهلیت بودیاگفت، افزود: پادشاه می
پیوند خویشاوندي را  ؛دادیم خوردیم و کارهاي زشت و فاحشه انجام می گوشت مردار می

تر بود، حق ضعیف را  قوي کههر ؛کردیم و در حق همسایگان بدي می گسستیم می
 برانگیخت کهپیامبري از میان ما  اهللا متعالکه  خورد. بر همین وضعیت بودیم تا این می

فرا  اهللاما را به سوي  ،او ؛شناختیم را می اش دامنی داري و پاك سب و صداقت و امانتن
نند پدرانمان با که مارا هایی  ها و بت را یگانه بدانیم و او را بپرستیم و سنگ اهللاخواند تا 
ي رحم  گویی و اداي امانت و صله و ما را به راست ؛پرستیدیم، کنار بگذاریم می اهللا متعال

و ما را از خوردن مال یتیم و تهمت زدن به  دستور دادکردن در حق همسایگان  یکیو ن
ش به ما امر کرد که تنها اهللا را بپرستیم و چیزي را شریک نمود؛دامن نهی  زنان پاك

امور    بدین ترتیب جعفر ما را به نماز و زکات و روزه امر کرد. چنین نسازیم؛ هم
و ایمان ااو را تصدیق کردیم و به  ،اسالم را براي پادشاه حبشه برشمرد و ادامه داد: ما

پس تنها  ؛اي که از جانب اهللا آورده بود، از او تبعیت کردیم آوردیم و در راه دین و برنامه
م که بر ما حرام کرد، حرام دانستیرا چه  آن ش نساختیم؛اهللا را پرستیدیم و چیزي را شریک

به دشمنی با ما قوم ما ؛ در نتیجه حالل دانستیم ساخت،که براي ما حالل را چه  و آن
و ما را عذاب و شکنجه دادند و ما را از دینمان باز داشتند تا دوباره ما را به  برخاستند

 ؛و ما را تحت فشار قرار دادند ندلذا شروع به ظلم و ستم کرد ؛ها بازگردانند پرستش بت

 .٥٢نسائی با اسنادی خوب آن را روایت کرده است، شجرة اإلیمان، ص -)١(
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ایم و تو را بر دیگران ترجیح دادیم و به همسایگی تو مشتاق  مین تو آمدهاینک به سرز
شدیم و امیدواریم که نزد تو اي پادشاه! مورد ظلم و ستم قرار نگیریم. نجاشی به او 

  داري؟ جعفر خوداست، با  آورده اهللاچه که پیامبرتان از جانب  گفت: آیا چیزي از آن
ي  آغازین سوره آیات  به او گفت: آري. نجاشی گفت: آن را براي من بخوان. جعفر

خیس شد؛ راهبان و گریست که ریشش قدر  آنمریم را برایش تالوت نمود. نجاشی 
خیس شان های گریه کردند که ریشقدر  آنکه آیات قرآن را شنیدند،  نیز هنگامی ها کشیش
 یعنی -است آورده  چه که عیسی این قرآن و آن. نجاشی به آنان گفت: همانا گردید
. هستندمتعال  سوي اهللادو از  یعنی هر اند؛ برآمدهیک منبع  یا از دان از یک چراغ -انجیل

را به شما  ها گفت: این -عمرو بن عاص و عبداهللا بن ربیعه -سپس به نمایندگان قریش
از نزد نجاشی  روي ترش، شرمسار و : این دو نفرگوید ل سلمه دهم. ام تحویل نمی

نجاشی اسالم آورد و در  .)1(اقامت کردیم گاه و پناهما نزد نجاشی در بهترین منزل  و رفتند
آن  یحیانو کارگزاران دولت و مس نصرانیاسالمش استوار بود و بسیاري از پیشوایان 

 .)2(مسلمان شدندسرزمین، 
بود و اوج مهارت سیاسی و  ، بسیار زیرکانهنجاشی هاي پرسشبه   هاي جعفر پاسخ

 :ش از قرار زیر بوددر بیانات  کرد جعفر رويدهد.  تبلیغی و دعوتی و عقیدتی او را نشان می
ها را به شکلی عرضه کرد که شنونده از آن متنفر  هاي جاهلیت را برشمرد و آن عیب -

شاه بود. ي قریش در چشم پاد و بیزار شود. منظورش از این کار، زشت جلوه دادن چهره
 روند. میمیان ي نبوت از  به وسیلهتنها که اشاره کرد او به صفات زشت و ناپسندي 

و نشان کرد ل اخالقی را معرفی یي راکد و پر از رذا در این جامعه  شخصیت پیامبر ،او -
و نیز ، در برخورداري از نسبی عالیو  ؛دور ها به ي این زشتی از همه سان آن بزرگوار چهداد که 

 رسالت را داشت. رو شایستگی ؛ از اینمعروف بود ،دامنی داري و پاك صداقت، امانت

 ).٢٠٣-١/٢٠٢مسند اإلمام احمد، ( -)١(

 .١٥٦قیقة الوالء و البراء، اثر سید سعید، صح -)٢(
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را برشمرد؛ محاسن و اخالقی که با  یاسالم هاي اسالم و اخالق خوبی  جعفر -
ها و  گذاشتن پرستش بت پیامبران سازگار است؛ مانند کنار  خلق و خوي دعوت

ي رحم و نیکی کردن در حق  همسایگان و دست   گویی و اداي امانت و صله راست
نجاشی و جا که  از آنریزي، و برپا داشتن نماز و دادن زکات.  از محارم و خون کشیدن

کردند که این، پیام و رسالت پیامبران  پس درك می ،عالم بودند در دین نصارا، همراهانش
 .)1(ندا همبعوث شد با آنوسی و عیسی علیهماالسالم است؛ پیامی که پیامبران از جمله م

؛ در نتیجه هاي اسالم موفق شد ي محاسن و خوبی در عرضه اهللا،به توفیق   جعفر
 دشاه و همراهانش اسالم آوردند.پا

 :اهللا هاي آفریدهبه نیکی کردن تالش براي تحقق مقام احسان در عبادت اهللا و  -7
رو تالش  از این ؛بیند اي بپرستد که گویی او را می اهللا را به گونه بکوشد تاانسان باید 

اعمال عبادي خود را در کمال صحت و استواري انجام دهد و پیوسته خودش کند که  می
 استوار سازدو ایمان و یقینش را شود اندازد تا به مقام واالي احسان نایل  را به زحمت می

شیرینی طاعات را و  برسد -الترین مراتب یقین استبا -و در این زمینه به حق یقین که
همان ایمان کامل است.  ،این نماید؛ي رفتار و کردار خود را احساس  بچشد و ثمره

چنین نیکی کردن به مردم با قول و فعل و مال و مقام و انواع منافع، از ایمان و عوامل  هم
 نمایدبه بندگان اهللا نیکی  ههرک ؛باشد. جزا و پاداش از جنس عمل است ایمان میتقویت 
هاي گوناگون در حقّ او  به صورتنیز اهللا متعال ، ندها دریغ نک در حق آن ی کردنو از نیک

در کار خیر و تقرب  را . انسان مؤمن باید ایمان و رغبت خویشفرماید میاحسان و لطف 
هللا و هم براي بنده، هم براي ا سان بدین؛ به اهللا و خالص کردن عمل براي او تقویت کند

ست وهرکس احسان و  نصیحت و خیرخواهی، دین زیرانماید؛  بندگان اهللا خیرخواهی می
نیکی کردن در عبادت پروردگار و احسان و نیکی در رفتار با مردم را با هم هماهنگ 

 ).١/٣٦١السیرة النبویة، اثر صالبی، ( -)١(
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 :فرماید می اهللا )1(د، خیرخواهی کاملی براي دین داشته استساز

َ  إِنَّ ﴿ ُمرُ  ٱ�َّ
ۡ
 .]90النحل: [ ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ذِي �يَتآيِٕ  َوٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ  بِٱۡلَعۡدلِ  يَأ

 .»دهد همانا اهللا به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می«
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ُ  ٱ�َّاِس�  َعنِ  َوٱلَۡعا�ِ�َ  ٱلَۡغۡيَظ  َوٱلَۡ�ِٰظِم�َ ﴿  .]134آل عمران: [ ﴾١٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ُ�ِبُّ  َوٱ�َّ
نمایند. و اهللا  خورند و از خطاي مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می«

 .»نیکوکاران را دوست دارد
 :فرماید چنین می هم

ِ  رَۡ�ََت  إِنَّ ﴿  .]56األعراف: [ ﴾٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ّمِنَ  قَرِ�بٞ  ٱ�َّ
 .»به راستی رحمت اهللا به نیکوکاران نزدیک است«
 :فرماید ي دیگري می آیهدر 

َ  فَإِنَّ  َوٱۡصِ�ۡ ﴿ ۡجرَ  يُِضيعُ  َ�  ٱ�َّ
َ
 .]115هود: [ ﴾١١٥ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  أ

 .»برد گمان اهللا، پاداش نیکوکاران را از میان نمی و شکیبایی نما که بی«
 :فرماید میو نیز 

 .]60الرحمن: [ ﴾٦٠ ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ  إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ  َجَزآءُ  َهۡل ﴿
 .»آیا پاداش نیکوکاري، جز نیکی کردن است؟«

 :فرماید نیز می

َ  إِنَّ ﴿ ِينَ  َمعَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  ٱ�ََّقوا ِۡسُنونَ  ُهم وَّٱ�َّ  .]128النحل: [ ﴾١٢٨ �ُّ
 .»همانا اهللا با پرهیزکاران و نیکوکاران است«

ست  بزرگیاحساس  ، چهاین ؛کنند معیت و همراهی اهللا را احساس می ،پس نیکوکاران
 .)2(!که نیکوکاران استحقاق آن را دارند

 .٥٣شجرة اإلیمان، ص -)١(

 .٣٨أخالق، عمرو خالد، ص -)٢(
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 :دعوت به سوي اهللا -8
دیگر به حق  دعوت به سوي اهللا و دین اهللا و سفارش کردن یک ،عوامل ایمان یکی از

احکام دین و امر به معروف و نهی از منکر به بندي  و صبر، و دعوت به اصل دین و پاي
اسباب ترین  از بزرگ اهللا،و خیرخواهی در حق بندگان  اهللاباشد. دعوت به سوي   می

ش کند و این دعوت تالرساندن به باید جهت یاري  ،گر تقویت ایمان است. انسان دعوت
طور که هر کاري از راه  همان نماید؛دله و براهین را جهت محقق ساختن آن اقامه أ

 .گیرد اي ایمان انجام میه از راه نیز یادشدهدعوت به سوي امور  ،شود خودش انجام می
و آنان را به حق  باشد بندگان اهللا خیرخواه هرکهلذا  است؛جزا و پاداش از جنس عمل 

دهد؛  مطابق عملش به او جزا می متعال نیز ، اهللاورزدو در این راه، استقامت کند سفارش 
ن و زیرا با ایما بخشد؛ که به او نور و رحمت و قوت و ایمان و حسن توکل می چنان

 )1(؛شود پیروزي بر دشمنان و شیاطین انس و جن حاصل می متعال است که توکل بر اهللا
 فرماید: می اهللاکه گونه  همان

ِينَ  َ�َ  ُسۡلَ�ٰنٌ  َ�ُۥ لَۡيَس  إِنَُّهۥ﴿ ْ  ٱ�َّ ٰ  َءاَمُنوا ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  .]99النحل: [ ﴾٩٩ َ�َتَو�َّ
 .» کنند، تسلطی ندارد اند و بر پروردگارشان توکل می آوردهگمان شیطان بر کسانی که ایمان  بی«

 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن قَۡوٗ�  أ ِ  إَِ�  َدَ�ٓ  ّمِمَّ  َوَ�  ٣٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ِمنَ  إِنَِّ�  َوقَاَل  َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  ٱ�َّ
ۚ  َوَ�  ٱۡ�ََسَنةُ  �َۡسَتوِي ّيَِئُة ۡحَسنُ  ِ�َ  بِٱلَِّ�  ٱۡدَ�عۡ  ٱلسَّ

َ
ِي فَإَِذا أ ٞ  َوَ�ۡيَنُهۥ بَۡيَنَك  ٱ�َّ  َعَ�َٰوة

نَُّهۥ
َ
ٓ  َوَما ٣٤ َ�ِيمٞ  َوِ�ٌّ  َك� ٮَٰها ِينَ  إِ�َّ  يُلَقَّ ْ  ٱ�َّ وا ٓ  َوَما َصَ�ُ ٮَٰها  ﴾٣٥ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  ُذو إِ�َّ  يُلَقَّ

 .]35-33فضلت: [
ام دهد و جبخواند و کار شایسته انتر از کسی که به سوي اهللا فرا  سخن کیست خوش«

بگوید: من از مسلمانانم؟ نیکی و بدي یکسان نیست. (بدي را) به بهترین شیوه پاسخ بده 
شود که گویا دوستی  ست، چنان می که اگر چنین کنی، ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی

 .٥٣شجرة اإلیمان، ص -)١(
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شکیبایی شوند که  و تنها کسانی از این ویژگی برخوردار می صمیمی و نزدیک است.
ي بزرگی (از نیکی و ثواب دنیا و  یابند که بهره ورزند و تنها کسانی چنین صفتی می

 .»آخرت) دارند

 :چه که منافی ایمان است عادت دادن نفس به مقاومت در برابر آن -9
چه  آن است که نفس را براي مقاومت در برابر آن هاي ایمان، کننده ترین تقویت از مهم

 ؛ زیراآماده کنیم -اعمال کفرآمیز و نافرمانی و گناه :از قبیل -است،که منافی ایمان 
طور که جهت به دست آوردن ایمان و تقویت آن، باید تمامی اسباب تقویت آن را  همان

را نیز  ایمان یا عوامل ضعف آنموانع  که ، به همان صورت الزم استسازیمفراهم 
شده و بازداشتن اعضاي بدن از  انجاماهان عدم ارتکاب گناه و توبه از گنبرطرف کنیم که 

هاي  هایی که اراده ي ایمان و شهوت کننده محرمات و مقاومت در برابر شبهات ضعیف
مند  عالقهبه کار خیر  ،در اصل ،زیرا بشر ،)1(کنند، از این دست هستند ایمانی را ضعیف می

هایی که با آن  باید اراده مندي، تحقق این عالقهبراي  ؛ لذانجام آن را دوست دارداست و ا
 گاهپس هر ؛کنار گذاشترا اماره  مقاومت نفس یارغبت به کار بد  :از جمله ،منافات دارد

و یقینش قوي  ؛، ایمانش کاملکندهاي شهوات حفظ  خودش را از شبهات و فتنه ،بنده
 فرماید: جا که می باره مثال جالبی بیان فرموده است؛ آن در این  . اهللاشود می

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ َقۡوا ُهمۡ  إَِذا ٱ�َّ ۡيَ�ٰنِ  ّمِنَ  َ�ٰٓ�ِٞف  َمسَّ ْ  ٱلشَّ ُروا ونَ  ُهم فَإَِذا تََذكَّ ۡبِ�ُ  ﴾٢٠١ مُّ
 .]201األعراف: [
هاي شیطانی شوند، (مجازات الهی را) به یاد  پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه«

 .»شوند آورند و بالفاصله بینا می می
دچار گردد و انسان یعنی نفس اماره بر انسان چیره  ؛قضیه برعکس باشد گاهو هر

 فرماید: می که اهللا شود هاي شبهات و شهوات شود، این مثَل بر او منطبق می فتنه

 .٦٠همان، ص -)١(
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ِينَ  َوَمَثُل ﴿ ۡمَ�ٰلَُهمُ  يُنفُِقونَ  ٱ�َّ
َ
ِ  َمۡرَضاتِ  ٱبۡتَِغآءَ  أ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  َوتَۡثبِيٗتا ٱ�َّ

َ
ِۢ  َكَمَثلِ  أ  َجنَّة

َصاَ�َها بَِرۡ�َو�ٍ 
َ
ُ�لََها اتَۡت  َٔ َ�  َوابِلٞ  أ

ُ
ۗ  َوابِلٞ  يُِصۡبَها لَّمۡ  فَإِن ِضۡعَفۡ�ِ  أ ُ  َ�َطّلٞ  بَِما َوٱ�َّ

 .]265: ةالبقر[ ﴾٢٦٥ بَِص�ٌ  َ�ۡعَملُونَ 
و مثال کسانی که اموالشان را به رضاي اهللا و از روي ایمان و باور درونی خویش انفاق «

ست که در مکانی مرتفع قرار دارد و باران تُند و خوبی بر آن ببارد  همانند باغی کنند، می
اش دو چندان شود؛ و اگر باران تُندي بر آن نبارد، باران خفیفی هم  و در نتیجه میوه

 .»بار نشیند.) و اهللا به کردارتان بیناست ست که آن باغ به (کافی
 کوشد: میپیوسته در دو امر  ،ي موفق پس بنده

 ؛اصول و فروع ایمان محقق ساختن علمی وعملیِ •
هاي  کند؛ از جمله: فتنه چه با ایمان منافات دارد و آن را نقض یا کم می دفع آنو  •

 ظاهري و باطنی.
 را ر این دو امرد هاي خود کوتاهی و راستین، ي نصوحا توبه امؤمن باید ب ي بنده

 :فرماید متعال می . اهللادست برود وقت از که هم پیش از آن ؛ آنجبران نماید

يََودُّ ﴿
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
ِيلٖ  ّمِن َجنَّةٞ  َ�ُۥ تَُ�ونَ  أ ۡ�َناٖب  �َّ

َ
نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َوأ

َ
ۥ ٱۡ� ُ�َ 

َصابَهُ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها
َ
ٓ  ُضَعَفآءُ  ُذّرِ�َّةٞ  َوَ�ُۥ ٱۡلِكَ�ُ  َوأ َصاَ�َها

َ
 نَارٞ  �ِيهِ  إِۡعَصارٞ  فَأ

ُ  َكَ�ٰلَِك  فَٱۡحَ�َقَۡتۗ  ُ  يُبَّ�ِ ُرونَ  َلَعلَُّ�مۡ  ٱ�َ�ٰتِ  َلُ�مُ  ٱ�َّ  .]266: ةالبقر[ ﴾٢٦٦ َ�َتَفكَّ
آیا کسی از شما دوست دارد که با وجود سنّ باالیش و داشتن فرزندانِ (کوچک و) «

اي  در آن روان باشد و از هر میوه بارهاضعیفی، نخلستان یا تاکستانی داشته باشد که جوی
آیاتش را  ،در آن یافت شود و ناگهان گردبادي سوزان در آن بیفتد و آن را بسوزاند؟ اهللا

 .»کند تا بیندیشید چنین برایتان بیان می این
ترین دشمن  سرسخت سويخللی که در ایمانشان وارد شده و نقصی که از  بهیعنی 

گردند و از این بینا و بصیر  گاه که آنپس  برند؛ پی میرسد،  به آنان می ، یعنی شیطانانسان
کاملشان و ایمانِ به وضعیت و  )1(کنند جبران می کردن را با توبه خلل اطالع یابند، آن

 .٦١همان، ص -)١(
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در قرآن  د.نکن دشمنشان، با حسرت و ذلت و خواري رهایشان میدر نتیجه، گردند و  برمی
 خوانیم که: کریم می

وَ�ُهمۡ ﴿ ونَ  َ�  ُ�مَّ  ٱۡلَ�ِّ  ِ�  َ�ُمدُّ  .]202األعراف: [ ﴾٢٠٢ ُ�ۡقِ�ُ
 .»ایستند کشند و باز نمی آنان را به (عمق) گمراهی می(شیاطین) «

اي  هاي هالکت و نابودي لحظه شیاطین از گمراه کردن آنان و انداختنشان در پرتگاه
 را بپذیرند،هایشان  وسوسهو  هندکنند و کسانی که به حرف شیاطین گوش د کوتاهی نمی

، شود. به همین خاطر گیرشان می دامن تباهیافتند و خسران و  به هالکت و نابودي می
ن و هایمان مزی گردان و آن را در دلب مانایمان را محبوب یا اهللا!کنیم که  دعا می فراوان

و به لطف و فضل و منت  قرار دهما ناپسند نزد و کفر و فسوق و نافرمانی را  سازآراسته 
 .)1(حکیمیچراکه تو دانا و  درآور؛یافتگان  هدایتدر شمار ما را  یش،خو

 :آخرت است به سويکه دنیا گذرگاهی  معرفت حقیقت دنیا و این -10
طول  قدر چهکه دنیا هر حقیقت دنیاست و این شناختتقویت ایمان،  عواملاز یکی 
بزرگ و  اندازه هر شرود و امکانات و کاالهای میست و رو به زوال  فانی هم کشد، باز

 :فرماید متعال می اهللاکم و ناچیز است؛ هم باشد، باز  فراوان

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَثُل  إِ�ََّما﴿ نَزۡلَ�ٰهُ  َكَمآءٍ  ٱ�ُّ
َ
َمآءِ  ِمنَ  أ �ِض  َ�َباُت  بِهِۦ فَٱۡخَتلََط  ٱلسَّ

َ
ا ٱۡ�  ِممَّ

ُ�ُل 
ۡ
نَۡ�ٰمُ  ٱ�َّاُس  يَأ

َ
ٰٓ  َوٱۡ� ٓ  َح�َّ َخَذتِ  إَِذا

َ
�ُض  أ

َ
�ََّنۡت  زُۡخُرَ�َها ٱۡ� ٓ  َوَظنَّ  َوٱزَّ ۡهلَُها

َ
�َُّهمۡ  أ

َ
� 

ٓ  َ�ِٰدُرونَ  ٓ  َعلَۡيَها تَٮَٰها
َ
ۡمُرنَا �

َ
وۡ  َ�ًۡ�  أ

َ
ن َحِصيٗدا َفَجَعۡلَ�َٰها َ�َهاٗر� أ

َ
ۡمِس�  َ�ۡغنَ  لَّمۡ  َكأ

َ
 بِٱۡ�

ُل  َكَ�ٰلَِك  ُرونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ  .]24یونس: [ ﴾٢٤ َ�َتَفكَّ
که مردم و  -و انواع گیاهان زمین  ایم ست که از آسمان نازل کرده زندگی دنیا همانند آبی «

که زمین آراسته شد و کشاورزان  با آن درآمیخت (و رویید) تا آن -خورند چارپایان می
توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن  ،بر استفاده از گیاهان که گمان بردند

 .٦٢همان، ص -)١(
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اي درآوردیم؛  رسید و بدین ترتیب گیاهان را به صورت گیاهان خشک و دروشده
چنین آیات را براي کسانی که  که گویا دیروز اصال گیاهی وجود نداشته است. این چنان

 .»کنیم اندیشند، بیان می می
یک ترکیب  ها، این جمله ه از مجموعه کتشکیل شدده جمله از ي کریمه،  این آیه

دچار اختالل و  ،از آن بیفتد، تشبیه جملهیک عبارت یا یک ه اگر دست آمده است ک به
ها  وضعیت دنیا از جهت سرعت سپري شدن و از بین رفتن نعمت زیراشود؛  آشفتگی می

ه از آسمان کاست به آبی تشبیه شده  ،فریفته شدن مردم به آننیز از جهت و  شو امکانات
هاي  که لباس یچون عروس ي زمین را هم ه رویاند و چهر آید و انواع گیاهان را می فرود می

و مردم گمان  ؛آراید ، میسازد می دوخي  شیفتهرا شوهرش  و پوشد قیمت می زیبا و گران
مه ه رسد و آن امرِ اهللا فر ا میاما ناگهان  ؛ها و بالها سالم است کنند که زمین از آفت می

 .)1(است اصالً وجود نداشته دیروز ،گویی اي که گونه رود؛ به سرسبزي از میان می
 فرماید: که می را به اطالع ما رسانده است اهللا متعال ي این فرموده  اهللا رسول

َثَل  لَُهم َوٱۡ�ِۡب ﴿ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  مَّ نَزۡلَ�ٰهُ  َكَمآءٍ  ٱ�ُّ
َ
َمآءِ  ِمنَ  أ �ِض  َ�َباُت  بِهِۦ فَٱۡخَتلََط  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ۡصَبحَ 
َ
ُ  َوَ�نَ  ٱلّرَِ�ُٰحۗ  تَۡذُروهُ  َهِشيٗما فَأ ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ۡقَتِدًرا َ�ۡ  .]45الکهف: [ ﴾٤٥ مُّ
ست که از آسمان فرو فرستادیم و  مثال زندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آبی «

شود؛  روید و سپس خشک می انبوه می ي آن آب به صورت گاه گیاهان زمین به وسیله آن

 .»کند. و اهللا بر همه چیز تواناست اي که باد، آن را به هر سو پراکنده می به گونه

 َكَمآءٍ ﴿: ل بزن کهایعنی اي محمد! براي مردم، زندگی دنیا را از لحاظ زوال و فنا، مث
نَزۡلَ�ٰهُ 

َ
َمآءِ  ِمنَ  أ � َ�َباُت  بِهِۦ فَٱۡخَتلََط  ٱلسَّ

َ
ۡصَبحَ  ِض ٱۡ�

َ
مانند «: ﴾ٱلّرَِ�ٰحُ  تَۡذُروهُ  َهِشيٗما فَأ

ي آن آب به صورت انبوه  گاه گیاهان زمین به وسیله ست که از آسمان فرو فرستادیم و آن آبی

یعنی  »کند اي که باد، آن را به هر سو پراکنده می شود؛ به گونه روید و سپس خشک می می
 گردیدهها که بزرگ شده و رشد و نمو یافته و زیبا  دانه :از قبیل ،چه که در زمین است آن

 .٢١٦إعجاز القرآن، صي مباحث ف -)١(
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خشکد و بادها آن  مدتی میپس از گیاهانی که در زمین است،  ي همه کرده، و  و شکوفه

ُ  َوَ�نَ ﴿ .پراکند را به هر سو می ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ۡقَتِدًرا َ�ۡ اهللا قادر است که چیزي « :عنی؛ ی﴾مُّ

فرماید می اهللا متعال )1(.»ن ببردایمرا از د و آن را به وجود آور: 

﴿ ْ َما ٱۡعلَُمٓوا َّ�
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  � ۢ  َوزِ�َنةٞ  َولَۡهوٞ  َلعِبٞ  ٱ�ُّ ۡمَ�ٰلِ  ِ�  َوتََ�اثُرٞ  بَۡيَنُ�مۡ  َوَ�َفاُخُر

َ
 ٱۡ�

ۡوَ�ٰدِ� 
َ
ۡعَجَب  َ�ۡيٍث  َكَمَثلِ  َوٱۡ�

َ
ارَ  أ ٮٰهُ  يَِهيجُ  ُ�مَّ  َ�َباتُُهۥ ٱۡلُكفَّ َ�َ�َ �  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  ُمۡصَفّرٗ

 ۖ ٞ  َشِديدٞ  َعَذابٞ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  ُحَ�ٰٗما ِ  ّمِنَ  َوَمۡغفَِرة ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما َورِۡضَ�ٰنۚٞ  ٱ�َّ ۡ�َيا  َمَ�ٰعُ  إِ�َّ  ٱ�ُّ
 .]20الحدید: [ ﴾٢٠ ٱۡلُغُرورِ 

دیگر و  تنها بازي و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یک ،بدانید که زندگی دنیا«
گیاهان آن، کشاورزان  شِچون بارانی که رویِ خواهی در اموال و فرزندان است؛ هم زیاده

بینی و سپس  را زرد و پژمرده می شود و آن  دارد و سپس خشک می را به شگفت وا می
گردد. و در آخرت، عذابی سخت و (نیز) آمرزشی از سوي اهللا و خشنودي  خُرد و ریز می

 .»ي فریب است تنها مایه ،ااوست. و زندگی دنی
نیز  چون و چراي دنیا داللت دارد و حتمی و بی يبر زوال و فنا ،لااز آنجا که این مث

ي آخرت  دربارهما به متعال  اهللاآید،  آخرت وجود دارد و می ،که بدون شکجا  از آن
 :مایدفر می گونه که نموده است؛ همانبه خیري که در آنست، تشویق ما را و هشدار داده 

ٞ  َشِديدٞ  َعَذابٞ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ� ﴿ ِ  ّمِنَ  َوَمۡغفَِرة یعنی در آخرتی که  ؛.]20الحدید: [ ﴾َورِۡضَ�ٰنٞذ ٱ�َّ
و یا بخشش و  ؛وجود ندارد: یا عذابی سخت امراین دو چیزي جز  ،در پیش است

ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما﴿. اهللا خشنوديِ ۡ�َيا کاالي  ،یعنی زندگی دنیا، ﴾٢٠ ٱۡلُغُرورِ  َمَ�ٰعُ  إِ�َّ  ٱ�ُّ
شگفتا از کسانی که . دفریب میند، ککاالي آن تکیه  به دنیا وکه هرکه را  ست فناپذیري

 ،سراي آخرتبه دنیا نسبت  که دیگري وجود ندارد؛ حال آنسراي  ،جز دنیاکه قدند معت
 قرآنآیات در ست که  حقیقتی ،این )2(است. اندكو امکانات و کاالهایش  ،ناچیزبسیار 

 ).١١/٤٩القاسمی، (تفسیر  -)١(

 ).٣١٣-٤/٣١٢تفسیر ابن کثیر، ( -)٢(
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 هاي امیال و خواستهها و  حقیقت دنیا با تمامی کاالها و زینت شده است؛بدان اشاره  کریم
هاي آخرت، ناچیز و  ها نسبت به نعمت تمامی آن وو بس؛ در آن، همین است  بشر

  اهللا رسول گونه دریافتند؛ اینحقیقت دنیا را  صدر اسالم، ست. مسلمانانِ نابودشدنی
کرد و  را به آنان یادآوري می متعال نزد اهللادر نقش و رسالت آنان در زمین و جایگاهشان 

ها در این  انسان  هاي اهللا  و رسالت که وعده نمود تا این آنان را متوجه این حقیقت می
 روح حماسه و عزیمت در نهادنبوي، و بر اثر تربیت زیباي گردید ذهنشان  ي جهان، ملکه

شب و روز با تمام توانشان به تکالیف و وظایف دینی  ،در نتیجه ؛وجود آمدبه   صحابه
به آنان راه یابد و از احدي جز  یترین خستگی و کسالت که کم نآ یب ؛کردند خویش عمل می

 ي آنان، خواستهدوختند و تنها  ترسیدند و به غنیمت یا جاه و مقامی چشم طمع نمی اهللا نمی
 .)1(آخرت نایل آیند رستگاريِو به  بپیماینددر دنیا را اداي این رسالت بود تا این مسیر 

 صفات مؤمنان :هفتم

ترین و مشهورترین صفات  از مهم و ذکر کردهقرآن کریم بسیاري از صفات اهل ایمان را 
تا حیاتی  ، بیارایندین صفاتدبخود را که  است مؤمنان سخن گفته و آنها را دعوت کرده

. سخن الهی دست یابندهاي  ایمانی و مبارك داشته باشند و به بهشت و پاداش و نعمت
هاي قرآن در هر دو  و سوره باشد می گوناگونفراگیر و  ،صفات مؤمنان ي دربارهقرآن 

پرداختن به صفات مؤمنان صفات مؤمنان بحث کرده است.  ، پیراموندوران مکی و مدنی
هد که یادآوريِ د گر اهمیت این موضوع است و نشان می رآن، بیانهاي ق در تمام سوره

و عموم  ها را از یاد نبرند این ویژگیتا  مسلمانان، حایز اهمیت است براياین صفات 
مؤمنان که در  ي صفات امکان ذکر همه .)2(پرورش یابند اه ویژگیمسلمانان بر اساس این 

ی از آیاتبه ذکر تعدادي فقط  ارد؛ اماوجود ند مبحث در ایناست، قرآن کریم آمده 
 :اي از صفات الزم براي اهل ایمان را در بردارد که مجموعه پردازیم می

 .٣٤-١٩، صفحات الجهادیةغرس الروح  يف منهج الرسول  -)١(

 .٨٠-٧٩ظالل اإلیمان، صص يف -)٢(
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 :ي مؤمنون سوره -1
 :فرماید متعال می اهللا

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ  ١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ ِينَ  ٢ َ�ِٰشُعونَ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  ٱ�َّ  ٱللَّۡغوِ  َعنِ  ُهمۡ  َوٱ�َّ

ِينَ  ٣ ُمۡعرُِضونَ  َكٰوةِ  ُهمۡ  َوٱ�َّ ِينَ  ٤ َ�ٰعِلُونَ  لِلزَّ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ َ�َ 
ۡزَ�ِٰجِهمۡ 

َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡ�َتَ�ٰ  َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  �

ُ
 فَأ

ِينَ  ٧ ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  َ�َٰ�ٰتِِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ
َ
ِينَ  ٨ َ�ُٰعونَ  وََ�ۡهِدهِمۡ  ِ� ٰ  ُهمۡ  َوٱ�َّ  َصلََ�ٰتِِهمۡ  َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ٩ ُ�َافُِظونَ 
ُ
ِينَ  ١٠ ٱۡلَ�ٰرِثُونَ  ُهمُ  أ ونَ  �ِيَها ُهمۡ  ٱۡلِفۡرَدۡوَس  يَرِثُونَ  ٱ�َّ ُ�ِٰ�َ ١١﴾ 

 .]11-1المؤمنون: [
که از کارهاي  که در نمازهایشان، خاشعند و آنان آنان؛ رستگار شدندراستی مؤمنان  به«

هایشان  که حافظ شرمگاه و آنان؛ آورند که زکات را به جاي می و آنان؛ گردانند بیهوده روي
پس  ؛شوند جز بر همسرانشان و کنیزانشان که در این صورت سرزنش نمی ،هستند

هایشان را  ها و پیمان که امانت ارند. و آناندیگري باشند، تجاوزک  کسانی که در پیِ راه
نمایند. ایشان، وارثان (بهشت برین)  که بر نمازهایشان محافظت می و آنان ؛کنند رعایت می

 .»اند آورند و در آن جاودانه هستند که بهشت را به دست می
 توان به موراد زیر اشاره کرد: می ات،صفات مؤمنان در این آی ي از جمله

 :خشوع در نماز -الف
ا «فرموده است:  پیامبر هَ وءَ ضُ نُ وُ سِ يُحْ ، فَ ةٌ تُوبَ كْ ةٌ مَ الَ هُ صَ ُ ْرضُ لِمٍ حتَ سْ ئٍ مُ رِ نِ امْ ا مِ مَ

لِكَ الدَّ  ذَ ، وَ ةً بِريَ تِ كَ ْ يُؤْ ا ملَ نُوبِ مَ نَ الذُّ ا مِ هَ بْلَ ةً ملَِا قَ ارَ فَّ انَتْ كَ ا إِالَّ كَ هَ وعَ كُ رُ ا وَ هَ وعَ شُ خُ هُ وَ لَّ رَ كُ  )1(»هْ

و خشوع و رکوع نماز را به  هنگام نماز فرض، خوب وضو بگیردشخصی که  هر«یعنی: 
شرطی  تر انجام داده است؛ به ست که پیش یي گناهان کفاره ،نمازاین  ،دآور يخوبی به جا
 .»گیرد ي عمر را در بر می و این امر همه .گناه کبیره نشده باشد که مرتکب

 ).٣/١١٢؛ شرح النووی (٢٢٨ شماره:  الطهارة، مسلم، مبحث -)١(
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 نمازش خشوع داشته باشد:به چند دلیل، نمازگزار باید در 
 :فرماید می اهللاطور که  به یاد آوردن اهللا و ترس از تهدید او؛ همان به خاطرِ -

قِمِ ﴿
َ
لَٰوةَ  َوأ  .]14طه: [ ﴾١٤ ِ�ِۡ�رِيٓ  ٱلصَّ

 .»و نماز را براي یاد من برپا دار«
و روح نماز، نیت و اخالص و خشوع و  ؛هایی دارد نماز، ارکان و واجبات و سنت -

در صورت عدم  کهست  شامل اذکار و مناجات و افعالی ،نماز زیراباشد؛  حضور قلب می
تلفظ عبارات نماز در صورتی که  چراکهشود؛  حاصل نمی ،اذکار و مناجات هدفحضور قلب، 

 هدفچه  چنین در صورت عدم حضور قلب، آن د. هممانَ هذیان میي  مثابه بهاز دل برنخیزد، 
اعالن آمادگی براي خدمت و عرض بندگی مقصود از قیام،  ؛گردد ، حاصل نمیاست افعال نماز

است و  متعال از رکوع و سجود، ذلت و تعظیم براي اهللا باشد و نیز هدف در برابر اهللا متعال می
، گردداز مقصودش خارج  ی کهعلفهر شود؛ زیرا  حاصل نمی ، بدون حضور قلب،این مقصود

 :فرماید متعال می اهللا .باشد فاقد اعتبار و ارزش می خواهد داشت کهتنها صورتی ظاهري 

َ  َ�َناَل  لَن﴿  .]37الحج: [ ﴾ِمنُ�مۡ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َناُ�ُ  َوَ�ِٰ�ن دَِمآؤَُها َوَ�  ُ�ُوُمَها ٱ�َّ
 .»رسد تقوا و پرهیزکاري شما به او میرسد؛ بلکه  ها به اهللا نمی گوشت و خونِ قربانی«
را  اوشود تا  چیره میانسان ست که بر قلب  رسد، وصفی می اهللا متعالچه به  آن یعنی:

حضور قلب در نماز، ضرورت فراوانی  لذا ؛، وادار کندالهیبه اجراي اوامر و دستورات 
 است؛ زیراشود، صرف نظر کرده  از غفلتی که در اثناي نماز عارض می ،البته شارع دارد؛

 .)1(باشد حضور قلب در آغاز نماز، به معناي حضور قلب در تمام نماز می

 :سخنان باطل و بیهوده کارها وگردانی از  روي -ب
دروغ و دشنام و شوخی.  مانند:ست که باید از آن اجتناب کرد؛  اي لغو، هر کالم بیهوده

قدر جدیت دارند که وقتی براي شوخی و سخنان بیهوده  آن ،منظور این است که مؤمنان

 ).٦/٥؛ تفسیر المراغی، (٢٦مختصر منهاج القاصدین، ص -)١(
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وصف  نمود،را به خشوع در نماز متصف  که مؤمنان اهللا متعال پس از آنندارند. 
براي آنان انجام یک عمل و نیز تا ذکر فرمود گردانی از سخنان بیهوده و شوخی را  روي

ندي ب یعنی ضرورت پايد؛ مایجمع ن، که بر نفس انسان سخت و دشوار است ي راترك کار
پایه و اساس  ،دواي از کارها و نیز اهمیت دوري از برخی از کارهاي دیگر که هر  به پاره

که از  که در نمازهایشان، خاشعند. و آنان آنان«فرماید:  متعال می اهللا )1(تکلیف هستند.
لغو، از دیدگاه برخی از علما، گردانند.  یعنی از باطل روي » نندگردا کارهاي بیهوده روي

افزون بر اند.  آن را شامل گناهان نیز دانستهشمارِ دیگري از علما، شود و  می نیزشامل شرك 
 :فرماید می  اهللاکه  ؛ چنانست اي فایده گفتار و کردار بیهر لغو، شامل  که این

ْ  �َذا﴿ وا ْ  بِٱللَّۡغوِ  َمرُّ وا  .]72الفرقان: [ ﴾٧٢ كَِراٗما َمرُّ
 .»گذرند گذرند، با بزرگوارى و متانت مى گاه که بر گفتار و کردار لغو و بیهوده مى آن«

 گردانند: دادن زکات پاك میا مؤمنان، نفس خود را ب -ج
 :فرماید متعال می اهللا

ِينَ ﴿ َكٰوةِ  ُهمۡ  َوٱ�َّ  .]4المؤمنون: [ ﴾٤ َ�ٰعِلُونَ  لِلزَّ
 .»آورند که زکات را به جاي می آنانو «

دُ «فرموده است:  اهللا رسول مْ انَ اهللا واحلَ بْحَ ْألَ املْيزانَ وسُ دُ هللاَّ متَ مْ احلَْ ن، وَ يامَ طْرُ اإلِ ورُ شَ الطُّهُ
 ، انٌ هَ ةُ بُرْ قَ دَ الَةُ نور، والصَّ الصَّ ضِ وَ األَرْ ات وَ موَ َ السَّ ا بَنيْ ْأل مَ ْآلنِ أَوْ متَ آنُ هللاَّ متَ رْ ، والْقُ يَاءٌ ُ ضِ ربْ الصَّ وَ
ا هَ وبِقُ ها، أَوْ مُ تِقُ عْ هُ فمُ سَ فْ بائِعٌ نَ و، فَ دُ غْ لُّ النَّاس يَ يْك. كُ لَ ةٌ لَكَ أَوْ عَ جَّ پاکیزگی، « یعنی: )2(»حُ

 »الحمدهللاو  اهللا سبحان«کند و  ها) را پر می ترازو(ي نیکی» الحمدهللا«نصف ایمان است. و 
کنند. نماز، نور است و صدقه، برهان؛ و صبر،  و زمین را پر می ها میان آسمان ي فاصله

ي مردم شب را  ست. و قرآن، حجتی به نفع تو یا حجتی بر ضد توست. و همه روشنایی
کنند؛ پس برخی، خود (را  خویشتن داد و ستد می ي درباره رسانند که در حالی به صبح می

 ).٣/٢٦تفسیر النسفی، تفسیر الکشاف، ( -)١(

 .٢٢٣ی:    شماره» فضل الوضوء«، باب »الطهارة«مسلم، کتاب  -)٢(
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اي، خود را (با انجام بدي) به هالکت  هنمایند و عد با انجام نیکی، از عذاب) رها می
 .»انندرس  می

دهنده  صدقه، حجت و برهانی بر ایمان صدقه ؛ یعنی»صدقه، برهان است: «فرمود
 ،ایمان ندارد. پس هرکس صدقه دهد چراکهدهد؛  صدقه نمی ،منافق باشد؛ زیرا می

ي زکات، جامعه را  مؤمنان به وسیله لذا ؛ستاو صدق و درستی ایمانِ گرِ  اش نشان صدقه
ي  سوي دیگر، نتیجهفقر و از  آورد سو ره ي طبقاتی که از یک از شکاف و فاصله

پس زکات، امنیت اجتماعی را براي تمامی افراد  ؛دارند مصون می طلبی، ه زراندوزي و رفا
از  و ي ناتوانان و درماندگان استااجتماعی بر تأمین ،کند. زکات ایجاد میجامعه 

 .)1(کند گیري می پیشجامعه، فروپاشی و از هم گسیختگی 

  :حفظ شرمگاه -د
 :فرماید متعال می اهللا

ِينَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  �

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡ�َتَ�ٰ  َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ 
ُ
 .]7-5المؤمنون: [ ﴾٧ ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  فَأ

کنیزانشان که در این  یاجز بر همسرانشان  ،هایشان هستند که حافظ شرمگاه و آنان«
 .»دیگري باشند، تجاوزکارند  پس کسانی که در پیِ راه ؛شوند صورت سرزنش نمی

ه را دوست دارند و بر پاکی خودشان و جامعدامنی  که عفت و پاك ، کسانی هستندمؤمنان
نفس و خانواده و  سیله،و دینو ب است، طهارت روح حفظ شرمگاهکنند.  محافظت می ،انش

ها از چشم دوختن به  و قلب مانند مصون میمشروع ناروابط  از آلودگی و پلیديِ ،جامعه
ي بدون حساب و ها شهوت ي افسارگسیختگی در زمینهشود و جامعه از  غیرحالل حفظ می

، اجتناب از نزدیکی  حفظ شرمگاه )2(گردد. ها، محفوظ می  ها و نسب از فساد و تباهی خانواده
شامل نیز با همسر از دبر و نزدیکی با او در اثناي قاعدگی و در حالت روزه و احرام حج را 

 الحیاة فی القرآن الکریم، اثر حزمی جزولی. -)١(

 ).٤/٢٤٥٥ظالل القرآن، ( يف -)٢(
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مشروع ناباري و روابط  و بند ست که به بی هایی بستن راه شود. حفظ شرمگاه مقتضیِ می
به همین خاطر قرآن کریم، مسلمانان را به پایین انداختن چشمان و آشکار نکردن  انجامد؛ می

 :فرماید می اهللا متعال )1(تر است. زینت امر کرده است؛ چون این کار برایشان پاکیزه

ْ  لِّلُۡمۡؤمِنِ�َ  قُل﴿ وا بَۡ�ٰرِهِمۡ  مِنۡ  َ�ُغضُّ
َ
�  ْ ۡزَ�ٰ  َ�ٰلَِك  فُُروَجُهمۚۡ  َو�َۡحَفُظوا

َ
َ  إِنَّ  لَُهمۚۡ  أ ۢ  ٱ�َّ  بَِما َخبُِ�

بَۡ�ٰرِهِنَّ  مِنۡ  َ�ۡغُضۡضنَ  لِّلُۡمۡؤمَِ�ٰتِ  َوقُل ٣٠ يَۡصنَُعونَ 
َ
 ُ�ۡبِدينَ  َوَ�  فُُروَجُهنَّ  َو�َۡحَفۡظنَ  �

ۖ  َظَهرَ  َما إِ�َّ  زِ�نَتَُهنَّ  ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  َوۡ�َۡ�ِ�ۡنَ  مِنَۡها َ�َ  ۖ  ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ  إِ�َّ  زِ�نَتَُهنَّ  ُ�بِۡدينَ  َ� وَ  ُجيُو�ِهِنَّ
وۡ 
َ
وۡ  َءابَآ�ِهِنَّ  أ

َ
وۡ  ُ�ُعوَ�ِهِنَّ  َءابَآءِ  أ

َ
ۡ�نَآ�ِهِنَّ  أ

َ
وۡ  �

َ
ۡ�نَآءِ  أ

َ
وۡ  ُ�ُعوَ�ِهِنَّ  �

َ
وۡ  إِۡخَ�ٰنِهِنَّ  أ

َ
وۡ  إِۡخَ�ٰنِهِنَّ  بَِ�ٓ  أ

َ
 أ

َخَ�ٰتِهِنَّ  بَِ�ٓ 
َ
وۡ  أ

َ
وۡ  �َِسآ�ِهِنَّ  أ

َ
يَۡ�ٰنُُهنَّ  َملََكۡت  َما أ

َ
وِ  �

َ
ٰبِعِ�َ  أ ْوِ�  َ�ۡ�ِ  ٱل�َّ

ُ
ۡر�َةِ  أ وِ  ٱلرَِّجالِ  مِنَ  ٱۡ�ِ

َ
 أ

ِينَ  ٱلّطِۡفلِ  ْ  لَمۡ  ٱ�َّ ٰ  َ�ۡظَهُروا رُۡجلِهِنَّ  يَۡ�ِ�ۡنَ  َوَ�  ٱلنَِّسآءِ�  َعۡوَ�ٰتِ  َ�َ
َ
 مِن ُ�ۡفِ�َ  َما ِ�ُۡعلَمَ  بِأ

 ۚ ْ  زِ�نَتِهِنَّ ِ  إَِ�  َوتُو�ُوٓا يُّهَ  َ�ِيًعا ٱ�َّ
َ
 .]31-30النور: [ ﴾٣١ ُ�ۡفلُِحونَ  لََعلَُّ�مۡ  ٱلُۡمۡؤمِنُونَ  �

این،  ؛هایشان را حفظ کنند به مردان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه«
و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان  .گمان اهللا به کردارشان آگاه است تر است. بی برایشان پاکیزه

 -چه ظاهر است جز آن -هایشان را حفظ نمایند و زیور خویش را را پایین بگیرند و شرمگاه
جز  ،هایشان بیندازند و زیورشان را ظاهر نسازند هایشان را بر گریبان آشکار نکنند و روسري

ها و یا زنان  یا خواهرزادهها  براي شوهر یا پدر یا پسر یا پدرشوهر یا برادر یا برادرزاده
رغبتند یا کودکانی که به مسایل  کیش خویش یا غالمانشان یا مردان پیر که به زنان بی هم

) پاهایشان را به زمین نکوبند که زیورآالت پنهانشان ،جنسی زنان آگاهی ندارند؛ و (زنان

 .»ویدسوي اهللا توبه نمایید تا رستگار ش جلب توجه کند. و اي مؤمنان! همه به
، فرا روي مسلمانان قرار دامنی حفظ شرمگاه و عفت و پاك کارهایی براي ، راهاسالم

 داده است:
که است قرار نداده  غیرقابل گسستن ،امرازدواج را یک  ، بر خالف مسیحیت،اسالم -

عدم تفاهم بلکه اسالم، طالق را در صورت  ؛نتوانند از هم جدا شوند گاه هیچزن و شوهر 

 .٢٤٤الفضائل الخلقیة فی اإلسالم، اثر احمد عبدالرحمن، ص -)١(
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در صورت ناتوانی دیگر، و نیز  یا عدم سازش زن و مرد یا اختالف غیرقابل حلشان با یک
 است. گردانیدهمباح  ،او مدت طوالنی دستی و یا غیبت جنسی یا بیماري شوهر یا تنگ

به شرط ایجاد عدالت  را ازدواج با بیش از یک زن نیزطالق و اسالم، براي شوهر،  -
 ه است.مباح نمود ،در میان آنان

که روزه است اسالم به کسی که توانایی هزینه و مخارج ازدواج را ندارد، دستور داده  -
  اهللا بگیرد تا شهوتش را کنترل کند و شرمگاه و عفت خویش را حفظ نماید؛ رسول

إِنَّ «فرموده است:  ، فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ مُ الْبَاءَ نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ ، مَ بَابِ َ الشَّ عْرشَ نُ يا مَ صَ أَحْ ، وَ ِ بَرصَ ضُّ لِلْ هُ أَغَ

اءٌ  جَ هُ لَهُ وِ إِنَّ ، فَ مِ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ ْ يَسْ نْ ملَ مَ ، وَ جِ رْ فَ جوانان! هریک از شما  گروهاي «یعنی:  )1(»لِلْ
جهت پایین انداختن چشمان مؤثرتر بوده  ،این کار زیرا ؛دارد، ازدواج کندازدواج توانایی 

را ندارد، باید روزه بگیرد؛  ازدواجکند و هر کس توانایی  و شرمگاه را بیشتر حفظ می
سپري براي اوست (و او را از ارتکاب گناه و دچار شدن به روابط نامشروع  ،چون روزه

 .»کند) حفظ می
دامن باز کرده  راي افراد پاكهاي حالل را ب ي دروازه بدین صورت شریعت اسالم، همه

با  راستین،ي اسالمی  عالوه بر این، جامعه .)2(بسته است آنان ي حرام را به روي و دروازه
ي   م و قوانین جامعهانظ ؛ زیرااند، فرق دارد دامنی را کنار گذاشته جوامعی که  عفت و پاك

 .)3(کند میدامنی یاري  عفت و پاك ي در زمینهمردان و زنان را  ،اسالمی

 :داري و وفاي به عهد امانت -هـ
 :فرماید متعال می اهللا

ِينَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ
َ
 .]8المؤمنون: [ ﴾٨ َ�ُٰعونَ  وََ�ۡهِدهِمۡ  ِ�

 .»کنند هایشان را رعایت می ها و پیمان که امانت و آنان«

 .١٤٠٠ی:  شماره» استحباب النکاح«باب  »النکاح«مسلم، کتاب  -)١(

 ).١/٦٤٢التشریع الجنائی اإلسالمی، ( -)٢(

 .٢٤٥اإلسالم، عبدالقادر، ص يالفضائل الخلقیة ف -)٣(
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بلکه آن را به صاحبش  ؛کنند یعنی هرگاه امانتی به آنان داده شود، در امانت خیانت نمی
 ؛کنند ببندند، به آن وفا می پیمانیاي به کسی بدهند یا با کسی  دهند و هرگاه وعده پس می

ب، « فرموده است: ي آنان درباره  نه مثل منافقانی که پیامبر ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ : إِذَ ةُ املُنَافِقِ ثَالثٌ آيَ

انَ  ِنَ خَ متُ ا اؤْ لَف، وإِذَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ منافق، سه چیز است: هنگام سخن  ي  نشانه«یعنی:  )1(»وَ
 کند؛ و هرگاه امانتی به او دهد، خُلف وعده می گوید؛ و چون وعده می گفتن، دروغ می

 :فرماید می اهللا .»نماید بسپارند، در امانت، خیانت می

َ  إِنَّ ﴿ ُمرُُ�مۡ  ٱ�َّ
ۡ
ن يَأ

َ
ْ  أ وا َ�َٰ�ٰتِ  تَُؤدُّ

َ
ۡهلَِها إَِ�ٰٓ  ٱۡ�

َ
ن ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  َحَكۡمُتم �َذا أ

َ
ْ  أ  َ�ُۡكُموا

َ  إِنَّ  بِٱۡلَعۡدِل�  ا ٱ�َّ ۦٓۗ  يَعُِظُ�م نِعِمَّ َ  إِنَّ  بِهِ  .]58النساء: [ ﴾٥٨ بَِصٗ�� َسِميَعۢ� َ�نَ  ٱ�َّ
ها را به صاحبانش باز پس دهید و هنگامِ داوري در  دهد که امانت اهللا به شما فرمان می«

دهد! به  ست پندي که اهللا به شما می عدالت را رعایت کنید. چه پند نیکیمیانِ مردم، 
 .»درستی که اهللا، شنواي بیناست

گمارید؟  اي) نمی آیا مرا به کار (وظیفهخدا!  گوید: گفتم: اي رسول می  ابوذر
َا «ام زد و فرمود:  با دستش به شانه  اهللا رسول ، وإهنَّ عِيفٌ رٍّ إنَّكَ ضَ ا أبا ذَ َا يومَ يَ ، وإهنَّ ةٌ أَمانَ

يْهِ فِيها لَ ي عَ ها، وأدَّ الَّذِ ذها بِحقِّ ، إالَّ من أخَ امةٌ يٌ ونَدَ زْ ة خِ اي ابوذر! تو «یعنی:  )2(»القيامَ
ي رسوایی و پشیمانی  ها، امانت است و روز قیامت مایه ناتوانی و این مسؤولیتو  ضعیف

ي خود در این  آن بپذیرد و به وظیفهخواهد بود؛ مگر براي کسی که آن را با رعایت حقّ 
 .»مسؤولیت عمل نماید

رعایت  ؛ زیرااست یدهوالیت و سرپرستی را امانت نام  پیامبر ،در این حدیث
لیت و هوشیاري نسبت به مصالح و منافع وشخصی از مسؤ ي عدالت، عدم سوءاستفاده

در   اهللا گوید: رسول می  ابوهریرهچنین  هم .)3(استاین امانت  يها ویژگیمردم، از 
نشینی آمد و پرسید: قیامت چه  گفت که در این میان بادیه مجلسی با مردم سخن می

 ).٢/٤٦شرح النووی، (» اإلیمان«مسلم، کتاب  -)١(

 .١٨٢٥ی:  ، شماره»اإلمارة«مسلم، کتاب  -)٢(

 ).١/٦٠٥األخالق اإلسالمیة و أسسها، ( -)٣(

                                                            



 309 ایمانمبحث ششم: 

از حاضران گمان کردند که  به سخنان خود ادامه داد؛ برخی  اهللا ست؟ رسول زمانی
پرسش را شنید، اما چون از آن خوشَش نیامد، پاسخی نداد و برخی دیگر گفتند:   پیامبر

ي قیامت  کسی که درباره«سؤال را نشنید. بزرگوار پس از پایان صحبتش فرمود:   امبرپی
ا «فرمود:   اهللا خدا! رسول نشین عرض کرد: من بودم اي رسول بادیه» پرسید، کجاست؟ إذَ

ةَ  اعَ تَظِرِ السَّ انْ ةُ فَ انَ يِّعَتِ األَمَ  .»گاه که امانت ضایع شود، منتظر قیامت باش آن«یعنی:  »ضُ

تَظِرِ «فرمود:   اهللا گردد؟ رسول پرسید: امانت چگونه ضایع می انْ لِهِ فَ ِ أَهْ ريْ رُ إىل غَ دَ األَمْ سِّ ا وُ إذَ

ةَ  اعَ  .»گاه که کارها (=زمام امور) به نااهالن سپرده شود، منتظر قیامت باش آن«یعنی:  )1(»السَّ
 :فرماید می  اهللا

ٰ  ُكنُتمۡ  �ن﴿ ْ  َولَمۡ  َسَفرٖ  َ�َ ۖ  َفرَِ�ٰنٞ  َ�تِٗبا َ�ُِدوا ۡقُبوَضةٞ ِمنَ  فَإِنۡ  مَّ
َ
 َ�ۡعٗضا َ�ۡعُضُ�م أ

ِي فَۡلُيَؤّدِ  َ�َٰنَتُهۥ ٱۡؤتُِمنَ  ٱ�َّ
َ
َ  َوۡ�َتَّقِ  أ ۥۗ  ٱ�َّ ْ  َوَ�  َر�َُّه ۚ  تَۡ�ُتُموا َ�َٰدةَ ۥٓ  يَۡ�ُتۡمَها َوَمن ٱلشَّ  فَإِنَُّه

ۥۗ  َءاثِمٞ  ُ  قَۡلُبُه  .]283: ةالبقر[ ﴾٢٨٣ َعلِيمٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ
اي نیافتید، باید چیزي را به عنوان گرُو، به بستانکار  و اگر در سفر بودید و نویسنده «

که امین قرار گرفت، باید امانتش را پس  دیگر اطمینان داشتید، پس آن بدهید. و اگر به یک
نکنید و هرکس از اظهارِ دهد و از اهللا که پروردگارِ اوست، پروا کند. و گواهی را کتمان 

 .»دهید، آگاه است چه انجام می گواهی خودداري کند، قلبش گنهکار است. و اهللا از آن

 :بر نمازها بندي پاي -و
 :فرماید متعال می اهللا

ِينَ ﴿ ٰ  ُهمۡ  َوٱ�َّ  .]9المؤمنون: [ ﴾٩ ُ�َافُِظونَ  َصلََ�ٰتِِهمۡ  َ�َ
 .»نمایند میکه بر نمازهایشان محافظت  و آنان«

کنند و به  شان را قضا نمی کنند و نمازهاي کسانی که بر اوقات نمازهایشان محافظت می
به فکر  ؛ بلکهکه وقت نمازشان سپري شود چیزهاي دیگري سرگرم و مشغول نیستند تا این

 ).٢/٤٣٩القرآن الکریم، ( يف الحیاة» العلم«بخاری، کتاب  -)١(
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  اهللا گوید: از رسول می عبداهللا بن مسعود )1(وقت ادا کنند. سرِ آن رانمازشان هستند تا 

ا« فرمود: تر است؟ پرسیدم: کدامین عمل نزد اهللا متعال، پسندیده تِهَ قْ ىلَ وَ الَةُ عَ  نمازِ« یعنی: »الصَّ

يْنِ «سپس کدامین عمل؟ فرمود:  گفتم: .»وقت سرِ الِدَ  .»پدر و مادر هنیکی ب«یعنی:  »بِرُّ الوَ

بِيلِ اهللاِ «سؤال کردم: سپس چه عملی؟ فرمود:  ادُ يف سَ هَ  .)2(»اهللاجهاد در راه «یعنی:  .»اجلِ

 :ي فرقان سوره -2
 :فرماید متعال میاهللا 

ِينَ  ٱلرَّ� وَِعَبادُ ﴿ �ِض  َ�َ  َ�ۡمُشونَ  ٱ�َّ
َ
ْ  ٱۡلَ�ِٰهلُونَ  َخاَطَبُهمُ  �َذا َهۡوٗنا ٱۡ�  َسَ�ٰٗما قَالُوا

ِينَ  ٦٣ ٗدا لَِرّ�ِِهمۡ  يَبِيُتونَ  َوٱ�َّ ِينَ  ٦٤ َوقَِ�ٰٗما ُسجَّ  َعَذاَب  َ�نَّا ٱۡ�ِۡف  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َوٱ�َّ
� َسآَءۡت  إِ�ََّها ٦٥ َغَراًما َ�نَ  َعَذاَ�َها إِنَّ  َجَهنََّمۖ  ِينَ  ٦٦ َوُمَقاٗما ُمۡسَتَقّرٗ ٓ  َوٱ�َّ ْ  إَِذا نَفُقوا

َ
 لَمۡ  أ

 ْ ْ  َولَمۡ  �ُۡ�ِفُوا وا ِي ٦٧ قََواٗما َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  َ�ۡقُ�ُ ِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َ�  نَ َوٱ�َّ  َوَ�  َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ
ُ  َحرَّمَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس  َ�ۡقُتلُونَ  ثَاٗما يَۡلقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُونَۚ  َوَ�  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  ٱ�َّ

َ
� ٦٨ 

 وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ  ٦٩ ُمَهانًا �ِيهِۦ َوَ�ۡخُ�ۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  َ�ُ  يَُ�َٰعۡف 
ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ� 

ُ
ُل  فَأ ُ  ُ�َبّدِ ُ  َوَ�نَ  َحَسَ�ٰٖت�  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ٱ�َّ  َوَمن ٧٠ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ

ِ  إَِ�  َ�ُتوُب  فَإِنَُّهۥ َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  تَاَب  ِينَ  ٧١ َمَتاٗ�ا ٱ�َّ ورَ  �َۡشَهُدونَ  َ�  َوٱ�َّ ْ  �َذا ٱلزُّ وا  َمرُّ
ْ  بِٱللَّۡغوِ  وا ِينَ  ٧٢ كَِراٗما َمرُّ ْ  إَِذا َوٱ�َّ ْ  لَمۡ  َرّ�ِِهمۡ  َ�ٰتِ � ُذّكُِروا وا ا َعلَۡيَها َ�ِرُّ  ٧٣ وَُ�ۡمَياٗ�ا ُصّمٗ
ِينَ  ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َوٱ�َّ

َ
ٰتَِنا أ ةَ  َوُذّرِ�َّ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
 إَِماًما لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡجَعۡلَناوَ  أ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ٧٤
ُ
ْ  بَِما ٱۡلُغۡرفَةَ  ُ�َۡزۡونَ  أ وا ۡونَ  َصَ�ُ ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٧٥ وََسَ�ًٰما َ�ِيَّةٗ  �ِيَها َوُ�َلقَّ  �ِيَها

� َحُسَنۡت   .]76-63الفرقان: [ ﴾٧٦ َوُمَقاٗما ُمۡسَتَقّرٗ
 ؛روند زمین با آرامش و فروتنى راه مىهستند که روى   و بندگان پروردگار رحمان، کسانى «

 -آمیزي مسالمت سخن -دهند، سالم و هنگامى که افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار مى

 ).٩/٢٠٠تفسیر الطبری، ( -)١(

 ).٢/٧٣شرح النووی، ( ١٣٧ی:  شماره» اإلیمان«مسلم، کتاب،  -)٢(
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گذرانند و آنان که  گویند. و آنان که شب را براى پروردگارشان با سجده و قیام مى مى
راستی عذابش پایدار  بهگویند: اي پروردگارمان! عذاب دوزخ را از ما (دور) بگردان؛  مى

ست! و آنان که چون  گمان دوزخ، چه جاي بدي و چه بد منزلگاهى (و دشوار) است. بی
همواره میان این دو   ورزند، و انفاقشان کنند و بخل نمى روى نمى کنند، زیاده انفاق مى

هللا، پرستند، و کسى را که ا حالت، در حد اعتدال است و آنان که معبودي جز اهللا را نمى
مرتکب این که و کسى  .کنند کشند و زنا نمى حق نمى خونش را حرام کرده است، جز به

، و با گردد روز قیامت عذابش دو چندان مى ؛(اعمال) شود، مجازات سختى خواهد دید
مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار  ؛ماند ذلت و خوارى براي همیشه در آن مى

کند. و اهللا، بسیار آمرزنده و  تبدیل مى  هایشان را به نیکی که اهللا، بدىشایسته انجام دهند 
که باید به سوى  مهرورز است. و هرکس توبه کند و کار شایسته انجام دهد، پس او چنان

گاه که بر گفتار و کردار لغو و  دهند و آن و کسانى که گواهى دروغ نمى گردد. اهللا باز مى
و آنان که چون با آیات پروردگارشان  گذرند. وارى و متانت مىگذرند، با بزرگ بیهوده مى

گویند: اي پروردگارمان!  مانند. و آنان که مى شوند، در برابرش کر و کور نمى پند داده مى
همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را پیشواى پرهیزکاران قرار بده. 

منازل و جایگاه رفیعی (در بهشت) پاداش  چنین کسانی به پاس شکیبایی و صبرشان
 ؛شوند رو مى ه) روب گیرند و در آن با درود و سالمى (از سوى پروردگار و فرشتگان مى

 .»ست! مانند. چه قرارگاه نیکی و چه منزلگاه خوبى جاودانه در آن مى
 الهیها صفات بندگان مؤمن خدا در زندگانی دنیاست؛ کسانی که مستحق پاداش  این

ي این  از جمله ؛دهد پاداش بزرگی به آنان می ،به خاطر این صفات اهللا متعالاند و  هشد
 توان به موارد زیر اشاره کرد: صفات می

 :آرامش و وقار و متانت -الف
 :فرماید می اهللا متعال

ِينَ  ٱلرَّ� وَِعَبادُ ﴿ �ِض  َ�َ  َ�ۡمُشونَ  ٱ�َّ
َ
 .]63الفرقان: [ ﴾َهۡوٗنا ٱۡ�

 .»روند هستند که روى زمین با آرامش و فروتنى راه مى  بندگان پروردگار رحمان، کسانىو «
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خواهند  نمی؛ آنان فخرفروشیتکبر و با خرامان یا نه  ؛روند یعنی با آرامش و وقار راه می
که در  کسانی هستند ،پس مؤمنان ،)1(و تبهکاري روي دهداهللا  نافرمانیِکه در زمین، گناه و 

 :فرماید می . اهللا متعالو قدرتند و نه به دنبال فساد و تباهی جویی خواستار برتري نه ،زمین

ارُ  تِۡلَك ﴿ ِينَ  َ�َۡعلَُها ٱ�ِخَرةُ  ٱ�َّ � يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ �ِض  ِ�  ُعلُّوٗ
َ
 َوٱۡلَ�ٰقَِبةُ  فََساٗد�ۚ  َوَ�  ٱۡ�

 .]83القصص: [ ﴾٨٣ لِۡلُمتَّقِ�َ 
دهیم که خواهان فساد و برتري  آن را براي کسانی قرار میاین، سراي آخرت است که  «

 .»در زمین نیستند. و فرجام نیک از آنِ پرهیزکاران است
و  چون افراد بیمار، با حالت تصنعی این نیست که مؤمنان هم ،آرامش و وقار منظور از

  ان آدم، پیامبرسرور فرزند زیرا ظر آیند؛ن قدر افتاده راه بروند که مانند افراد بیمار به آن
 ؛شد آمد و گویی زمین برایش خم می پایین می ،گویی از سرازیري فت کهر ي راه میا گونه به

 .)2(اند کروه دانستهونه آرام و تصنعی باشد، مگ ی را که اینبرخی از پیشینیان صالح، راه رفتن
ي آرامش و وقار و متانت و تواضع، و  کند که مؤمنان در زندگی دنیا به وسیله بیان می ،این آیه

فروشند و در زمین به دنبال فساد و تباهی نیستند، از  ورزند و فخر نمی که استکبار نمی این
خطر بزرگی براي حیات بشریت  ،کبر و فخرفروشی زیرا ؛شوند دیگران جدا و مشخص می

 .)3(ماند هیبت و رعایت ادب باقی نمی و براي کسی احترام ،دیگر ،کبرتود وجبا  راکهدارد؛ چ

 :بردباري -ب
 :فرماید می اهللا متعال

ِينَ  ٱلرَّ� وَِعَبادُ ﴿ �ِض  َ�َ  َ�ۡمُشونَ  ٱ�َّ
َ
ْ  ٱۡلَ�ِٰهلُونَ  َخاَطَبُهمُ  �َذا َهۡوٗنا ٱۡ�  َسَ�ٰٗما قَالُوا

 .]63الفرقان: [ ﴾٦٣
 هستند که روى زمین با آرامش و فروتنى راه   و بندگان پروردگار رحمان، کسانى«

 

 ).٩/٤٠٧تفسیر الطبری، ( -)١(

 ).٣/٢٧٩تفسیر ابن کثیر، ( -)٢(

 ).٢/٤٤٣الحیاة فی القرآن الکریم، ( -)٣(
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سخن  -دهند، سالم روند، و هنگامى که افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار مى مى
 .» گویند مى -آمیزي مسالمت

و هرگاه   ورزند ي هستند که در برابر نادانیِ دیگران، جهالت نمیبردبار افراد ،مؤمنان
خود را  گیرند. روزِ کنند و انتقام نمی ادبی شود، بردباري می نسبت به آنان نادانی و بی

ایستند و  بهترین شب است، سر پا میآري؛ است؟  ذرانند؛ اما شبِشان چگونهگ ونه میگ این
آزاد کند و از دوزخ ا از آتش آنان رخواهند که  می اهللا متعالریزند و از  اشک می

ست  اي پسندیده هاي ویژگیاز  ، یکیبردباري )1(شان درگذرد و از آنان خشنود شودگناهان
به اشج عبدالقیس فرمود:   اهللا گوید: رسول می ب عباس ؛ ابندوستش دارد  اهللاکه 

اة« األَنَ لْمُ وَ امَ اهللاَّ: احلِ ِبُّهُ ِ حيُ تَنيْ لَ صْ دوستشان ست که اهللا  در تو دو ویژگی«یعنی:  )2(»إِنَّ فيكَ خَ
 .»درنگ در کارها (سنجیده عمل کردن) دارد: بردباري و

 داري: زنده نماز شب و شب -ج
شب یا پاسی از آن را  بیشتراین است که  ،اهللا صفات بندگان مؤمنِهاي  ویژگیاز یکی 

بیان  فراوانیدر آیات را این صفت مؤمنان  ؛ اهللا متعال،گردانند با نماز و عبادت زنده می
 :است فرموده

ِينَ ﴿ ٗدا لَِرّ�ِِهمۡ  يَبِيُتونَ  َوٱ�َّ  .]64الفرقان: [ ﴾٦٤ َوقَِ�ٰٗما ُسجَّ
 .» گذرانند و آنان که شب را براى پروردگارشان با سجده و قیام مى«

ِينَ  َ�ٰتَِنا� يُۡؤِمنُ  إِ�ََّما﴿ ْ  إَِذا ٱ�َّ  َ�  وَُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِ�َۡمدِ  َوَسبَُّحواْ  � � بَِها ُذّكُِروا
وَن۩ ا َوَطَمٗعا َخۡوٗفا َر�َُّهمۡ  يَۡدُعونَ  ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ  ١٥ �َۡسَتۡكِ�ُ  َوِممَّ

 .]16-15: ةالسجد[ ﴾١٦ يُنفُِقونَ  َرزَۡقَ�ُٰهمۡ 
کنان به زمین  آورند که چون به آن پند داده شوند، سجده تنها کسانی به آیات ما ایمان می«

کنند و ایشان تکبر  افتند و با حمد و ستایش پروردگارشان، او را به پاکی یاد می می

 ).٩/٤٠٩الطبری، (تفسیر  -)١(

 .٢٥ی:  شماره» األمر باإلیمان بالله«باب » اإلیمان«مسلم، کتاب  -)٢(
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ماند و با بیم و امید، پروردگارشان  ورزند. (شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می نمی
 .»کنند ایم، انفاق می شان کرده چه نصیب ند و از آنخوان را می

﴿ ْ ۡلِ  ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�نُوا ۡسَحارِ  ١٧ َ�ۡهَجُعونَ  َما ٱ�َّ
َ
 .]18-17الذریات: [ ﴾١٨ �َۡستَۡغفُِرونَ  ُهمۡ  َو�ِٱۡ�

 .» کردند خوابیدند. و سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می آنان فقط اندکی از شب می«
شود.  مؤمنان در هنگام نماز و عبادت، دلشان از تقوا و ترس از عذاب جهنم، لبریز می

را از  دوزخکنند تا عذاب  رو به پروردگارشان می و گریه و زاري ،تضرعترس و آنان با 
 :فرماید متعال می اهللاگرداند؛ بآنان دور 

ِينَ ﴿  َسآَءۡت  إِ�ََّها ٦٥ َغَراًما َ�نَ  َعَذاَ�َها إِنَّ  َجَهنََّمۖ  َعَذاَب  َ�نَّا ٱۡ�ِۡف  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َوٱ�َّ
�  .]66-65الفرقان: [ ﴾٦٦ َوُمَقاٗما ُمۡسَتَقّرٗ

راستی  گویند: اي پروردگارمان! عذاب دوزخ را از ما (دور) بگردان؛ به و آنان که مى «

 .»ست! منزلگاهىگمان دوزخ، چه جاي بدي و چه بد  بی عذابش پایدار (و دشوار) است.
 :فرماید دیگري میي  آیهدر  اهللا متعال

ۡلِ  نَاِشَئةَ  إِنَّ ﴿ َشدُّ  ِ�َ  ٱ�َّ
َ
ۡقَومُ  ا ٔٗ َوۡ�  أ

َ
 .]6المزمل: [ ﴾٦ �ِيً�  َوأ

 گمان قیام شب در هماهنگی (زبان و دل) مؤثرتر و در سخن، (یعنی در تلفظ و درك بی «

 .»الفاظ) استوارتر است
 دربدن را  ترِ غلبه بر شیرینی خواب و جذابیت بستر پس از خستگی روز، بیش زیرا

و ترجیح انس با  اهللاي روح و اجابت دعوت  اعالم سیطره ،ولی این کار ؛اندازد زحمت می
و دعاي ذکر  چراکهاستوارتر است؛  شب، . به همین خاطر ذکر و راز و نیازستاو

در  و نیز مناجات و راز و نیازو نماز خواندن  بسیار شیرین و پرحالوت استشب،  نیمه
در ، صفا و نوري داري با عبادت آرامش زنده شب ؛دارد یخاصو صفاي شوع ، خاین وقت

. کنند ، چنین نور و صفایی ایجاد نمینماز و اذکار روزبسا  چهکند که  قلب ایجاد می
ب را سالم و پاك داند که چه چیزهایی قل میاست، که این قلب را آفریده  پروردگاري

قلب آمادگی و استعداد  ،کند و در چه اوقاتی و چه چیزهایی به قلب نفوذ می گرداند می
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تر، قلب را مسخر  و آرامش دارد و چه اسبابی بیشصفا تري جهت گرفتن نور و  بیش
 .)1(تري در آن دارد کند و تأثیر بیش خود می

 :روی در انفاق رعایت اعتدال و میانھ -د
است. مؤمنان در انفاق  کردن روي در انفاق اعتدال و میانه ،مؤمنان هاي ویژگیاز یکی 

کنند و نسبت به  انفاق نمی ،تر از نیاز بیش پرهیزند و میاسراف و ریخت و پاش از  ،خود
در  کنند و مخارجشان را  نمیدر حقشان کوتاهی  ؛ بلکهبخیل نیستند ،زن و فرزندانشان

بهترین کار،  سازند. فراهم می تدال و به صورت متعارفحد توان خود و با رعایت اع
 :فرماید متعال می . اهللاو نه تفریط ،نه افراط ست؛ روي میانهرعایت اعتدال و 

ِينَ ﴿ ٓ  َوٱ�َّ ْ  إَِذا نَفُقوا
َ
ْ  لَمۡ  أ ْ  َولَمۡ  �ُۡ�ِفُوا وا  .]67الفرقان: [ ﴾٦٧ قََواٗما َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  َ�ۡقُ�ُ

همواره   ورزند، و انفاقشان کنند و بخل نمى روى نمى کنند، زیاده انفاق مىو آنان که چون «

 .»میان این دو حالت، در حد اعتدال است

 :شرك نورزیدن به  اهللا و دوري از قتل و زنا -هـ
دین و بلکه  ؛ورزند این است که به اهللا شرك نمی ،صفات بندگان مؤمن اهللادیگر از 

و طاعت و عبادت را  کنند دانند و او را خالصانه عبادت می میعبادت را خالص براي اهللا 
مگر به خاطر حقی که این  ،کشند هیچ کسی را نمی چنین ؛ همدهند فقط براي او انجام می

 ؛گناه قتل فرد بیو زناي محصنه،  ؛ارتداد پس از اسالم آوردن ؛ مانندگرداندبکار را الزم 
 :فرماید متعال می اهللا .)2(شود کشته می چنین کارهاییانسان در مقابل 

ِينَ ﴿ ِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َ�  َوٱ�َّ مَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس  َ�ۡقُتلُونَ  َوَ�  َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ ُ  َحرَّ  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  ٱ�َّ
ثَاٗما يَۡلقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُونَۚ  َوَ� 

َ
 َوَ�ۡخُ�ۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  َ�ُ  يَُ�َٰعۡف  ٦٨ �

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ  ٦٩ ُمَهانًا �ِيهِۦ
ُ
ُل  فَأ ُ  ُ�َبّدِ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ٱ�َّ

 ).٦/٣٧٤٦فی ظالل القرآن، ( -)١(
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ُ  َوَ�نَ  َحَسَ�ٰٖت�  ِ  إَِ�  َ�ُتوُب  فَإِنَُّهۥ َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  تَاَب  َوَمن ٧٠ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ  ٱ�َّ
 .]71-68الفرقان: [ ﴾٧١ َمَتاٗ�ا

پرستند و کسى را که اهللا، خونش را حرام کرده است،  و آنان که معبودي جز اهللا را نمى «
مرتکب این (اعمال) شود، مجازات که کنند؛ و کسى  کشند و زنا نمى حق نمى جز به

 شود و با ذلت و خوارى براي روز قیامت عذابش دو چندان مى؛ سختى خواهد دید
مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند ؛ ماند همیشه در آن مى

است. و  کند. و اهللا، بسیار آمرزنده و مهرورز تبدیل مى  هایشان را به نیکی که اهللا، بدى

 .»گردد که باید به سوى اهللا باز مى هرکس توبه کند و کار شایسته انجام دهد، پس او چنان

 :گواهی دروغپرهیز از  -و
 :فرماید می  اهللا

ِينَ ﴿ ورَ  �َۡشَهُدونَ  َ�  َوٱ�َّ ْ  �َذا ٱلزُّ وا ْ  بِٱللَّۡغوِ  َمرُّ وا  .]72الفرقان: [ ﴾٧٢ كَِراٗما َمرُّ
گاه که بر گفتار و کردار لغو و بیهوده  دهند و آن و کسانى که گواهى دروغ نمى«

 .»گذرند گذرند، با بزرگوارى و متانت مى مى
 اهللا رسول باشد که میترین گناهان کبیره  از بزرگیا گواهی دروغین، یکی  شهادت ناحق

 که نُفَیع بن حارث بدان تصریح نموده است؛ چنان قال رسولُ اهللاَّ گوید:  می  :» أَال

بائِر؟ ِ الْكَ بِّئُكمْ بِأكْربَ لنا: بىلَ يا رسولَ اهللاَّ، قال: » أُنَ اكُ «ثالثاً قُ قُوقُ الْوالِديْناإلِرشْ تَّكِئاً »بِاهللاَِّ، وعُ ، وكان مُ

ورِ «فَجلَس فقال: ورِ وشهادُة الزُّ لُ الزُّ لنَا: ليْتَهُ سكت»أَال وقوْ ا حتَّى قُ هَ رُ رِّ ال يكَ یعنی:  »، فَام زَ

 گفتیم: بله، اي» ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟ آیا شما را از بزرگ«سه بار فرمود:   اهللا رسول«

تر تکیه زده بود،  که پیش  پیامبر». شرك به اهللا، و نافرمانی پدر و مادر«خدا! فرمود:  رسول
». آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است«نشست و فرمود: 

 .)1(» فرمود! قدر این جمله را تکرار کرد که با خود گفتیم: اي کاش سکوت می و آن

 ).٢/٨٢، شرح النووي، (١٤٧: ی ،شماره»اإلیمان«مسلم، کتاب  - )١(
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 :از موعظه و پند قرآن بهره بردن -ز
 :فرماید می  اهللا

ِينَ ﴿ ْ  إَِذا َوٱ�َّ ْ  لَمۡ  َرّ�ِِهمۡ  َ�ٰتِ � ُذّكُِروا وا ا َعلَۡيَها َ�ِرُّ  .]73الفرقان: [ ﴾٧٣ وَُ�ۡمَياٗ�ا ُصّمٗ
 .»مانند شوند، در برابرش کر و کور نمى و آنان که چون با آیات پروردگارشان پند داده مى«

 :سالکان راه اهللا افزایشاشتیاق به  -ح
 :فرماید متعال می اهللا

ِينَ ﴿ ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َوٱ�َّ
َ
ٰتَِنا أ ةَ  َوُذّرِ�َّ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
 إَِماًما لِۡلُمتَّقِ�َ  َوٱۡجَعۡلَنا أ

 .]74الفرقان: [ ﴾٧٤
را روشنی چشمانمان گویند: اي پروردگارمان! همسران و فرزندانمان  و آنان که مى«

 .»بگردان و ما را پیشواى پرهیزکاران قرار بده
،  اهللاین معناست که دب ؛ پاسخ داد:این آیه سؤال شد ي باره در / از حسن بصري

را به او نشان دهد. به   ي مسلمان بنده همسر و برادر و دوست صمیمیِ طاعت و عبادت
اش را  فرزند یا نوه یا برادر یا دوست صمیمیکه مسلمان،  تر از این ، چیزي بیشاهللا سوگند

 )1(گرداند. بردار اهللا است، چشم او را روشن نمی ببیند که مطیع و فرمان

ما بدین معناست که گوید:  ﴾٧٤ إَِماًما لِۡلُمتَّقِ�َ  َوٱۡجَعۡلَنا﴿ ي: آیه ي درباره $عباس ابن
ي ما هدایت یابند و ما را پیشوایان  دیگران به وسیله تارا پیشوایان هدایت قرار ده 

 فرماید: میاهل سعادت  ي دربارهزیرا اهللا متعال گمراهی قرار مده؛ 

ةٗ  وََجَعلَۡ�ُٰهمۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
ٓ  بِأ وَۡحۡينَا

َ
لَٰوةِ  �قَامَ  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ  فِۡعَل  إَِ�ۡهِمۡ  َوأ  .]73األنبیاء: [ ﴾ٱلصَّ

کردند و انجامِ کارهايِ نیک  قرار دادیم که به فرمان ما راهنمایی میو آنان را پیشوایانی  «

 .»گزار ما بودند و برپا داشتن نماز و اداي زکات را به آنان وحی نمودیم و تنها عبادت
 

 ).٢/٤٥٧الحیاة في القرآن الکریم، ( -)١(
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 :فرماید اهل شقاوت می ي و درباره

ةٗ  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  َ�  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َوَ�ۡومَ  ٱ�َّارِ�  إَِ�  يَۡدُعونَ  أ  .]41القصص: [ ﴾٤١ يُنَ�ُ

 .» شوند خوانند و روز قیامت یاري نمی می سوي آتش فرا و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به «

 پیشوایانِیعنی ما را گویند:  می ﴾٧٤ إَِماًما لِۡلُمتَّقِ�َ  َوٱۡجَعۡلَنا﴿ي  برخی در تفسیر آیه
 مومنانپس  و نیکی بگردان؛ به سوي خیر گران عوتیافته و د کننده و هدایت هدایت

ها و نسلشان متصل باشد و هدایت  که عبادتشان به عبادت فرزندان و نوه رنددوست دا
؛ از دارد يتر و سرانجام نیکوتر پاداش بیش ،این امر ؛آنان به دیگران نفع و فایده برساند

مَ انْقَطَعَ «فرمود:   اهللا رو رسول این اتَ ابْنُ آدَ ا مَ ةٍ أو  إِذَ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ ن صَ : إِالَّ مِ نْ ثَالثةٍ هُ إِالَّ مِ لُ مَ عَ

و لَهُ  عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ عُ بِهِ أو وَ نْتَفَ مٍ يُ لْ میرد، عملش قطع  هنگامی که انسان می«یعنی:  )1(»عِ

برند؛ یا  ي جاري؛ یا علمی که دیگران از آن نفع می شود؛ مگر در سه مورد: صدقه می
 .»کند برایش دعا میفرزند صالحی که 

 گرنه و ؛کشدنبه درازا تا سخن کنیم  صفات مؤمنان بسنده میهمین مقدار از ذکر  به
اخالص، صداقت،  فراوانی براي مؤمنان ذکر شده است؛ از جمله:صفات  در قرآن کریم،
 )2(، خوف و رجا، شکر، صبر، رضا، شجاعت و دیگر صفات پسندیده.اهللاتوکل، محبت 

 از نتایج و آثار ایمان اي پاره :هشتم

آسایش و  ،جسم ،مدتی در قلب مدت و دراز ایمان صحیح، فواید و نتایج و آثار کوتاه
 و فواید همیشگیهاي  میوهداراي  انسان در دنیا و آخرت دارد. درخت ایمان، زندگیِ 

از ثمرات و نتایج  ها، بديي  و دفع همه ،آخرت هاي خوبیکه  خالصه این ست؛ شماري بی
اش قوي شود و  د و ریشههرگاه ریشه دوانَ ،درخت ایمان صحیح زیراایمان صحیح است؛ 

ها را در  تمام خوبیهایش برسد،  و میوه گرددهایش شکوفا  هایش پراکنده و خوشه شاخه

 . ، به روایت ابوهریره١٦٣١صحیح مسلم، ش:  -)١(

 ).٢/٤٥٩الحیاة في القرآن الکریم، ( -)٢(
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ترین ثمرات و  بزرگي  جملهاز  ریزد؛ ، فرو میبر صاحبش و بر دیگران ها، ي زمان همه
 زیر اشاره کرد: دتوان به موار ایمان میفواید 

 :اهللا ي و دوستیِ ویژهیابی به والیت  دست -1
 گیرند دیگر پیشی می ست که مشتاقان براي رسیدن به آن بر یک نعمتیترین  بزرگاین، 
 :فرماید می؛ اهللا متعال یابند یافتگان به آن دست می که توفیق ست ترین هدفی و بزرگ

﴿ ٓ�َ
َ
ۡوِ�َآءَ  إِنَّ  �

َ
ِ  أ ِينَ  ٦٢ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعَلۡيِهمۡ  َخۡوٌف  َ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا

 .]63-62یونس: [ ﴾٦٣
آنان که ؛ شوند بدانید که بر دوستان اهللا هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی «

 .»کردند ایمان آوردند و تقوا و پرهیزکاري پیشه می
از ثمرات  باشد. یکی می  خاص خداوند پس هر مؤمن پرهیزکاري، دوست و ولیِ

 :فرماید ي مؤمنان می درباره  اهللاین است که  ،ایمان

﴿ ُ ِينَ  َوِ�ُّ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ لَُ�ٰتِ  ّمِنَ  ُ�ۡرُِجُهم َءاَمُنوا  .]257: ةالبقر[ ﴾ٱ�ُّورِ  إَِ�  ٱلظُّ
ها(ي کفر و شرك) به سوي نور  آنان را از تاریکییاور مؤمنان است؛ دوست و اهللا، «

 .»کند هدایت می
هاي جهل به سوي  از تاریکی و هاي کفر به سوي نور ایمان، یعنی آنان را از تاریکی

هاي غفلت  هاي گناهان به سوي نور طاعات و عبادات، و از تاریکی از تاریکیو نور علم، 
آنان را از  که این آورد. خالصه بیرون میخبري به سوي نور بیداري و یاد اهللا  و بی

. سازد رهنمون میحال و آینده  و خوبی در انواع بدي به سوي انوار خیر  هاي تاریکی
مؤمنان با ایمان صحیحشان به این نعمت و عطاي جزیل دست یافتند و این ایمان را به 

 .)1(ستهاي ایمان کامل ا از نشانه ،چراکه تقوا ؛ي تقوا محقق ساختند وسیله

 .٦٤و٦٣ة اإلیمان،صصشجر -)١(
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 خاص اهللا و از شروط قدرتو دوستیِ شروط والیت  و پرهیزگاري، یکی از تقوا
 :فرماید متعال میاهللا این امت است؛  یافتن یا عزت و سرافزاريِ

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
ۡهَل  أ

َ
ْ  ٱۡلُقَرىٰٓ  أ ْ  َءاَمُنوا َقۡوا َمآءِ  ّمِنَ  بَرََ�ٰتٖ  َعلَۡيِهم لََفَتۡحَنا َوٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ

َ
 َوٱۡ�

ْ  َوَ�ِٰ�ن بُوا َخۡذَ�ُٰهم َكذَّ
َ
ْ  بَِما فَأ  .]96األعراف: [ ﴾٩٦ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

هاي آسمان و  کردند، برکت آوردند و تقوا پیشه می ها ایمان می و اگر مردم شهرها و آبادي «

 .»گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ما، آنان را به سبب کردارشان گرفتیم زمین را بر آنان می
 یعنی ؛ترسد به خاطر آن از اهللا میبنده که  ست میان بنده و چیزيمانعی  ،اهللاتقواي 

که اهللا را بر اساس نوري  انس بدین ست؛ یاله مجازاتخشم و عذاب و  مانعی میانِ بنده و
ش، از بپرستی و به خاطر ترس از عذاب و عقاب وياز جانب  یو به امید پاداش او سوياز 

توان به موارد زیر  جمله میآن نتایج و ثمراتی دارد که از  ،تقوا .)1(ش بپرهیزيا نافرمانی
 اشاره کرد:

 کند: و دریافت روزي از جایی که بنده تصورش را نمی تنگناهارهایی از * 
 :فرماید متعال می اهللا

َ  َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ  .]3-2الطالق: [ ﴾َ�ۡتَِسُب  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  َوَ�ۡرزُۡقهُ  ٢ َ�ۡرَٗجا �َّ
رفتی (از مشکالت) برایش فراهم  حل و) برون و هر کس تقواي اهللا پیشه کند، (اهللا، راه «

 .»دهد جا که گمانش را ندارد، روزي می و به او از آن کند می

 :هاسهولت و آسانی در کار* 
 :فرماید می اهللا متعال

َ  َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ ۡمرِهِۦ ِمنۡ  �َّ
َ
� أ  .]4الطالق: [ ﴾٤ �ُۡ�ٗ

 .»آورد و هر کس تقواي اهللا پیشه سازد، (اهللا) براي او در کارش آسانی پدید می«

 .٢٠٤فقه النصر و التمکین، اثر صالبي، ص -)١(
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 آسان علم سودمند: آموختنِ* 
 :فرماید می اهللا

﴿ ْ ۖ  َوٱ�َُّقوا َ ۗ  َوُ�َعّلُِمُ�مُ  ٱ�َّ ُ ُ  ٱ�َّ ءٍ  بُِ�ّلِ  َوٱ�َّ  .]282: ةالبقر[ ﴾٢٨٢ َعلِيمٞ  َ�ۡ
دهد و اهللا، به هر  پروا بدارید و اهللا (نفع و ضررتان را) به شما آموزش میو از اهللا «

 .»چیزي داناست

 :(و قدرت تشخیص حق از باطل) نور بصیرت کسب* 
 :فرماید خداوند پاك می

ْ  إِن﴿ َ  َ�تَُّقوا  .]29األنفال: [ ﴾فُۡرقَاٗ�ا لَُّ�مۡ  َ�َۡعل ٱ�َّ
 .»دهد پیشه کنید، به شما قدرت تشخیص حق از باطل می اهللاي مؤمنان! اگر تقواي «

 نزد اهل زمین:در محبت اهللا و فرشتگان و مقبولیت * 
 :فرماید متعال می اهللا

﴿ � ۡوَ�ٰ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
َ  فَإِنَّ  َوٱ�ََّ�ٰ  بَِعۡهِدهِۦ أ  .]76آل عمران: [ ﴾٧٦ ٱلُۡمتَّقِ�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

 .»نماید و تقوا پیشه کند، بداند که اهللا پرهیزکاران را دوست دارداش وفا  آري! هرکس به وعده «

. «فرموده است:   اهللا رسول بّهُ أَحِ بّ فُالَناً فَ : إِينّ أُحِ يلَ ِ ربْ ا، نَادَی جِ صً خْ بّ شَ ا أَحَ إِنّ اهللاَّ، إِذَ

ِبّ  : إِنّ اهللاّ حيُ واتِ مَ نَادِي يفِ أهلِ السّ . ثُمّ يُ يلُ ِ ربْ بّهُ جِ يُحِ : فَ الَ واتِ  قَ مَ لُ السّ بّهُ أَهْ يُحِ . فَ بّوهُ أَحِ فُالَناً فَ

ضِ  بُولُ يفِ األَرْ عُ لَهُ الْقَ اي را دوست بدارد، به جبرئیل ندا  هرگاه اهللا، بنده«یعنی:  )1(»ثُمّ يُوضَ

دهد که من، فالنی را دوست دارم؛ تو نیز او را دوست بدار. پس جبرئیل، او را دوست  می
دهد که اهللا، فالنی را دوست دارد؛ شما هم دوستش  ندا می دارد و به اهل آسمان می

دارند و بدین ترتیب مقبول اهل زمین هم  بدارید. لذا اهل آسمان نیز او را دوست می
 دارند. و اهل زمین نیز او را دوست می» گردد می

 .نقل از ابوهریره به ٤٧٧٢)؛ و صحیح مسلم، ش: ٥٥٨٠، ٢٩٧٠، ش: بخاریصحیح  -)١(
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 :ينصرت و تأیید خداوند* 
 :باشد ست که مقصود این آیه می همان معیت و همراهی این،

﴿ ْ َ  َوٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ نَّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ  .]194: ةالبقر[ ﴾١٩٤ ٱلُۡمتَِّق�َ  َمعَ  ٱ�َّ

 .»و از اهللا پروا بدارید و بدانید که اهللا با پرهیزکاران است«
نسبت به  یعنی همان معیت الهی ؛تأیید و یاري و نصرت است این معیت، معیت

، همراهی همیشگیِ این معیتمقتضاي پیامبران و دوستانش و پرهیزکاران و صابران. 
کند و به آنان  سان که همواره آنان را حفظ می بدین ؛پرهیزکاران استپروردگار متعال با 

 فرمود:طور که به موسی و هارون  همانرساند؛  یاري می

ٓۖ  َ�  قَاَل ﴿ ٓ  إِنَِّ�  َ�َافَا ۡسَمعُ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  أ

َ
 .]46طه: [ ﴾٤٦ َوأ

 .»بینم شنوم و می فرمود: نترسید. من با شما هستم؛ می «
 توان ذکر کرد: این آیات را میمعیت عام، ي  دربارهاما 

ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ  وَُهوَ ﴿
َ
ُ  ُكنُتمۚۡ  َما �  .]4الحدید: [ ﴾٤ بَِص�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ

 .»شماست. و اهللا به کردارتان بیناستو هر جا که باشید، او با «
 فرماید: می  نیز این آیه که اهللا و

ِ  ِمنَ  �َۡسَتۡخُفونَ  َوَ�  ٱ�َّاِس  ِمنَ  �َۡسَتۡخُفونَ ﴿  ِمنَ  يَۡرَ�ٰ  َ�  َما يُبَّيُِتونَ  إِذۡ  َمَعُهمۡ  وَُهوَ  ٱ�َّ
 .]108النساء: [ ﴾ٱۡلَقۡولِ 

هاست؛ و  پسندد، اهللا با آن گذرانند که (اهللا) نمی میگاه که شب را در تدابیر و سخنانی  آن«
 .»ي کامل دارد اهللا به اعمالشان احاطه

 از او مراقبت نماید. نیزو اهللا پروا کند؛  که  بنده از اهللا بترسد واین است معیت عام، ي  الزمه

 حفظ کردن از نیرنگ و فریب دشمنان:* 
 :فرماید می اهللا

ْ  �ن﴿ وا ْ  تَۡصِ�ُ ۗ  ًٔ َشۡ�  َكۡيُدُهمۡ  يَُ�ُُّ�مۡ  َ�  َوَ�تَُّقوا َ  إِنَّ  ا آل [ ﴾١٢٠ ُ�ِيٞط  َ�ۡعَملُونَ  بَِما ٱ�َّ

 .]120عمران: 
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رساند. همانا اهللا به  اگر شکیبایی و تقوا پیشه کنید، مکرشان هیچ زیانی به شما نمی«
 .»دهند، احاطه دارد چه انجام می آن

 :فرماید می اهللا؛ حفاظت فرزندان ناتوان است سببالهی، تقوا، با عنایت و لطف 

ِينَ  َوۡ�َۡخَش ﴿ ْ  لَوۡ  ٱ�َّ ْ  ِضَ�ًٰفا ُذّرِ�َّةٗ  َخۡلفِِهمۡ  ِمنۡ  تََرُ�وا ْ  َعلَۡيِهمۡ  َخافُوا َ  فَۡلَيتَُّقوا ْ  ٱ�َّ  َوۡ�َُقولُوا
 .]9النساء: [ ﴾٩ َسِديًدا قَۡوٗ� 

است پس از خود به جا بگذارند، باید آنان که نگران فرزندان ناتوانی هستند که ممکن  «
و سخن استوار و  تقواي الهی پیشه سازند )و ي سایر یتیمان نیز از اهللا بترسند (درباره

 .»درست بگویند
خود از مرگ  پسکه  شاني فرزندان ناتوان به مسلمانانی اشاره دارد که براي آینده ،این آیه

از  پسکند تا  ها را به تقوا در سایر امورشان توصیه می آنلذا گذارند، بیم دارند؛  بر جاي می
فرزندانشان تحت حفظ و عنایت اهللا قرار گیرند. در ضمن این آیه  مسلمانان را  ،مرگشان

ین دچنین ب  در صورت عدم تقواي الهی، فرزندانشان تباه خواهند شد. همکه کند  تهدید می
فرزندان ناتوان  ؛ یعنیکند هایشان را حفظ می وهنکته اشاره دارد که تقواي پدران، فرزندان و ن

 :طور که در این آیه آمده است شوند؛ همان حفظ می و تقواپیشه، اشخاص صالح

ا﴿ مَّ
َ
َدارُ  َوأ َُّهَما َك�ٞ  َ�َۡتُهۥ َوَ�نَ  ٱلَۡمِديَنةِ  ِ�  يَتِيَمۡ�ِ  لُِغَ�َٰمۡ�ِ  فََ�نَ  ٱۡ�ِ بُوُهَما َوَ�نَ  ل

َ
� 

 .]82الکهف: [ ﴾َ�ٰلِٗحا
 .»مرد نیک و صالحی بود ،اما دیوار، از آنِ دو پسر یتیم بود که زیرش گنجی داشتند و پدرشان«
 .)1(پدرشان، حفظ شدنیکوکاريِ آن دو پسربچه به خاطر سان جان و مالِ  بدین
ست که سعادت بندگان در دنیا و آخرت به آن بستگی  اعمالی پذیرفته شدنسبب  ،تقوا

 :فرماید متعال می ؛ اهللادارد

ُ  َ�َتَقبَُّل  إِ�ََّما﴿  .]27: ةالمائد[ ﴾٢٧ ٱلُۡمتَِّق�َ  ِمنَ  ٱ�َّ
 .»پذیرد اهللا، تنها از پرهیزکاران می«

 ).٥/٤٧قاسمي، (محاسن التأویل، اثر  -)١(
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 :فرماید می اهللا ؛تقوا سبب نجات از عذاب دنیاست

ا﴿ مَّ
َ
ْ  َ�َهَديَۡ�ُٰهمۡ  َ�ُمودُ  َوأ َخَذۡ�ُهمۡ  ٱلُۡهَدىٰ  َ�َ  ٱۡلَعَ�ٰ  فَٱۡسَتَحبُّوا

َ
 ٱلُۡهونِ  ٱۡلَعَذاِب  َ�ٰعَِقةُ  فَأ

ْ  بَِما ِينَ  َوَ�َّۡيَنا ١٧ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  .]18-17فضلت: [ ﴾١٨ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا
و اما قوم ثمود؛ هدایتشان کردیم، ولی آنان کوري (و گمراهی) را بر هدایت ترجیح «

بار، آنان را فرو  آذرخشِ عذابِ خفتشدند،  دادند؛ پس به سبب اعمالی که مرتکب می

 .» کردند، نجات دادیم و کسانی را که ایمان آوردند و تقوا پیشه می گرفت.
 :فرماید می  ست؛ اهللاها تقوا، عامل محو بدي

َ  َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ۥٓ  َوُ�ۡعِظمۡ  اتِهِۦ َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنهُ  يَُ�ّفِرۡ  ٱ�َّ ۡجًرا َ�ُ
َ
 .]5الطالق: [ ﴾٥ أ

زداید و به او پاداش بزرگی  تقواي اهللا پیشه کند، (اهللا) گناهانش را از او میو هر کس «

 .»دهد می
 :فرماید می  اهللاست؛  تقوا، راه رسیدن به بهشت

ا َ�نَ  َمن ِعَبادِنَا ِمنۡ  نُورُِث  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةُ  تِۡلَك ﴿  .]63مربم: [ ﴾٦٣ تَقِّيٗ
 .»دهیم که پرهیزکار باشد به کسی می ست که از میان بندگانمان همان بهشتی ،این«

با پاي خود به  پرهیزکاران ست: پروردگارند. گفتنیوارثان بهشت  ،پس پرهیزکاران
به سوي بهشت گذارد،  هایی که اهللا در اختیارشان می سوار بر مرکببلکه  ؛روند بهشت نمی
به آنان و نیز  آمدگویی راي خوشبهشت را ب  اهللادر حالی که ؛ آن هم شوند می سوق داده

 :فرماید چنان که می گرداند؛ هم دفع مشقت و رنج از آنان، به ایشان نزدیک می براي

ۡزلَِفتِ ﴿
ُ
 .]31: ق[ ﴾٣١ بَعِيدٍ  َ�ۡ�َ  لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡ�َنَّةُ  َوأ

 .»شود و (از آنان) دور نیست بهشت به پرهیزکاران نزدیک می «
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

 .]85مریم: [ ﴾٨٥ َوۡفٗدا ٱلرَّ� إَِ�  ٱلُۡمتَّقِ�َ  َ�ُۡ�ُ  يَۡومَ ﴿
جمعی به (سوي مهمانی و دیدار) پروردگار رحمان گرد  روزي که پرهیزکاران را دسته«

 .» آوریم می
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 :فرماید متعال می اهللارساند:  داشتند، به هم می دیگر را دوست می که یکرا تقوا، پرهیزکارانی 

ٓءُ ﴿ ِخ�َّ
َ
 .]67الزخرف: [ ﴾٦٧ ٱلُۡمتَّقِ�َ  إِ�َّ  َعُدوٌّ  ِ�َۡعٍض  َ�ۡعُضُهمۡ  يَۡوَم�ِذِۢ  ٱۡ�

 .»جز پرهیزکاران ؛دیگرند دوستان، در آن روز دشمن یک«
در نتیجه  زداید؛ میپرهیزکاران  از را  کینه  اهللاین است که  ،برکات تقوا ي از جمله

  اهللاشود؛  و محبت و رفاقتشان کامل مییابد  می افزایشدیگر  نسبت به یکمودتشان 
 :فرماید می

ٰتٖ  ِ�  ٱلُۡمتَِّق�َ  إِنَّ ﴿  ُصُدورِهِم ِ�  َما َونَزَۡ�َنا ٤٦ َءاِمنِ�َ  �َِسَ�ٰ�ٍ  ٱۡدُخلُوَها ٤٥ وَُ�ُيونٍ  َج�َّ
ٰ  إِۡخَ�ٰنًا ِغّلٍ  ّمِنۡ  رٖ  َ�َ َتَ�ٰبِلِ�َ  ُ�ُ  .]47-45الحجر: [ ﴾٤٧ مُّ

در سالمت و امنیت وارد بهشت  ها خواهند بود. ها و چشمه گمان پرهیزکاران در باغ بی«
هایی  کشیم و برادروار بر تخت هایشان هست، بیرون می اي را که در سینه و کینه شوید

 .»دیگر قرار دارند روي یک هروب
که از  نوازد و فیض ربانی و تن مسلمانان را میروح  این نتایج و آثار فوق العاده،
 ؛بارد کند، بر امت اسالم می ي دنیا را به آخرت وصل می جانب اهللا سرازیر است و حلقه

قدر براي  چنین التزام به تقواي الهی، صفاتی واال و اخالقی پسندیده و مکارمی گران هم
حیت رهبري بشریت به سوي سعادت را صالآورد و  امت اسالمی به ارمغان می یکایک

 د.ده به این امت می

 :کسب رضایت و خشنودي پروردگار -2
  اهللاثمرات ایمان، کسب رضایت و خشنودي اهللا و سراي کرامت اوست؛  دیگراز 

 :فرماید می

ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿
َ
ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  أ

ۡ
 َعنِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ

لَٰوةَ  َوُ�ِقيُمونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُونَ  ٱلصَّ َ  َوُ�ِطيُعونَ  ٱلزَّ ۥٓۚ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َورَُسوَ�ُ
ُ
 َسَ�َۡ�ُُهمُ  أ

 ۗ ُ َ  إِنَّ  ٱ�َّ ُ  وََعدَ  ٧١ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ٱ�َّ ٰٖت  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ِۡري َج�َّ
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نَۡ�ٰرُ 
َ
ٰتِ  ِ�  َطّيَِبةٗ  ِ�نَ َوَمَ�ٰ  �ِيَها َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� ِ  ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ  َعۡدٖن�  َج�َّ ۚ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ

َ
 َ�ٰلَِك  أ

 .]72-71النور: [ ﴾٧٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ 
خوانند و از  دیگرند؛ به کارهاي نیک فرا می ایمان، یار و یاور یک و مردان و زنان با «

دهند و از اهللا و پیامبرش  زکات میکنند و  دارند و نماز برپا می کارهاي زشت باز می
گرداند. همانا اهللا تواناي چیره و حکیم  ایشان را مشمول رحمت می ،نمایند. اهللا اطاعت می

هایی وعده داده که از فرودست آن جویبارها  ایمان بوستان اهللا به مردان و زنان با است.
هاي  ها و بهشت ه در باغهاي پاکیز مانند و نیز مسکن روان است و براي همیشه در آن می

 .»تر است. این است رستگاري بزرگ جاوید. و رضایت و خشنودي اهللا بزرگ
آورند.  میرضایت و رحمت پروردگارشان را به دست  آري؛ مردان و زنان باایمان،

خودشان را با آن این بندگان، ست که  ي ایمانی نایل شدن به این سراهاي پاکیزه، به وسیله
و امر به معروف و نهی از منکر،   و دیگران را با انجام فرامین اهللا و پیامبر ندکامل کرد

ها و برترین اهداف که همان لطف و  ترین نعمت در نتیجه به بزرگ ؛به کمال رساندند
 .)1(ست، دست یافتند رضایت الهی

 :از مؤمنان اهللا دفاع و حمایت -3
ها و امور ناپسند را  تمامی ناخوشی  اهللاثمرات و آثار ایمان، این است که  دیگراز 

 :فرماید طور که می دهد؛ همان ها نجات می و آنان را از سختیگرداند  میدور  ،از مؤمنان

َ  ۞إِنَّ ﴿ ِينَ  َعنِ  يَُ�ٰفِعُ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  .]38الحج: [ ﴾َءاَمُنٓوا
  .»کند گمان اهللا، از مؤمنان دفاع می بی«

سایر دشمان را از آنان  شر شیاطین جنی وانسی واز قبیل: یعنی امور ناخوش و ناپسند، 
امور کند که:  ها را از بندگان باایمانش دور می سان ناخوشی بدین  اهللا ؛گرداند دور می

رفتی از این  ها، برون که در صورت بروز ناخوشی دهد؛ و یا این برایشان روي نمیناخوشایند 
 را شیا اثرات رهاند دهد و آنان را از تنگناها می میها فرارویشان قرار  ها یا ناخوشی سختی

 .٦٥ة اإلیمان، صشجر -)١(
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 فرماید: می  سختی و مصیبت یونس ي متعال درباره اهللاکند.  کم می

ن َ�َظنَّ  ُمَ�ِٰضٗبا ذََّهَب  إِذ ٱ�ُّونِ  َوَذا﴿
َ
لَُ�ٰتِ  ِ�  َ�َناَدىٰ  َعلَۡيهِ  �َّۡقِدرَ  لَّن أ ن ٱلظُّ

َ
ٓ  أ  إَِ�ٰهَ  �َّ

 ٓ نَت  إِ�َّ
َ
ٰلِِم�َ  ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  ُسۡبَ�َٰنَك  أ  َوَ�َ�ٰلَِك  ٱۡلَغمِّۚ  ِمنَ  َوَ�َّۡيَ�ٰهُ  َ�ُۥ فَٱۡسَتَجۡبَنا ٨٧ ٱل�َّ

 .]88-87األنبیاء: [ ﴾٨٨ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِ�  ُۨ� 
یونس) را یاد کن که خشمگین (از میان قومش) رفت و گمان کرد که =و ذوالنون («

ها ندا داد: هیچ معبود برحقی جز تو وجود  در تاریکی گیریم؛ پس هرگز بر او سخت نمی
ام. پس دعایش را اجابت کردیم و او را از  کار بوده گمان من ستم ندارد؛ پاك و منزهی؛ بی

 .»دهیم سان مومنان را نجات می غم و اندوه نجات دادیم. و بدین
رهاند؛  بیفتند، میختی گاه که در س ؤمنش را بداندارد که بندگان م بیان می  اهللا

ا «فرموده است:   پیامبر را نجات داد.  گونه که یونس همان عَ ا دَ ي ذِي النُّونِ مَ ةُ أَخِ وَ عْ دَ

هُ  بَ رْ جَ اهللاَُّ كَ رَّ وبٌ إالَّ فَ رُ كْ ا مَ َ ٓ ﴿ :هبِ ٓ  إَِ�ٰهَ  �َّ نَت  إِ�َّ
َ
ٰلِِم�َ  ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  ُسۡبَ�َٰنَك  أ  )1(»﴾٨٧ ٱل�َّ

 اهللا،قطع  بهورد، بیارا بر زبان   یونسبرادرم هر فرد گرفتاري اگر دعاي : یعنی

ٓ ﴿دعا این است: [ ؛گرداند را از وي دور می  گرفتاري و سختی ٓ  إَِ�ٰهَ  �َّ نَت  إِ�َّ
َ
 إِّ�ِ  ُسۡبَ�َٰنَك  أ

ٰلِِم�َ  ِمنَ  ُكنُت   ».﴾٨٧ ٱل�َّ

 طیبه: حیات -4
حیات پاکیزه و خوش در این دنیا و در برخورداري از از ثمرات و آثار ایمان، یکی 

 :فرماید می  اهللا است؛سراي آخرت 

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  َحَيٰوةٗ  فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ ُمۡؤِمنٞ  وَُهوَ  أ  َوَ�َۡجزَِ�نَُّهمۡ  َطّيَِبٗة

ۡجَرُهم
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ْ  َما بِأ  .]97النحل: [ ﴾٩٧ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

بخشیم و به آنان  اي می به هر مومن نیکوکاري اعم از مرد و زن زندگی نیک و پاکیزه «

 .»دهیم مطابق بهترین کردارشان پاداش می

 ).٢/١٤الجامع الصغیر، ( -)١(
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ست که هم ایمان و هم عمل صالح دارند. وعده این است  براي کسانی ،ربانی ي این وعده
 ،دیگر اي آیه در  اهللاطور که  همان ؛کند به آنان عطا می یزندگی پاکیزه و خوش  اهللاکه 

 :فرموده است آور شده و  ي ایمان صحیح و عمل صالح را یاد بر پایه اي بناي زندگی پاکیزه

�َ�ٰنَ  إِنَّ  ١ َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  ٱۡ�ِ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ْ  ٱل�َّ  َوتََواَصۡوا
ْ  بِٱۡ�َقِّ  ۡ�ِ  َوتََواَصۡوا  .]3-1العصر: [ ﴾٣ بِٱلصَّ

مگر کسانی که ایمان بیاورند و  ؛ها در زیان هستند گمان انسان که بی سوگند به روزگار «

 .»توحید) و شکیبایی سفارش کنند=دیگر را به حق ( کارهاي شایسته انجام دهند و یک
قدم و واال  صاحبش را فردي ثابت زیرا ؛زندگی پاکیزه است و اساس همانا ایمان، پایه
انسانی ثابت و استوار است که گردبادهاي  ،. فرد مؤمنگرداند میو مفید و سودمند 

او را از  ،هاي طغیان جنباند و طوفان او را نمی ،دهد و بادهاي باطل زندگی او را تکان نمی
 .)1(آورد پا در نمی

 :امنیت کامل از تمام جهاتاهللا و سوي دریافت مژده و نشان کرامت از  -5
 :فرماید متعال می اهللا

﴿ ِ  .]223: ةالبقر[ ﴾٢٢٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َّ�ِ
 .»و مژده بده مؤمنان را«

ولی  گردد؛تا شامل هر خیري در زمان حال و آینده است بشارت را به طور مطلق آورده 
 فرماید: جا که می مثالً آنرخی از آیات، این بشارت را به صورت مقید ذکر فرموده است؛ در ب

﴿ ِ ِينَ  َو�َّ�ِ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا نَّ  ٱل�َّ
َ
ٰٖت  لَُهمۡ  أ نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ

َ
 ﴾ٱۡ�

 .]25: ةالبقر[
هایی مژده بده که  دهند، به بوستان اند و عمل صالح انجام می و کسانی را که ایمان آورده«

 .»نهرها روان استزیر درختانش 

 .٤٩٣ة في القرآن الکریم، صالحیا -)١(
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امنیت  ،و آنان ؛و هم مقیداست پس به مؤمنان، هم به صورت مطلق بشارت داده شده 
 :فرماید می گونه که ؛ همانمطلق دارند

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  بُِظۡل�ٍ  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
ُ
ۡمنُ  لَُهمُ  أ

َ
ۡهَتُدونَ  َوُهم ٱۡ�  ﴾٨٢ مُّ

 .]82األنعام: [
ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرك نیامیختند؛ آنان،  امنیت، از آنِ کسانی «

 .»اند یافته هدایت
 داده شده است:امنیت  ي و به صورت مقید نیز، به آنان مژده

ۡصلَحَ  َءاَمنَ  َ�َمنۡ ﴿
َ
 .]48األنعام: [ ﴾٤٨ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  فََ�  َوأ

است و نه ه ایمان آوردند و نیکی پیشه نمودند، نه ترس و هراسی بر آنآنان که «

 .»شوند اندوهگین می
و حسرت بر   آینده ترس از وقایع پیش رو و ترس از ، در این آیه، خداوند

حاصل  مومنانامنیت براي  سان بدین ؛رفته را، از مؤمنان نفی کرده است ازدست ي گذشته
 دار استرامنیت کامل در دنیا و آخرت برخو پس کسی که به اهللا ایمان دارد، از ؛شود می
باشد  میها در امان  بديي  همهاز خشم و عذاب اهللا و از تمامی چیزهاي ناخوشایند و  و

 :فرماید متعال می اهللاطور که  و به هر خیري مژده داده شده است؛ همان

ىٰ  لَُهمُ ﴿ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱۡلبُۡ�َ  .]64یونس: [ ﴾ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  ٱ�ُّ
 .» ي نیک دارند در زندگی دنیا و آخرت، بشارت و مژده«

 :بنگرید اتچیست؟ به این آی نیک این بشارت

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ُ  َر�َُّنا قَالُوا ْ  ُ�مَّ  ٱ�َّ ُل  ٱۡسَتَ�ُٰموا �َّ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َعلَۡيِهمُ  تَتََ�َّ
َ
�  ْ ْ  َوَ�  َ�َافُوا  َ�َۡزنُوا

 ْ وا ُ�ِۡ�
َ
ۡوِ�َآؤُُ�مۡ  َ�ۡنُ  ٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱلَِّ�  بِٱۡ�َنَّةِ  َو�

َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  أ  ٱ�ِخَرةِ�  َوِ�  ٱ�ُّ

نُفُسُ�مۡ  �َۡشَتِ�ٓ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ 
َ
ُعونَ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  أ  .]31-30فضلت: [ ﴾٣١ تَدَّ

همانا کسانی که گفتند: پروردگارمان، اهللا است و سپس (بر توحید) استقامت ورزیدند، «
گویند:) نترسید و اندوهگین نباشید  شوند (و می فرشتگان، (هنگام مرگ) بر آنان نازل می
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در دنیا دوستان شما بودیم و در  ،شدید. ما و شما را به بهشتی مژده باد که وعده داده می
جا هر چه دلتان بخواهد، دارید و هر چه درخواست  شما هستیم؛ و آن آخرت نیز یاران

 .» کنید، برایتان فراهم است
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ  َوَ�ۡجَعل رَّۡ�َتِهِۦ ِمن كِۡفلَۡ�ِ  يُۡؤتُِ�مۡ  بَِرُسوِ�ِۦ َوَءاِمُنوا
ُ  لَُ�مۚۡ  َوَ�ۡغِفرۡ  بِهِۦ َ�ۡمُشونَ  نُوٗر� لَُّ�مۡ   .]28الحدید: [ ﴾٢٨ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ

پیشه نمایید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا از رحمت خویش،  اهللاي مؤمنان! تقواي  «
ي آن، (در مسیر  وسیله اي دوچندان به شما بدهد و برایتان نوري قرار دهد که به بهره

 .»ي مهرورز است درست) حرکت کنید و شما را بیامرزد. و اهللا، آمرزنده
اش به کمک  که بنده در زندگانی ی را، کسب پاداش چندبرابر و نور کاملمتعال اهللا لذا

ایمان  هیابد، مشروط ب ي آن مسیرش را می رود و در قیامت نیز به وسیله آن به پیش می
 :فرماید می گونه که ؛ هماننموده است

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  نُورُُهم �َۡسَ�ٰ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  تََرى يَۡومَ ﴿
َ
يَۡ�ٰنِِهم�  �

َ
ٮُٰ�مُ  َو�ِ�  ٱۡ�َۡومَ  �ُۡ�َ

ٰتٞ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ِۡري َج�َّ
َ
 .]12الحدید: [ ﴾ٱۡ�

با شتاب  ،بینی که نورشان، پیش رو و از راستشان روزي که مردان و زنان مؤمن را می«
زیر هایی مژده باد که  شود:) امروز شما را به باغ به آنان گفته میو ( ؛کند حرکت می

 .»نهرها روان است هایش) (درختان و کاخ
رود و روز  ي نور علم و ایمانش به پیش می ست که در دنیا به وسیله کسی ،پس مؤمن

ش از روي پل صراط عبور ایمان نورِ در پرتوشوند، او  ي نورها خاموش می همهکه قیامت 
مغفرت و بخشش  اهللا متعال،چنین  ها برسد. هم کند تا به سراي کرامت و انواع نعمت می

ها و گناهانش آمرزیده شود، از عقاب و  بدي هو هرکاست؛ را بر ایمان مترتب نموده 
 .)1(یابد دست میها  ترین پاداش و به بزرگ مانَد میعذاب اهللا در امان 

 .٧٩ة اإلیمان، صشجر -)١(
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 :رستگاري و هدایت یابی به دست -6
 دینب زیراست که باالترین هدف است؛  رستگاري حصولاز ثمرات و آثار ایمان، یکی 

در  سالم بهمالیمات جان  و از تمام نا رسد میهاي خود  خواسته ي فرد به همه ،ترتیب
نیل به هدایت است که خود واالترین برخورداري هر انسان  ،ایمان ي . دیگر ثمرهبرد می
 به غیبکه پرهیزکاران  بیان اینبقره پس از  ي متعال در آغاز سوره اهللاکه  چنان ؛ همباشد می
دارند  برپا میرا ، ایمان دارند و نماز است و پیامبران پیشین نازل شده چه بر محمد آنو 

 :فرماید می  -ترین آثار ایمان است که هر دو از بزرگ -دهند و زکات می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ٰ  أ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن ُهٗدى َ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك  رَّ

ُ
 .]5: ةالبقر[ ﴾٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

 .»در مسیر هدایت پروردگارشان قرار دارند و ایشان همان رستگاران هستند چنین کسانی، «
بدون آن دو تحقق  ،به سوي هدایت و رستگاري که صالح و سعادت تنها راهپس 

 ست؛ لذا هیي پیامبران ال هاي آسمانی و همه کتابي  همهبه  ، ایمانیابد، ایمان کامل نمی
 )1(ترین هدف است. کامل و رستگاري ي ترین وسیله بزرگ ،هدایت

 :بهره بردن از مواعظ و اندرزهاي اهللا -7
 ها و آیات پروردگار یکی دیگر از ثمرات و آثار ایمان، بهره بردن از اندرزها و یادآوري

 :فرماید میگونه که  هماناست؛  متعال

 .]55الذاریات: [ ﴾٥٥ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  تَنَفعُ  ٱّ�ِۡكَرىٰ  فَإِنَّ  َوَذّكِرۡ ﴿
 .»رساند راستی پند و یادآوري، به مؤمنان سود می کن که به یادآوري و «
 واعلمی و عملی از حقیقت،  حق و پیرويِبه بندي  ایمان، صاحبش را به پاي زیرا

 پندپذیري ازجهت  فراوانی ي عظیم و استعداد و آمادگی وسیله ،چنین مؤمن . همددار می
که  نیست هیچ مانعی وبا خود دارد هاي دالّ بر حق،  هاي سودمند و آیات و نشانه موعظه

موجب سالمت  فطرت چنین  هماو را از پذیرش حق و عمل کردن به آن منع کند. ایمان 

 .٨٠همان، ص -)١(
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 .)1(برد هاي اهللا بهره می هرکس چنین باشد، از آیات و نشانه ؛شود و قصد و نیت خوب می

 :رساند ضرر می ،هایی که به دین شک از میان رفتن -8
آید  که براي بسیاري از مردم پیش میرا هایی  این است که شک ،دیگر ثمرات ایماناز 

 :فرماید متعال می ؛ اهللاکند زایل می ،رساند و به دینشان ضرر می

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما﴿ ْ  ٱ�َّ ِ  َءاَمُنوا ْ  لَمۡ  ُ�مَّ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ  .]15الحجرات: [ ﴾يَۡرتَابُوا
گاه شک و  ایمان آوردند و آن اش فرستادهتنها کسانی هستند که به اهللا و  ،مؤمنان«

 .»تردیدي به خود راه ندادند
کلی از  به کرده، آن رادفع را شان یعنی ایمان صحیحی که مؤمنان دارند، شک و تردید

کنند، مقاومت  انس و نفس اماره القا می هایی که شیاطین جن و شک در برابربرد و  بین می
که بخاري و مسلم با سند  ؛ چنانکند. این دردهاي مهلک، دارویی جز ایمان، ندارند می

، «فرمود:   اهللا اند که رسول کرده روایت  از ابوهریرهخود  لُونَ اءَ تَسَ حَ النَّاسُ يَ َ ربْ لَنْ يَ

لَقَ اهللاََّ نْ خَ مَ ، فَ ءٍ ْ الِقُ كُلِّ يشَ ا اهللاَُّ خَ ذَ ولُوا: هَ قُ تَّى يَ مردم به سؤاالت خود ادامه «یعنی:  )2(»حَ

پس چه کسی  ؛گویند: این خداست که همه چیز را آفریده است تا جایی که می ،دهند می
و  اهللادر این صورت، باید بگوید: به «در روایت دیگري آمده است: ؟ »خدا را آفریده است

 .»پناه ببرد و جلوتر نرود اهللاو به  ؛لش ایمان دارم رسو
داروي این  فرموده است؛این داروي سودمند را براي این درد مهلک تجویز   پیامبر

از شر  اهللاپناه بردن به  -2 ؛هاي شیطانی این وسوسهاعتنایی به  بی -1 :درد، سه چیز است
چنگ زدن به ایمان  -3؛ را گمراه کند اهللا وسیله بندگان کند تا بدین که آن را القا میشیطان 

ست که در امن و امان هستند؛ چون  ي کسانی چنگ زند، از زمرهصحیحی که هرکس بدان 
که باطل با  ترین آن، دانستن این بزرگ :شود ي چند چیز آشکار می باطل، به وسیلهبطالنِ 

 همان. -)١(

 .٧٢٩٦ی:  صحیح بخاری، شماره -)٢(
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 )1(حق منافات دارد و هر چیزي با حق تناقض و تضاد داشته باشد، باطل است:

َ�ُٰل  إِ�َّ  ٱۡ�َقِّ  َ�ۡعدَ  َ�َماَذا﴿  .]32یونس: [ ﴾ٱلضَّ
 .»چیزي جز گمراهی و ضاللت وجود ندارد ،پس از حق«

 :ایمان، پناهگاه مؤمنان است -9
 :از قبیل هاآمد پیش تمامیکی دیگر از ثمرات و فواید ایمان، این است که ایمان، در 

 درشادي و غم، ترس و امنیت، طاعت و معصیت، پناهگاه مؤمنان است؛ پس مؤمنان 
کنند و  و اهللا را ستایش و تمجید میي ایمان قرار دارند  ، در سایهشادي و خوشحالی

ي ایمان و ثواب  به وسیله و برند که منعم دوست دارد را در جایی به کار می شهای نعمت
به چنین  هم ؛دهند ، به خود تسلی خاطر میاست و پاداشی که به مومنان وعده داده شده

و کنند؛  ها مقابله می و نگرانیها  غصهبا  -ان استآورد ایم رهکه  –ي آرامش قلبی وسیله
و به ایمان و  یابند آرامش می ،در نتیجه در کنار ایمان ؛برند هنگام ترس به ایمان پناه می

 میان ، ازاست شود و ترسی که به آنان رسیده افزوده می شانثبات و نیرو و شجاعت
 :فرماید متعال می اهللاطور که  رود؛ همان می

ِينَ ﴿ ْ  قَدۡ  ٱ�َّاَس  إِنَّ  ٱ�َّاُس  لَُهمُ  قَاَل  ٱ�َّ ْ  إِيَ�ٰٗنا فََزاَدُهمۡ  فَٱۡخَشوُۡهمۡ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا  َوقَالُوا
ُ  َحۡسبَُنا ْ  ١٧٣ ٱلَۡو�ِيُل  َونِۡعمَ  ٱ�َّ ِ  ّمِنَ  بِنِۡعَمةٖ  فَٱنَقلَُبوا ْ  ُسوٓءٞ  َ�ۡمَسۡسُهمۡ  لَّمۡ  َوفَۡضلٖ  ٱ�َّ َبُعوا  َوٱ�َّ
 .]174-173آل عمران: [ ﴾ٱللَِّهز رِۡضَ�ٰنَ 

همان کسانی که مردم به آنان گفتند: از دشمنان بترسید که براي نبرد با شما گرد ... «
ست و چه نیک  اند. این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند: اهللا برایمان کافی آمده

نرسید و در پی ست. مومنان، به نعمت و فضل اهللا بازگشتند؛ هیچ آسیبی به آنان  کارسازي
 .»رضایت اهللا برآمدند

اهللا و  رتوکل ب رود و قوت و شیرینی ایمان و از دل این خوبان بیرون می ،ترسآري؛ 
به ایمان پناه  گاه که امنیت دارند، ، آنشود. مؤمنان اش، جایگزین آن می اطمینان به وعده

 .٨٤ة اإلیمان، صشجر -)١(
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بلکه تواضع و  ؛شوند دچار غرور و تکبر نمی ،امنیتبه سبب برخورداري از پس  ؛برند می
از جانب اهللا و از سر لطف و فضل و  ،دانند که این امنیت و می سازند فروتنی پیشه می

کنند که امنیت و اسباب امنیت را ارزانی نموده  پس کسی را شکرگزاري می ؛عنایت اوست
شامل حالشان شود، به کمک و  ،دانند که هرگاه پیروزي و عزت بر دشمنان است و می

 و به دست خودشان نبوده است. بوده اهللالطف و فضل 
ایمان پناه  یابند، به گاه که توفیق کار نیک می و عبادت یا آنطاعت  در هنگاممنان ؤم
بوده که آنان  هللا لطف ،کنند که این در این زمینه اعتراف می اهللاپس به نعمت  ؛برند می

الهی، نعمت این توفیق یا دانند که  می چنین ؛ همرا به جاي آورند ند طاعت اوا هتوانست
بر تکمیل این طاعت و انجام دادن هر سببی آنان ست.  سالمتیو روزي  تر از نعمت بزرگ

خواهند  ي طاعت می دهنده و از توفیق سخت مشتاقند ،جهت قبول آن و عدم رد یا نقص آن
قصور و که  کنند درخواست میکامل گرداند و  که با قبول این طاعت، نعمتش را بر آنان

دچار شدن به در هنگام آنان در این زمینه را برایشان جبران نماید. مؤمنان  کوتاهیِنقص و 
کنند و جهت  توبه می شاناز این رو بالفاصله از گناهان ؛برند به ایمان پناه می نیز گناهان

 :فرماید می  ؛ اهللادهند کارهاي نیک انجام می خویشجبران آن، در حد توان 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ َقۡوا ُهمۡ  إَِذا ٱ�َّ ۡيَ�ٰنِ  ّمِنَ  َ�ٰٓ�ِٞف  َمسَّ ْ  ٱلشَّ ُروا ونَ  ُهم فَإَِذا تََذكَّ ۡبِ�ُ  ﴾٢٠١ مُّ
 .]201األعراف: [
هاي شیطانی شوند، (مجازات الهی را) به یاد  پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه «

 .»شوند می آورند و بالفاصله بینا می
ولی پس از ارتکاب گناه زند؛  شود و گناهی از او سر می می مؤمن دچار غفلت  بسا چه

؛ لذا گردد. ، برمیاست به سرعت به سوي ایمانی که تمامی امورش را بر آن بنا نهاده
هدف و پناهگاه مؤمنان در تمامی حاالت و کردار و گفتارشان، ایمان است و تمام 

که با ایمان منافات و تضاد دارد، را چه  ایمان را محقق نمایند و آن این است که قصدشان،
 .)1(ستها بر آن از لطف و فضل و منت اهللا ،و این ؛دفع کنند

 .٨٧همان، ص -)١(
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 :کند حفاظت می ،مهلکگناهان ایمان، مؤمنان را از دچار شدن به  -10
وَ «فرموده است:   اهللا رسول هُ ينِ وَ زْ نيَ يَ اينِ حِ ينِ الزَّ زْ نيَ ال يَ رَ حِ مْ بُ اخلَْ َ ال يَرشْ ، وَ نٌ مِ ؤْ مُ

نٌ  مِ ؤْ وَ مُ هُ قُ وَ ِ نيَ يَرسْ قُ حِ ارِ قُ السَّ ِ ال يَرسْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ َ هبُ َ هنگام ارتکابِ زناکار «: یعنی )1(»يَرشْ

دزدي در هنگام  ،خواري و دزد شراب ، هنگامخوار شراب ؛(کامل) ندارد زنا، ایمانِ عملِ
نور  و رفتنِ شضعف ایمان ي زند، نشانهبسر  هاز هرک ،این گناهان .»ایمان کامل ندارند

دهد که هرکس مرتکب این اعمال شود، در حقیقت از ذاتی که او  و نشان می ستاو ایمانِ
روشن است ندارد. شرم و حیا ، است زیر نظر دارد و از این کار نهی کرده را در همه حال

و محبت اهللا و امید قوي به پاداش و ترس از که ایمان صحیح و صادق، حیا و ثابت شده 
روند،  ایمان به شمار می ي کننده کاملکه  عذاب او را به همراه دارد. بدون تردید این امور

در حدیث   . پیامبردارند باز میو از هر بدي و زشتی کنند  میمن را به هر خیري امر ؤم
؛ دارد ارتکاب چنین اعمالی باز میمن را از ؤاست که نور ایمان، شخص مفوق خبر داده 

ترین  که از بزرگ -از اهللا شرمراستین است و شیرینی ایمان و  ایمانِ بانوري که  زیرا
منع انسان را از دچار شدن به این اعمال زشت و ننگین  -باشد میهاي ایمان  شعبه

 .)2(کند می

 :شکر و صبر -11
من ؤصاحب خود، یعنی شخص ماین است که ایمان،  ،از دیگر فواید و ثمرات ایمان

ها، صبر و شکیبایی  اهللا باشد و ناخوشیگزار  سپاسها،  در خوشی دارد که را بر آن می

دٍ إِالَّ «فرموده است:   پیامبرپیشه کند؛  حَ لِكَ ألِ لَيْسَ ذَ ، وَ ريْ هُ لَهُ خَ لَّ هُ كُ رَ نِ إِنَّ أَمْ مِ رِ املُْؤْ باً ألمْ جَ عَ

مِ  ؤْ اً لَهُ للْمُ انَ خريْ َ فَكَ ربَ اءُ صَ َّ تْهُ رضَ ابَ إِنْ أَصَ اً لَه، وَ ريْ انَ خَ كَ رَ فَ كَ اءُ شَ َّ تْهُ رسَ ابَ  :یعنی )3(»ن: إِنْ أَصَ

 .٥٥٧٨بخاري، ش:  -)١(

 .٨٨اإلیمان، ص ةشجر -)٢(
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ي اوضاع و احوالش، براي او خیر است و کسی جز مؤمن،  شگفتا از حال مؤمن که همه«
کند و اگر زیان و  میي خوشایندي به او برسد، شکر  چنین وضعی ندارد: اگر مسأله

 جامعِ ،شکر و صبر  .»نماید؛ و این، به خیرِ اوست ي ناگواري به او برسد، صبر می مسأله
شمارد و در تمام  پس مؤمن در تمام اوقاتش، خیرات را غنیمت می ؛هر خیري هستند
 شود: و نعمت براي مؤمن جمع میها، د ؛ لذا در خوشیبرد حاالتش سود می

 نعمت حصول آن چیز خوشایند و مطلوب.  -1

براي او کامل  ،نعمت سان بدین خود نعمت است؛از نعمت توفیق شکر که باالتر  -2
 . گردد می

 : یابد ها، به سه نعمت دست می من در ناخوشیؤچنین م هم
 شود. می شهای سبب بخشش گناهان و بدي ،آن مصیبت -1

 یابد. ، دست میصبر که باالتر از نعمت تکفیر گناهان است نعمت توفیقِبه  -2

گاه  آنمؤمن زیرا ؛ گردد برخوردار مینعمت آسان شدن ناخوشی و مصیبت و از  -3
و تحمل آن بر شود  میبه اجر و پاداش صبر پی ببرد، فشار مصیبت بر او کم  که

 .)1(گردد او آسان می

 :تأثیر ایمان بر گفتار و کردار آدمی -12
کامل  ، درست واوست کردار و گفتار آدمی به تناسب ایمان و اخالصی که در دلِ

اساس صحت اعمال قرار داده است؛  و رطایمان را ش، اهللا متعالرو  از این ؛شود می
 فرماید: که می چنان هم

ٰلَِ�ِٰت  ِمنَ  َ�ۡعَمۡل  َ�َمن﴿  .]94األنبیاء: [ ﴾لَِسۡعيِهِۦ ُ�ۡفَرانَ  فََ�  ُمۡؤِمنٞ  وَُهوَ  ٱل�َّ
من است، کارهاي شایسته انجام دهد، سعی و کوشش او ؤکه م  پس هر کس در حالی «

 .»پاداش نخواهد ماند بی

 .٨٢ة اإلیمان، صشجر -)١(
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ن معناست که به تمام چیزهایی که انسان را به آخرت نزدیک یتالش براي آخرت، بد
عمل  است،فرموده مشروع و مقرر   کند، از قبیل اعمالی که خداوند بر زبان پیامبرش می

پاداشی چند برابر در و  گردد باشد، پذیرفته میبر اساس ایمان که  یعملتالش و لذا  ؛شود
بدون  اما هر وقت عمل خوبی، ؛شود نادیده گرفته نمینیز آن  ي و حتی یک ذره پی دارد

از او پذیرفته هم باز به چنین عملی مشغول شود، روز  شبانه شخصایمان باشد، حتی اگر 
 :فرماید متعال می اهللا؛ گردد نمی

﴿ ٓ ْ  َما إَِ�ٰ  َوقَِدۡمَنا نُثوًرا َهَبآءٗ  فََجَعۡلَ�ٰهُ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا  .]23 الفرقان:[ ﴾٢٣ مَّ
 .»گردانیم پس آن را غبارى پراکنده مى ؛پردازیم به (بررسى) اعمالشان مى«

  اهللا؛ است نبوده  و پیامبر اهللاین اعمال، ایمان به  ي که انگیزهعلتش، این است 
 :فرماید می

ۡخَ�ِ�نَ  نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿
َ
ۡعَ�ًٰ�  بِٱۡ�

َ
ِينَ  ١٠٣ أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َسۡعُيُهمۡ  َضلَّ  ٱ�َّ  َوُهمۡ  ٱ�ُّ

�َُّهمۡ  َ�َۡسُبونَ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠٤ ُصۡنًعا ُ�ِۡسُنونَ  �

ُ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ  َولَِقآ�ِهِۦ َرّ�ِِهمۡ  َ�ٰتِ � َ�َفُروا

ۡعَ�ُٰلُهمۡ  فََحبَِطۡت 
َ
 .]105-103الکهف: [ ﴾١٠٥ َوۡزٗنا ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  فََ�  أ

کارترین مردم در کردار آگاه کنیم؟ آنان که تالششان در زندگی  بگو: آیا شما را به زیان«
آنان همان کسانی ؛ دهند کنند کار نیکی انجام می دنیا تباه گشت و با این حال گمان می

بدین ترتیب اعمالشان تباه  به دیدارش کفر ورزیدند و هستند که به آیات پروردگارشان و

 .»رو ترازویی براي آنان برپا نخواهیم کرد از این برباد شد و و
؛ اهللا شود ورزند، تباه می کفر می و آیات اواهللا ایمان ندارند و به  لذا اعمال کافران که

 :فرماید دیگر می ي آیهدر  متعال

ۡ�َت  لَ�ِنۡ ﴿ َ�ۡ
َ
 .]65الزمر:[ ﴾َ�َملَُك  َ�َۡحَبَطنَّ  أ

 .»شود طور قطع عملت نابود و تباه می اگر شرك بورزي، به«
 :فرماید چنین می هم

ْ  َولَوۡ ﴿ ُ�وا َ�ۡ
َ
ا َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ ْ  مَّ  .]88األنعام: [ ﴾٨٨ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
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 .»شود اعمالشان نابود میو اگر شرك بورزند، «
طور  همان ؛گرداند بازگشت از ایمان، تمامی اعمال صالح را تباه میارتداد یا به همین خاطر 

هر اندازه هم زیاد  -رامسلمان شدن هاي قبل از  که گرویدن به اسالم و ایمان، گناهان و بدي
 .)1(کند محو می هستند،سبب نقص در ایمان که  را گناهانینیز توبه  ؛کند پاك می -باشند

 :به راه راستشدن هدایت  -13
قدم نگه  و او را در  این راه،  ثابت کند میرا به راه راست هدایت من ؤفرد مایمان، 

 ؛گردد هنمون میرا به سوي دانستن حق و عمل به آن ر صاحبش ،دارد. ایمان می
و مصایب  ها گرفتاريها و صبر و رضایت در  که او را به شکرگزاري در خوشی چنان هم

 :فرماید متعال می اهللا؛ دهد سوق می

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  .]9 یونس:[ ﴾�ِإِيَ�ٰنِِهمۡ  َر�ُُّهم َ�ۡهِديِهمۡ  ٱل�َّ
اند، پروردگارشان آنان را به  گمان کسانی که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده بی «

 .»دهد) هاي پرنعمت بهشتی سوق می (و آنان را به سوي باغکند  می هدایتسبب ایمانشان 
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 

﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٍ  ِمن أ ِۗ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  مُّ ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن ٱ�َّ  .]11التغابن: [ ﴾قَۡلَبُهۥ َ�ۡهدِ  بِٱ�َّ

ایمان بیاورد، (اهللا) قلبش را رسد. و هرکس به اهللا  هیچ مصیبتی جز به حکم اهللا، نمی«
 .»کند هدایت می

داند که این مصیبت از جانب اهللا  می ،رسد مصیبتی به او می رگاهست که ه کسی ،منؤم
شود. ایمان، به شخص مؤمن در مصایب و  پس بدان راضی و تسلیم می ؛استمتعال 

همراهی با ایمان و  .دهد تسلی خاطر می ،آید که براي هر کسی پیش می ییها ناخوشی
تنها به  ،و این ؛هاست ي بار مصیبت و ناخوشی کننده بخش و آسان ترین تسلی بزرگ ،یقین

 ؛است اهللا متعالمن به پاداش و لطف و فضل ؤناپذیر م خاطر ایمان و توکل و امید خلل
 :فرماید می گونه که اهللا متعال همانکند؛  پاداش، تلخی صبر را کم می پس شیرینیِ

 .٧٠و٦٩همان، صص -)١(
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ْ  َ� وَ ﴿ ْ  إِن ٱۡلَقۡوِم�  ٱبۡتَِغآءِ  ِ�  تَِهُنوا لَُمونَ  تَُ�ونُوا
ۡ
لَُمونَ  فَإِ�َُّهمۡ  تَ�

ۡ
لَُموَنۖ  َكَما يَ�

ۡ
 َوتَرُۡجونَ  تَ�

ِ  ِمنَ   .]104 النساء:[ ﴾يَرُۡجونَ  َ�  َما ٱ�َّ
شوید، آنان نیز همانند شما  ی با دشمن) متحمل درد و رنج مییاگر شما (هنگام رویارو«

 .»ها ندارند کشند؛ ولی شما از اهللا امیدي دارید که آن رنج میدرد و 
به همین خاطر اگر دو نفر را که به یک مصیبت یکسان یا شبیه به هم گرفتار شده 

با هم مقایسه کنید؛  ،ایمان نداشته باشد ،ایمان داشته و دیگري ها از آن باشند و یکی
و تأثیر این مصیبت در ظاهر و باطنشان، فرق زیادي  آن دوبینید که میان حال و وضع  می

 .)1(گردد به ایمان و عمل به مقتضاي ایمان برمی ،وجود دارد. این تفاوت

 :ارنددرا دوست  باایمانو مؤمنان، فرد  اهللا -14
در   اهللاست که  این، باشد میاعمال صالح  ش که هماناز دیگر آثار ایمان و لوازم

 :این آیه بیان فرموده است

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ا ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  لَُهمُ  َسَيۡجَعُل  ٱل�َّ  .]96مریم: [ ﴾٩٦ ُوّدٗ
 .»گمان پروردگار رحمان، دوستی و محبتی براي مومنان و نیکوکاران پدید خواهد آورد بی «

، آنان را دوست دارد و ها شایسته و ایمانیِ آنبه سبب ایمان و اعمال   اهللایعنی 
و مؤمنان دوستش بدارند، سعادت  اهللا هدهد. هرک هاي مؤمنان قرار می محبت او را در دل

ستایش و دعا براي او چه زنده باشد و  :از جمله ،هاي محبت مؤمنان مدآ و رستگاري و پی
شود.  دین، برایش حاصل می چه مرده، و اقتدا به او و رسیدن به امامت و پیشوایی در

که ایمان خود را ، مؤمنانی  اهللاترین ثمرات ایمان، این است که  چنین یکی از بزرگ هم
 گونه که دهد؛ همان قرار میپیشوایان مردم  وگو  اند، راست را با علم و عمل کامل کرده

 :فرماید می

ةٗ  ِمۡنُهمۡ  وََجَعۡلَنا﴿ �ِمَّ
َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
ا بِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ  .]24: ةالسجد[ ﴾٢٤ يُوقُِنونَ  َ�ٰتَِنا� َوَ�نُوا

 .٧٢همان، ص -)١(
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اسرائیل را که شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند، پیشوایان (و  و برخی از بنی«

 .»پیشگامان خیر) گرداندیم
کمال ایمان هستند، به  ي صبر و یقین، که دو رأسِ که به وسیله اند مؤمنانی ،پس آنان

 .)1(شوند میي امامت در دین نایل  درجه

 :گرداند جایگاه و منزلت مؤمنان را واال می اهللا متعال، -15
و نزد   نزد خداوندمنان در ؤمنزلت یافتن مفواید و ثمرات ایمان، دیگر از 

 :مخلوقات اوست

ُ  يَۡرفَعِ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ْ  َوٱ�َّ وتُوا
ُ
 .]11: لةالمجاد[ ﴾َدَرَ�ٰتٖ  ٱۡلعِۡلمَ  أ

 .»اند، به درجات بزرگی باال ببرد اهللا (جایگاه) مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش یافته...«
در دنیا و آخرت، درجه  بندگانشو  د اهللا متعالي مخلوقات، در نز پس مؤمنان از همه
ي ایمان درست و علم و یقینشان به این درجه  مؤمنان تنها به وسیله ؛و مقام واالتري دارند

 .)2(از اصول ایمان است نیزاند. علم و یقین  نایل آمده
گردد  چه گذشت، روشن می از آن ؛از فواید و نتایج و آثار ایمان بودند ، بخشیها این

و ریشه و  ستها ترین درخت ترین و سودمندترین و بادوام که درخت ایمان، از مبارك
هاي آن، دستورات و  و ساقه و برگ ؛این درخت، ایمان و علوم و معارف ایمان ي تنه

تکالیف اسالم و اعمال صالح و اخالق پسندیده همراه با اخالص براي اهللا و پیروي از 
 اخالقباشد. میوه هاي دایم و همیشگی آن، روش نیکو و خوب،  می  اهللا رسول

و نیز  ، شو ستایش و تمجیدو سپاسِ او  شکراهللا و نیز یاد  رزبان ب بنديِ پاي، پسندیده
دارد: نفع علمی،  ، اشکال گوناگونیرسانی این نفع ؛در حد توان اهللابه بندگان  یرسان نفع

مالی و یا هر نفع دیگري که  و مساعدت به دیگران از طریق مقام و موقعیت، کمک بدنی
که  باید این باشد ،ي ثمرات ایمان صه و حقیقت همهشود به بندگان اهللا رساند. خال می

 .٧٦همان، ص -)١(

 همان. -)٢(
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ها به لطف و  ي این که همه؛ البته ناگفته نماند را ادا کنیم شو حقوق بندگان اهللاحقوق 
 :یکتاست پروردگارفضل و منت 

ُ  بَلِ ﴿ نۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُمنُّ  ٱ�َّ
َ
يَ�ٰنِ  َهَدٮُٰ�مۡ  أ  .]17الحجرات: [ ﴾١٧ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن لِۡ�ِ

گذارد که شما را به ایمان  بلکه اگر (در ایمانتان) صادق باشید، اهللا بر شما منت می«

 .»هدایت نموده است
شوند، به لطف و فضل  خود در بهشت می ي آماده ازلمن واردکه  پس از آن یانبهشت

 :کنند ن اعتراف میشاگبزرپروردگار 

﴿ ْ ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقَالُوا ِي ِ�َّ نۡ  لَۡوَ�ٓ  ِ�َۡهتَِديَ  ُكنَّا َوَما لَِ�َٰذا َهَدٮٰنَا ٱ�َّ
َ
ۖ  َهَدٮٰنَا أ ُ  رُُسُل  َجآَءۡت  لََقدۡ  ٱ�َّ

�  َر�ِّنَا ْ  بِٱۡ�َّقِ ن َونُوُدٓوا
َ
ورِۡ�تُُموَها ٱۡ�َنَّةُ  تِلُۡ�مُ  أ

ُ
 .]43األعراف: [ ﴾٤٣ �َۡعَملُونَ  ُكنتُمۡ  بَِما أ

اهللا است که ما را به سوي بهشت هدایت کرد و اگر ي  ي حمد و ستایش ویژه و گفتند: همه«
حق آمدند. و به  گمان فرستادگان پروردگارمان به یافتیم. بی کرد، هدایت نمی اهللا هدایتمان نمی

 .»اید رسد: این، بهشت است که به پاس کردارتان از آن برخوردار شده آنان ندا می
به  ،رسند به منازل واال می تیانکه وقتی بهش است خبر داده نیزدر این آیه   اهللا

. کنند او را به خاطر آن، ستایش و تمجید میکرده، اعتراف  پروردگارنعمت و فضل 
یعنی  -اند یدهآن به این درجه رسبه سبب که چه را  آن ،از زبان بهشتیان  اهللا چنین هم

 )1(است. فرمودهرا ذکر  -شود عمل صالح که شامل ایمان و اعمال ناشی از ایمان میهمان 
یکی از شروط اقتدار این امت، التزام به ایمان و تمام لوازم و ارکان آن و انجام عمل 

جوانب عبودیت و بندگی اهللا  ي ها و محقق ساختن همه بندي بر انواع نیکی صالح و پاي
 :فرماید می  اهللا )2(باشد؛ و مبارزه با تمام اشکال و انواع شرك میمتعال 

ُ  وََعدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمنُوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا �ِض  ِ�  لَيَۡستَۡخلَِفنَُّهمۡ  ٱل�َّ
َ
 َكَما ٱۡ�

ِينَ  ٱۡستَۡخلََف  ِي دِينَُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  َ�ۡبلِهِمۡ  مِن ٱ�َّ َ�َُّهم لَُهمۡ  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َوَ�ُبَّدِ

 .٩٤همان، ص -)١(

 .١٦١فقه النصر و التمکین في القرآن الکریم، ص -)٢(
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ۚ  َخۡوفِهِمۡ  ۡمٗنا
َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�  َ�ۡعبُُدونَِ�  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  َ�َفرَ  َوَمن ا

ُ
 ٱلَۡ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  فَأ

٥٥  ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  وََءاتُوا ْ  ٱلزَّ ِطيُعوا

َ
 .]56-55النور: [ ﴾٥٦ تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  ٱلرَُّسوَل  َوأ

دهد که حتما  اهللا به آن دسته از شما که ایمان آوردند و کارهاي شایسته کردند، نوید می «
و دینشان  ؛که به پیشینیانشان حکومت بخشید چنان همبخشد،  در زمین به آنان خالفت می

سازد و پس از ترس و بیمشان، امنیت و آسودگی  را که برایشان پسندیده است، استوار می
گردانند. و  کنند و چیزي را شریکم نمی گرداند. مرا عبادت می می خاطر را جایگزینش

ناسپاسی کنند، فاسق و نابکارند. و نماز را برپا دارید و زکات  ،کسانی که پس از این

 .»دهید و از پیامبر اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مبحث هفتم:
 نواقض توحید و ایمان

 شرك -اول

که  چنان ؛بیان شود نیز یعنی شرك ،سخن از توحید، مستلزم آن است که نواقض توحید
 .»شود نقیض خود بهتر شناخته می اب هر چیزي،«اند:  گفته

شرك، این است که براي اهللا، همتا یا شریکی در ربوبیت یا الوهیت و یا اسماء و 
 اهللا؛ گردد میصفاتش قرار داده شود. شرك، اعمال نیک انسان را باطل و مانع از قبول آن 

 :فرماید متعال می

ْ  َولَوۡ ﴿ ُ�وا َ�ۡ
َ
ا َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ ْ  مَّ  .]88األنعام: [ ﴾٨٨ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 .»شود و اگر شرك بورزند، اعمالشان نابود می«
لذا هر  آید؛ شمار می بهشرك  ،اگر انسان یکی از انواع عبادت را براي غیراهللا انجام دهد

ده و بدان امر شده است، انجام دادن گردییا عملی که از جانب شارع ثابت گفتار اعتقاد یا 
شود و انجام آن براي  یکتا، توحید و ایمان و اخالص محسوب می اهللاآن تنها براي 

 .)1(غیراهللا، شرك و کفر است
یا مورد تعظیم و  گردداین است که مخلوق، همانند اهللا پرستش  ،شرك ،حقیقت پس در

 هاي ربوبیت و الوهیت به مخلوق نسبت داده شود. داشت قرار گیرد یا یکی از ویژگی بزرگ

 .٣١القول السدید في مقاصد التوحید، ص -)١(
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و کرده از شرك برحذر داشته و خطرات آن را بیان  ،در قرآن و سنت فراوانینصوص 
تر از  گمراه کس هیچکه  نمودهو تأکید  برشمردهترین گناه و نافرمانی اهللا  شرك را بزرگ

و  پشتیبانو هیچ یاور و  ماند یمشرك نیست و مشرك براي همیشه در جهنم م
 :فرماید متعال می اهللاي ندارد؛  کننده شفاعت

َ  نَّ إِ ﴿ ن َ�ۡغفِرُ  َ�  ٱ�َّ
َ
ۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما َوَ�ۡغفِرُ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ ِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَمن �ََشآُء  َ�َقدِ  بِٱ�َّ

ىٰٓ   .]48النساء: [ ﴾٤٨ َعِظيًما إِۡ�ًما ٱۡ�َ�َ
 ،آمرزد و جز شرك را براي هرکه بخواهد همانا اهللا این را که به او شرك ورزند، نمی «

 .»بخشد. و هرکس به اهللا شرك ورزد، گناه بزرگی مرتکب شده است می
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 

َ  إِنَّ ﴿ ن َ�ۡغفِرُ  َ�  ٱ�َّ
َ
ۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما َوَ�ۡغفِرُ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ ِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَمن �ََشآُء  َ�َقدۡ  بِٱ�َّ

 .]116النساء: [ ﴾١١٦ بَِعيًدا َضَ�َٰ�ۢ  َضلَّ 
بخشد و هر گناهی جز شرك را براي هرکس که بخواهد،  اهللا، گناه شرك را نمی«

 .»بخشد. و هرکس به اهللا شرك ورزد، در گمراهی دور و درازي افتاده است می
 :فرماید چنین می هم

ِ  ُحَنَفآءَ ﴿ ِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَمن بِهِۦۚ  ُمۡ�ِ�ِ�َ  َ�ۡ�َ  ِ�َّ َما بِٱ�َّ َّ�
َ
َمآءِ  ِمنَ  َخرَّ  فََك�  َ�َتۡخَطُفهُ  ٱلسَّ

 ُ�ۡ وۡ  ٱلطَّ
َ
 .]31الحج: [ ﴾٣١ َسِحيقٖ  َمَ�نٖ  ِ�  ٱلّرِ�حُ  بِهِ  َ�ۡهوِي أ

که به او شرك بورزید؛ و  آن اید و بی گرا و خالص شده که براي اهللا، حق در حالی... «
چنگال) افتد و پرندگان او را (به منقار و  هرکس به اهللا شرك ورزد، گویا از آسمان می

 .»اندازد ربایند یا تندبادي او را به مکانی دور می می
 :فرماید ي دیگري می در آیه

وِ�َ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ  �َ�  إَِ�َۡك  أ ۡ�َت  َل�ِنۡ  َ�ۡبلَِك  ِمن ٱ�َّ َ�ۡ

َ
 ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك  َ�َۡحَبَطنَّ  أ

 .]65الزمر: [ ﴾٦٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 
طور  که اگر شرك بورزي، بهاست راستی به تو و به پیامبران پیش از تو وحی شده  و به «

 .»گردي کاران می شود و از زیان قطع عملت نابود و تباه می
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و توبه  کسی مرتکب آن شود و بر همان حالت بمیرد ست که اگر شرك، تنها گناهی
 با سایر ست، گناهی نابخشونی؛ یعنی گناه شرك از این جهت که شود بخشوده نمی ،نکند

و بر کسی که مرتکب گناهی غیر از شرك شود  ؛ زیرا آمرزیده شدنگناهان تفاوت دارد
او را اهللا بخواهد، بدون توبه از دنیا برود، تحت مشیت خداست؛ اگر  و همان حالت

 گذرد. از او در میچه مشیت و خواست اهللا باشد،  چناندهد و  عذاب می
 مثالً خود ؛وجود دارد فراوانیاسباب  تر از شرك هستند، ی که کمگناهانبراي بخشش 

کند و یا مصایب و بالهایی که در دنیا و برزخ و روز قیامت به  ها را محو می ها، بدي نیکی
دیگر و  چنین دعاي مؤمنان براي یک هم ؛شوید را می شانگناهان ،رسد می هاي مومن انسان

ازه دارند و اسباب دیگري که اهللا از روي فضل و رحمت شفاعت کسانی که از اهللا اج
گناه اما ش گناهان است؛ شسبب بخخود به اهل ایمان و توحید اختصاص داده است، 

 فرد مشركدرهاي مغفرت و رحمت را به روي  ،شرك زیرانیست؛  گونه ، اینشرك
ی به حالش ندارد و داشته باشد، نفع ،لذا اگر هم طاعات و عباداتی غیر از توحید ؛بندد می

 رساند. نفعی به او نمیکند، هیچ  هایی هم که برداشت می ها و مصایب و محنت سختی
،  ها پس از آدم از شرك بیزار و متنفر است. انسان ،هاي سالم و بیدار فطرت 
هاي  که شیاطین، راه هاي طوالنی، امتی واحد و بر صراط توحید و هدایت بودند تا این قرن

مثالً در میان قوم نوح، هرگاه فرد صالحی فوت  ؛براي شرك در میان آنان گشودندزیادي 
آمد و وسوسه  میشدند، ابلیس به سراغشان  کرد و مردم اندوهگین و ناراحت می می
 !را فراموش نکنند اوصالح را بسازند تا هرگز فرد آن  ي مجسمهکه  کرد می

نسل اول  با مرگزیرا  ؛آنان گشوده شدکه در میان  شر بود ي بزرگ کار، دروازه این
درست کرده بودند، نسل بعدي که علم و دانش عنوان یادبود صالحان را به  ي که مجسمه

ي شیطان،  ، به وسوسهخبر بودند ها بی و از علت حقیقی پیدایش مجسمهتري داشتند  کم
شناختند  می که او رارا   ، نوحاهللا متعالسپس  شدند؛ آلوده ،و به شرك فریب خوردند

 ؛ اهللامبعوث کرد، داري و اخالق کامل و واالیش با خبر بودند و از صداقت و امانت
 :فرماید می
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رَۡسۡلَنا لََقدۡ ﴿
َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  َ�َقاَل  قَۡوِمهِۦ إَِ�ٰ  نُوًحا أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ۥٓ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َما ٱ�َّ ٓ  َ�ۡ�ُهُ  إِّ�ِ
َخاُف 

َ
 .]59األعراف: [ ﴾٥٩ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ
ما، نوح را به سوي قومش فرستادیم؛ پس به آنان گفت: اي قوم من! اهللا را عبادت کنید؛ «

 .»معبود برحقی جز او ندارید؛ من براي شما از عذاب روز بزرگ نگرانم
 نافرمانی کردند و جز افراد اندکی، ایمان نیاوردند.  اما آنان از نوح

مردم را به  ،سپس شیاطین است؛ متعال مردم را بر اساس فطرت توحید آفریده اهللا
 :فرماید بلندمرتبه می ؛ اهللاپرستی و شرك منحرف کردند سوي بت

ةٗ  ٱ�َّاُس  َ�نَ ﴿ مَّ
ُ
ُ  َ�َبَعَث  َ�ِٰحَدةٗ  أ ِ�نَ  نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ  ٱ�َّ  .]213: ةالبقر[ ﴾َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ

را رها کردند،) اهللا و توحید اي راه حق  که عده بودند؛ پس (از آني مردم یک امت  همه«

 .»دهنده فرستاد دهنده و بیم پیامبران را به عنوان بشارت
 گاه آن ؛را پرستیدندو معبودان باطل ها  که بت بودند تا این  یعنی مردم بر آیین آدم

ست که  اي فرستاده نخستین  را به سوي آنان فرستاد. پس نوح  نوح اهللا متعال،
 .)1(برانگیختاو را به سوي مردم زمین  اهللا متعال،

را به   امت اسالمی که اهللا را به عنوان پروردگار و اسالم را به عنوان دین و محمد
اند، باید براي پیاده کردن توحید و  و بدان راضی اند عنوان فرستاده و پیامبر اهللا پذیرفته

دانند که اسباب اقتدار آنان در روي زمین، آن  یقین می بهزیرا با شرك بکوشند؛  مقابله
پاك و  را از شرك اکبر و اصغر، ي خویش و خود و جامعه رنداست که توحید را بر پا دا

 کارش، این هاي قولی و اعتقادي و عملی و گناهان بپرهیزند. راه و از بدعت سازندپیراسته 
براي اهللا اخالص  ،احساسات و عواطف خود ها و است که در گفتار و کردار و خواست

شرك  پیرامونِو  نندداشته باشند و از شرك اکبر که با اصل توحید تناقض دارد، دوري ک
 .)2(ها، دوري نمایند نگردند و از بدعت ،اصغر که با کمال توحید منافات دارد

 ).١/٢٥٠کثیر،(تفسیر ابن  -)١(

 و جهوده. یالشیخ عبدالرحمن السعد -)٢(
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واجب است که امت اسالمی با شرکی که در رابطه با  قبرها، رایج است و شرك 
. مقابله کندهاي اسالمی به جاي شریعت اسالمی، رواج دارد؛  قوانین وضعی که در کشور

که عبودیت در  ي مهم فرا بخواند بدین مسألهچنین واجب است که امت اسالمی  هم
چنان  آن  تا امتاختصاص یابد  معبود برحق انهیگ اهللا، به، فقط زندگی بشرون ؤتمامی ش

 که: قرار گیرد اهللاي  باشد که مشمول این فرموده

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ األنعام: [ ﴾َ�ُۥ َ�ِ�َك  َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ

162-163[. 
از آنِ اهللا، پروردگار جهانیان است. شریکی  بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، «

 .»...ندارد

 انواع شرك

 : شرك اکبر و شرك اصغر:ر دو گونه استشرك ب

 شرك اکبر: -1
و براي همیشه در جهنم باشد  میي دین اسالم خارج  از دایره ،مرتکب شرك اکبر

ست که مشرك بر حالت شرك بمیرد  در صورتی ،ماند و بهشت بر او حرام است. این می
 :فرماید متعال می اهللاو از آن توبه نکند؛ 

ِينَ  َ�َفرَ  لََقدۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  قَالُٓوا ٰٓءِيَل  َ�َٰبِ�ٓ  ٱلَۡمِسيحُ  َوقَاَل  َمۡرَ�َمۖ  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  ُهوَ  ٱ�َّ  إِۡسَ�
 ْ َ  ٱۡ�ُبُدوا ِ  �ُۡ�ِكۡ  َمن إِنَُّهۥ َوَر�َُّ�ۡمۖ  َرّ�ِ  ٱ�َّ مَ  َ�َقدۡ  بِٱ�َّ ُ  َحرَّ َوٮٰهُ  ٱۡ�َنَّةَ  َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

ۡ
 َوَمأ

 ۖ ٰلِِم�َ  َوَما ٱ�َّاُر نَصارٖ  ِمنۡ  لِل�َّ
َ
 .]72: ةالمائد[ ﴾٧٢ أ

که  ، بدون شک کافر شدند؛ حال آن»خدا همان مسیح پسر مریم است«آنان که گفتند: «
پروردگار شماست، عبادت کنید؛ اسرائیل! اهللا را که پروردگار من و  مسیح گفت: اي بنی

به راستی هرکس به اهللا شرك ورزد، اهللا بهشت را بر او حرام نموده و جایگاهش دوزخ 

 .»کاران هیچ یاوري ندارند است و ستم
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 شرك اکبر، چند نوع است؛ از جمله:

 :دعا در شرك -الف
 اهللا ؛اوغیر و متوجه شدن به  و صدا زدن غیراهللایعنی پناه بردن به غیراهللا و خواندن 

 :فرماید متعال می

ْ  فَإَِذا﴿ ْ  ٱۡلُفۡلكِ  ِ�  َر�ُِبوا َ  َدَعُوا ا ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ ِ  إَِ�  َ�َّٮُٰهمۡ  َفلَمَّ  ُهمۡ  إَِذا ٱۡلَ�ّ
 .]65العنکبوت: [ ﴾٦٥ �ُۡ�ُِ�ونَ 

خوانند که دین و عبادت را  میشوند، اهللا را در حالی  پس هنگامی که سوار کشتی می«
هنگام است  دهد، آن رساند و) نجات می ها را به خشکی (می دانند و چون آن ي او می ویژه

 .»ورزند که شرك می
خوانند  دانند و فقط او را می را یگانه و یکتا می اهللاآنان در حال تنگی و سختی،  ،پس

 و غیر ندورز می، بالفاصله شرك دهد می شاناما وقتی اهللا نجات ؛طلبند و او را به فریاد می
 طلبند. خوانند و به فریاد می او  را می

 :اراده و قصد ،نیتدر شرك  -ب
بایست فقط به قصد رضایت و خشنودي اهللا  که میرا کاري  ،بدین صورت است که کسی

 :فرماید پاك می اهللا ؛این عمل، شرك اکبر است ؛انجام دهد دیگر یانجام شود، براي خشنودي کس

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  نُوَّفِ  َوزِ�نََتَها ٱ�ُّ
َ
 ُ�ۡبَخُسونَ  َ�  �ِيَها َوُهمۡ  �ِيَها أ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥
ُ
ِينَ  أ ۖ  إِ�َّ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  لَُهمۡ  لَۡيَس  ٱ�َّ ْ  َما وََحبَِط  ٱ�َّاُر ا َوَ�ِٰطلٞ  �ِيَها َصَنُعوا ْ  مَّ  َ�نُوا

 .]16-15هود: [ ﴾١٦ َ�ۡعَملُونَ 
طور  ي اعمالشان را به کسانی که خواهان زندگی دنیا و زیور و زینتش هستند، نتیجه«

چنین کسانی در  ؛دهیم و در آن هیچ کم و کاستی نخواهند دید کامل در دنیا به آنان می
رود و اعمالشان  میجا بر باد  وردهایشان در آنآ اي جز آتش ندارند و دست آخرت بهره

 .»شود نابود می
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 :فرماید دیگري می ي آیهدر  و

ۡلَنا ٱۡلَعاِجلَةَ  يُرِ�دُ  َ�نَ  مَّن﴿  َجَهنَّمَ  َ�ُۥ َجَعۡلَنا ُ�مَّ  نُّرِ�دُ  لَِمن �ََشآءُ  َما �ِيَها َ�ُۥ َعجَّ
ۡدُحوٗر� َمۡذُموٗما يَۡصلَٮَٰها َرادَ  َوَمنۡ  ١٨ مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمۡؤِمنٞ  وَُهوَ  َسۡعَيَها لََها َوَسَ�ٰ  ٱ�ِخَرةَ  أ

ُ
 فَأ

ۡشُكوٗر� َسۡعُيُهم َ�نَ  ُؤَ�ٓءِ  نُِّمدُّ  ُ�ّٗ  ١٩ مَّ ُؤَ�ٓءِ  َ�ٰٓ  َ�َطآءُ  َ�نَ  َوَما َرّ�َِكۚ  َ�َطآءِ  ِمنۡ  َوَ�ٰٓ
 .]20-18األسراء: [ ﴾٢٠ َ�ُۡظوًرا َرّ�َِك 

چه بخواهد به او عطا  دنیا آنهرکه خواهان دنیاي زودگذر باشد، خیلی زود در همین «
دور از رحمت الهی  هدهیم که نکوهیده و ب گاه دوزخ را جایگاهش قرار می کنیم و آن می

که باید براي آن تالش نماید و مؤمن  شود. و هرکه آخرت را بخواهد و چنان وارد آن می
ا (که ها ر شود. هر دو گروه را، این باشد، از سعی و تالش چنین کسانی قدردانی می

ها را (که خواهان دنیا هستند) با بخشش پروردگارت یاري  خواهان آخرتند) و این
 .»شود کنیم. و بخشش پروردگارت (از کسی) منع نمی می

 :طاعتدر شرك  -ج
نیز پیروي از دانشمندان و  یگرمانند پیروي از دانشمندان یهودي و مسیحی و د

 :فرماید می اهللا ؛حالل خدا و حالل کردن حرام خدا پادشاهان و حاکمان در تحریمِ

﴿ ْ َُذٓوا ۡحَبارَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ۡرَ�اٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ

َ
ِ  ُدونِ  ّمِن أ  .]31: بةالتو[ ﴾ٱ�َّ

 .»آنان، دانشمندان و راهبانشان را به جاي اهللا، به خدایی گرفتند «
روایت است که که در در دوران جاهلیت نصرانی شده بود،   از عدي بن حاتم
خواهرش و جماعتی از  گریخت؛ امابه او رسید، به شام   اهللا وقتی دعوت رسول

. او نمودمنت نهاد و او را آزاد  عدي بر خواهر  اهللا بستگانش اسیر شدند. سپس رسول
 برود.  اهللا نزد رسول ت کهتشویق کرد و از او خواسبرادرش رفت و او را به اسالم  نزد

حاتم طائی که به و فرزند طیء  ي یس قبیلهئ، یعنی ریس قوم خودئاو ر ؛عدي به مدینه آمد
  اهللا سولنزد ر. مردم از آمدن او سخن گفتند. عدي شهرت داشت و سخاوت بخشندگی

ْ ﴿ :تالوت نموداین آیه را   پیامبر سیمین بر گردنش آویخته بود؛صلیبی  وآمد  َُذٓوا  ٱ�َّ
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ۡحَبارَُهمۡ 
َ
ۡرَ�اٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ

َ
ِ  ُدونِ  ّمِن أ دانشمندان و  ،آنان عرض کردم:عدي گوید،  ﴾ٱ�َّ

و  ؛حرام مردم، حالل را براي ،آنان آري؛«فرمود:   اهللا رسول پرستند. نمیراهبانشان را 
پرستش آنان توسط  ،ایننمودند؛ از آنان پیروي  نیزحرام را برایشان حالل کردند و مردم 

و شهادتین را  مسلمان شدو او  فراخوانداو را به اسالم   اهللا گاه رسول . آن»مردم است
 .)1(بر زبان آورد

 :محبتدر شرك  -د
گونه  در محبتی که مخصوص اهللا متعال است، غیر او را نیز شریک بسازد؛ همانیعنی 

 فرماید: می  که اهللا

ِ  ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ نَداٗدا ٱ�َّ
َ
ِۖ  َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  أ ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ َشدُّ  َءاَمُنٓوا

َ
 أ

ا ِ  ُحّبٗ َّ  .]165: ةالبقر[ ﴾ّ�ِ
دارند؛  ها را همانند اهللا دوست می گزینند که آن معبودانی غیر از اهللا بر می ،برخی از مردم«

 .»دارندتر دوست  اما مؤمنان، اهللا را بیش

ولُهُ «فرموده است:   پیامبر سُ رَ ونَ اهللاَُّ وَ ن: أَنْ يَكُ امَ يَ ةَ اإلِ الَوَ ِنَّ حَ دَ هبِ جَ نَّ فِيهِ وَ نْ كُ ثَالثٌ مَ

رِ  فْ عُودَ يف الكُ ه أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ ِبُّهُ إِالَّ هللاَِّ، وَ ءَ ال حيُ ِبَّ املَرْ ا، وأَنْ حيُ وامهُ َّا سِ بَّ إِلَيْهِ ممِ دَ أَحَ عْ هُ اهللاَُّ بَ ذَ قَ أَنْ أَنْ

فَ يف النَّارِ  قْذَ هُ أَنْ يُ رَ كْ امَ يَ ، كَ نْهُ سه ویژگی وجود دارد که در هرکس باشد، « :یعنی )2(»مِ

تر دوست بدارد؛ محبتش  چشد: اهللا و پیامبرش را از همه بیش ها می شیرینی ایمان را با آن
او را از کفر نجات داد، از که اهللا،  خاطر خشنودي اهللا باشد؛ پس از این با هرکس به

 .»گونه که رفتن در آتش براي او ناگوار است برگشتن به آن نفرت داشته باشد، همان
که به برخی از  است ل را آوردهاچند مث ،قرآن کریم براي ایجاد نفرت نسبت به شرك

 :کنیم اشاره می ها آن

 ).٢/٣٤٨تفسیر ابن کثیر، ( -)١(

 .٤٣؛ و صحیح مسلم، ش: ١٦بخاری، ش:  صحیح -)٢(
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 :افتد ست که از آسمان می چون کسی هم ،مشرك •
 :فرماید می اهللا

ِ  ُحَنَفآءَ ﴿ ِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَمن بِهِۦۚ  ُمۡ�ِ�ِ�َ  َ�ۡ�َ  ِ�َّ َما بِٱ�َّ َّ�
َ
َمآءِ  ِمنَ  َخرَّ  فََك�  َ�َتۡخَطُفهُ  ٱلسَّ

 ُ�ۡ وۡ  ٱلطَّ
َ
 .]31الحج: [ ﴾٣١ َسِحيقٖ  َمَ�نٖ  ِ�  ٱلّرِ�حُ  بِهِ  َ�ۡهوِي أ

که به او شرك بورزید؛ و  آن اید و بی گرا و خالص شده که براي اهللا، حق در حالی...«
و پرندگان او را (به منقار و چنگال)  افتد گویا از آسمان میهرکس به اهللا شرك ورزد، 

 .» اندازد ربایند یا تندبادي او را به مکانی دور می می
بندگانش را به خالص کردن توحید و منحصر کردن عبادت و طاعت براي  اهللا متعال،

انگیزد و زشتی و بطالن شرك را با  بر میدان باطل و معبوها  او و عدم پرستش بت
از  مثالش، اهللا بسازد را شریکیا کسی هرکس چیزي  زیراکند؛  ها بیان می ترین مثال واضح

چون  هم الهیاز رحمت  يهالکت و دورنیز و  یقت،لحاظ دور بودن از هدایت و حق
شود یا تندبادها  ربایند و نابود می افتد و پرندگان او را می ست که از آسمان پایین می کسی

کسی که به اهللا  ي درباره  ست که خداوند لیامث ،. ایناندازند او را به مکان دوري می
 .)1(است د، بیان فرمودهورزبشرك 
 :سرگشته و حیران مانده است ،ست که در زمین چون کسی هم ،مشرك •

 :فرماید متعال می اهللا

ْ  قُۡل ﴿ نَۡدُعوا
َ
ِ  ُدونِ  ِمن � نَا َوَ�  يَنَفُعَنا َ�  َما ٱ�َّ ٰٓ  َونَُردُّ  يَُ�ُّ ۡ�َقابَِنا َ�َ

َ
 َهَدٮَٰنا إِذۡ  َ�ۡعدَ  أ

 ُ ِي ٱ�َّ َ�ِٰط�ُ  ٱۡسَتۡهَوتۡهُ  َكٱ�َّ �ِض  ِ�  ٱلشَّ
َ
ۥٓ  َحۡ�َانَ  ٱۡ� ۡصَ�ٰبٞ  َ�ُ

َ
ۥٓ  أ  ٱلُۡهَدى إَِ�  يَۡدُعونَُه

 ۗ ِ  ُهَدى إِنَّ  قُۡل  ٱئۡتَِنا ِمۡرنَا ٱلُۡهَدٰىۖ  ُهوَ  ٱ�َّ
ُ
 .]71األنعام: [ ﴾٧١ ٱۡلَ�َٰلِم�َ  لَِرّبِ  لِنُۡسلِمَ  َوأ

رساند و پس  بگو: آیا جز اهللا چیزي را به فریاد بخوانیم که هیچ سود و زیانی به ما نمی«
ها، او را در  چون شخصی که شیطان که اهللا هدایتمان نمود، به کفر بازگردیم؟ هم از آن

خوانند  اند و یارانی دارد که او را به راه راست می زمین دچار گمراهی و سرگردانی کرده

 ).٢/١٣٧٠)؛ الشرك في القدیم و الحدیث، ابوبکر محمد زکریا، (١٧/١٥٥، (یتفسیر الطبر -)١(
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هدایت، همان هدایت اهللا است و ما که راستی  گویند:) به سوي ما بیا. بگو: به و (می

 .»بردار پروردگار جهانیان باشیم فرمانکه ایم  دستور یافته
معبودان باطل را به فریاد غیراهللا و کسانی را که  ل در این آیه، هم مثالِاهللا متعا

که به سوي اهللا دعوت  گرانی را ، به تصویر کشیده است و هم مثالِ دعوتخوانند می
 ،گاه کسی آناند و  را گم کردهخود که راه  کسانی هستند انندهم ،اول ي دسته ؛کنند می
زنند: اي  یارانی دارد که او را صدا می ،اي فالنی! به این راه بیا. او که زند ها را صدا می آن

زنند، به هالکت  کسانی پیروي کند که غیراهللا را صدا میفالنی! به این راه بیا. اگر از 
به راه راست  ،خوانند که او را به راه هدایت فرا میپیروي نماید و اگر از کسانی  افتد می

 .)1(یابد هدایت می
 :ست فراوانیست که مملوك افراد  اي همچون برده ،مشرك •

 فرماید: اهللا متعال می

ُ  َ�ََب ﴿ َ�ٓءُ  �ِيهِ  رَُّجٗ�  َمَثٗ�  ٱ�َّ  �َۡسَتوَِ�انِ  َهۡل  ّلِرَُجلٍ  َسلَٗما َورَُجٗ�  ُمتََ�ِٰكُسونَ  ُ�َ
ِۚ  ٱۡ�َۡمدُ  َمَثً�ۚ  ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
 .]29الزمر: [ ﴾٢٩ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

اش  ي تعدادي شریک است که پیوسته درباره اهللا، مثالی زده است؛ مردي را مثال زده که برده «
ي یک نفر است. آیا وضعیت این  چنین مردي را مثال زده که تنها برده کنند؛ هم مشاجره می

 .»دانند ترشان نمی ولی بیش ؛دو، یکسان است؟ الحمدهللا (که حجت بر آنان تمام شد)
مانند  ،مشرك ؛است بیان فرمودهمشرك و موحد  ي اهللا متعال دربارهست که  لیامث ،این

اش اختالف و نزاع  درباره ست که بدخو و ناسازگاريفرد چندین ست که مملوك  اي برده
اي تشبیه شده که  به برده ،پرستد مختلفی را میمعبودان  کهمشرك ؛ لذا و کشمکش دارند

با هم رقابت ي مشترکشان صوص خدمت کردن بردهاست و آنان در خ چند نفر مملوك ،
تنها اهللا را که  موحدفرد ولی  ؛را به دست آورد آنان ي  تواند رضایت همه د و برده نمیندار
هاي  بردار یک نفر است و اهداف و خواسته ست که تنها فرمان اي چون برده هم ،پرستد می

 ).٧/٢٣٦تفسیر الطبري، ( -)١(
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اختالف و  ،این فرد ي باره شناسد. در داند و راه به دست آوردن رضایتش را می او را می
نیز مالکش  باشد و میبردار مالکش  فقط فرمان ،؛ بلکه اوی وجود نداردنزاع و کشمکش

گیرد و  هایش را بر عهده می کند و مصلحت و به او نیکی می است نسبت به او مهربان
هستند؟ این  کسانو ی مثل هم ،سازد. آیا این دو برده هایش را برآورده می نیازها و خواسته

بردار یک نفر است، مستحق یاري  اي که تنها فرمان برده زیرا ؛هاست لامث ترین بلیغل از امث
اي که مملوك  ولی برده باشد؛ میها و نیازهایش  و نیکی کردن و توجه و بر آوردن خواسته

 اهللا متعالنیست. حمد و ستایش مخصوص  گونه اینچند شریک بدخو و ناسازگار است، 
 .)1(دانند ترشان نمی ولی بیش است؛

 :شرك اصغر -2
ولی در  گردد؛ ي اسالم خارج نمی ، از دایرهشود این نوع شرك کسی که مرتکب

اي براي شرك اکبر  وسیله ، زمینه یاشود و این شرك توحیدش نقص و خلل ایجاد می
 .(=پنهان) و شرك خفی(=آشکار) : شرك ظاهر باشد ر دو گونه میاست. شرك اصغر ب

 شرك ظاهر: -الف
یا از جمله الفاظ قولی  ؛شود از الفاظ قولی و افعال عملی تشکیل می ،شرك ظاهر

ها را آورد: سوگند خوردن به  توان این نمونه می آیند، شمار می آشکار بهکه شرك عباراتی 
توست؛ هرچه  و خدا سويتو نبودي؛ این از  و نبود اهللاکه انسان بگوید: اگر  اهللا و این غیر
مساوات و برابري میان خدا و بنده  مقتضیِ ،این الفاظ زیراتو بخواهی.  و بخواهد اهللا

سوگند بخورد   اهللاولی درست آن است که انسان تنها به  باشد؛ میمحال  ،است و این
از جانب توست؛ و  سپس ،تو نبودي؛ این از جانب خدا سپس ،نبود اهللاو بگوید: اگر 

 تو بخواهی. سپس ،هرچه خدا بخواهد

 ).١/١٨٧، (إعالم الموقعین -)١(
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توان به این موارد اشاره کرد: آویزان  آید، می از میان افعال که شرك ظاهر به حساب می
کردن حلقه و بستن نخ به گردن یا دست، آویزان کردن تعویذها به خود از ترس چشم بد 

 -ست،بالبراي دفع  سببیاشد که یا از ترس جنیان. هرکس این کارها را بکند و معتقد ب
ولی اگر  ؛شرك اصغر ورزیده است اهللابه  -ي بال، فقط خداست کننده  در حالی که دفع

کنند  این کارها را بکند و معتقد باشد که این چیزها بال را پس از نزول آن، دفع میکسی 
در آفرینش و  زیرا ؛شوند، شرك اکبر مرتکب شده است  یا پیش از نزول بال، مانع آن می

 .)1(شده است براي اهللاتدبیر جهان هستی، معتقد به شریکی 

 شرك خفی: -ب
 مانند ریا و انجام دادن کاري به خاطر ست؛ و قصد و نیت؛ شرك خفی  شرك در اراده

؛ ان باشد اهللاکند که در اصل باید براي  مسلمان کاري می :مثالً نامی؛ خودنمایی یا خوش
دهد و این قصد را دارد  آن راه یابد و این کار را انجام میبه  نام، گاه ریا یا هدف کسبِ

متعال و به قصد  اهللاقرآن را براي  ی،مسلمان عنوان مثال: بهکه مردم او را ستایش کنند. 
دهند، صدایش را نیکو  بیند که مردم به او گوش می می و چون خواند نزدیکی به او می

دهد تا مورد ستایش و  مالی را صدقه می ،ند. یا فرديین قصد که او را بستایدب ؛کند می
تقرب  اهللاي آن به  نمازش را که به وسیله نمازگزاري کهتمجید دیگران قرار گیرد. یا 

اش  د؛ لذا آن را بهتر از همیشه ادا کند تا دربارهکنن ببیند که مردم به او نگاه می جوید، می
 اهللادیگر اعمال و عباداتی که براي ور ط همینو  ست! بگویند که چه نمازگزار خاشعی

 ویابد؛  ها راه می به آن نامی قصد کسبِ خوششوند و بعداً ریا و  متعال انجام داده می
و  آید شمار می  به ، قطعاً شرك اکبرشودانجام  اهللابتدا براي غیرعبادتی از همان اگر  ،گرنه

ولی پس از شروع آن، حب مدح و ستایش بر عمل  کند؛ ي دین خارج می فرد را از دایره
کند، این است که اجر و پاداش این  ی که در عمل نفوذ میی. ریاگردد و عبادتش چیره می

 .١٤٢اثر قحطاني، ص ،عۀو الجما السنۀأهل  ةعقید -)١(
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 :فرماید متعال می اهللاگرداند؛  عمل را باطل می

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
ْ  َ�نَ  َ�َمن َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  �  لَِقآءَ  يَرُۡجوا

َحَدۢ� َرّ�ِهِۦٓ  بِعَِباَدةِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَ�  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  فَۡلَيۡعَمۡل  َرّ�ِهِۦ
َ
 .]110الکهف: [ ﴾١١٠ أ

باید کار نیک و شایسته انجام دهد و  ،پس هرکه خواهان دیدار پروردگارِ خویش است«
 .»نگرداندکس را در پرستش پروردگارش شریک  هیچ
رُ «فرموده است:   و پیامبر غَ كُ األَصْ ْ مُ الرشِّ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ ترین  بیش«یعنی:  »إِنَّ أَخْ

خدا!  پرسیدند: اي رسول .»ترسم، شرك اصغر است چیزي که از بابت آن براي شما می
 .)1(»ریا«شرك اصغر چیست؟ فرمود: 

 ؛اند نجات پیدا کرده ،آنتر کسانی از  ست که کم ساحلی بی، دریاي  شرك در اراده و نیت
این کار، غیر از تقرب انجام  ازعملش، غیر از رضاي اهللا را بخواهد و نیتش  که درپس هر

اش شرك ورزیده است.  جستن به اهللا باشد و پاداش را از او بخواهد، در نیت و اراده
 ،و این ؛گرداندبخالص  اهللایتش را براي که انسان افعال و اقوال و نبدین معناست اخالص 

ي بندگانش را بدان امر  ، همهاهللا متعالاست که   ابراهیمو خالص همان دین حنیف 
 .)2(همین است نیزپذیرد. حقیقت اسالم  نمی کس دینی غیر از این را از هیچو  نموده

 اهللاترسد که اعمالش چون گردي پراکنده برباد رود؛  ي مؤمن از ریا بیم دارد و می بنده
 :فرماید متعال می

﴿ ٓ ْ  َما إَِ�ٰ  َوقَِدۡمَنا نُثوًرا َهَبآءٗ  فََجَعۡلَ�ٰهُ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا  .]23الفرقان: [ ﴾٢٣ مَّ
 .»گردانیم مى غبارى پراکندهپس آن را  ؛پردازیم و به (بررسى) اعمالشان مى «

 فرماید: چنین می هم

ِ  ّمِنَ  لَُهم َوَ�َدا﴿ ْ  لَمۡ  َما ٱ�َّ  .]47الزمر: [ ﴾٤٧ َ�ۡتَِسُبونَ  يَُ�ونُوا
 .»کردند  شود که هرگز گمان نمی هاي گوناگونی از سوي اهللا برایشان نمایان می و عذاب«

 .٩٥١، ش: السلسلۀ الصحیحۀح است؛ صحی -)١(

 .٤٠٦، صفیۀالصا ةالعقید -)٢(
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گمان کردند  گوید: اعمالی را انجام دادند و ي فوق می آیهي  درباره /فضیل عیاض
 .)1(اي بود پایه و بی بد اعمالِدر حقیقت، ولی  ؛ست یکه اعمال نیک

شود و آن را کوچک و ناچیز  نزدیک به این کار، این است که انسان گناهی را مرتکب می
 :فرماید می  اهللاطور که  ؛ همانگردد سبب هالکت و نابودي او می ،ولی آن گناه ؛پندارد می

ِ  ِعندَ  َوُهوَ  َهّيِٗنا َوَ�َۡسُبونَُهۥ﴿  .]15النور: [ ﴾١٥ َعِظيمٞ  ٱ�َّ
 .»بهتان نزد اهللا بس بزرگ بود ،که این پنداشتید و حال آن و آن را سخن معمولی و آسانی می«
تر  دهید که در نظر شما از مو، باریک شما کارهایی انجام می«فرموده است:   انس

  خدا ولی ما آن را در زمان رسول -باشد؛ اهمیت می یعنی در نظر شما ناچیز و بی -است.
 .)2(»آوردیم شمار می جزو گناهان مهلک به

نیک  راکارِ زشت خود کارش برایش آراسته شود و  ست که بديِ از این، کسی بدتر
 :فرماید متعال می اهللابیند؛  می

ِينَ ﴿ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َسۡعُيُهمۡ  َضلَّ  ٱ�َّ �َُّهمۡ  َ�َۡسُبونَ  َوُهمۡ  ٱ�ُّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠٤ ُصۡنًعا ُ�ِۡسُنونَ  �

ُ
 أ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ۡعَ�ٰلُُهمۡ  فََحبَِطۡت  َولَِقآ�ِهِۦ َرّ�ِِهمۡ  َ�ٰتِ � َ�َفُروا
َ
 َوۡزٗنا ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  َفَ�  أ

 .]105-104الکهف: [ ﴾١٠٥
کنند کار نیکی انجام  که تالششان در زندگی دنیا تباه گشت و با این حال گمان می آنان«

 همان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و به دیدارش کفر ورزیدند و ،آنان دهند. می

 .»رو ترازویی براي آنان برپا نخواهیم کرد و از اینبدین ترتیب اعمالشان تباه و برباد شد 
کرد. ابوحازم را  سفیان بن عیینه گوید: محمد بن منکدر در بستر مرگ، آه و ناله می

 فرماید: او آمد و محمد بن منکدر به او گفت: خداوند می ؛صدا کردند

ِ  ّمِنَ  لَُهم َوَ�َدا﴿ ْ  لَمۡ  َما ٱ�َّ  .]47الزمر: [ ﴾٤٧ َ�ۡتَِسُبونَ  يَُ�ونُوا
 .»کردند  شود که هرگز گمان نمی هاي گوناگونی از سوي اهللا برایشان نمایان می و عذاب«

 .٩٠، صیحنبل ، اثر ابن رجبلجۀالدفي سیر  المحجۀ -)١(

 ).٧/١٨٧، (»الرقائق«، کتاب یبخار -)٢(
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چیزهایی برایم ظاهر  اهللاترسم که از جانب  می من«افزود:  / سپس محمد بن منکدر
گریستند؛  ، یعنی ابوحازم و محمد بن منکدرهردو گاه آن .»کردم شود که قبالً گمانش نمی

اش  تو را صدا زدیم تا از آه و ناله و ناراحتی ،ما محمد بن منکدر به ابوحازم گفت:همسر 
حازم ضمن اشاره به سخن محمد بن منکدر وباو  !اي آن افزوده رولی اینک ب ؛کم کنی

گوید: از سلیمان تیمی به من خبر  / فضیل بن عیاض .)1(اش را بیان کرد علت گریه
! چه کسی مثل توست؟! داري واالیی درجه و مقام چه ،تو او گفتند:که به است رسیده 

چه چیزي براي من آشکار  اهللادانم از جانب  گویید. نمیناین را  ؛گفت: ساکت شوید
 :فرماید می ام که ایم کالم الهی را شنیدهشود.  می

ِ  ّمِنَ  لَُهم َوَ�َدا﴿ ْ  لَمۡ  َما ٱ�َّ  .]47الزمر: [ ﴾٤٧ َ�ۡتَِسُبونَ  يَُ�ونُوا
 .»کردند  شود که هرگز گمان نمی هاي گوناگونی از سوي اهللا برایشان نمایان می عذابو «

بابت از  ریاکارانگفت: واي بر  می ،رسید هنگامی که به این آیه می / سفیان ثوري
که در  آیه به همان موضوعی اشاره دارد کنند؟! این کار می این آیه! ریاکاران با این آیه چه

آنان را  ،که آتش جهنم هستند حدیث سه نفري آمده است که آنان نخستین کسانی
اي که براي جلب رضایت و  دهنده عمل، صدقه م بیاین سه نفر عبارتند از: عال ؛سوزاند می

 .)2(جنگد و مجاهدي که براي جلب ستایش و تمجید مردم می ؛دهد صدقه می آنانستایش 
ولی حقوق مردم بر گردن او باشد،  ،صالحی را انجام دهدچنین کسی که اعمال  هم

شود که  ولی بعداً چیزي برایش آشکار می؛ دهد او را نجات می ،کند که اعمالش گمان می
 دارند او را براي خود برمیي اعمال  کاران، همه که طلب ؛ چناناست گمانش را هم نداشته

اعمال  ي و به نامهشود  میلبکاران کم هاي ط از بدي ،و اگر باز هم حقی بر گردن او بود
 .)3(زنداندا میبه آتش جهنم ، او را د و در آخرگرد آن شخص اضافه می

 ).٢/١٦٧(، یاثر ابن جوز  ةالصفو ةصفو -)١(

 .٩٣همان، ص -)٢(

 .٩٤همان، ص -)٣(
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و بررسی  شود دارد: اعمال انسان در قیامت، محاسبه مینیز یک مفهوم دیگر  ،این آیه
جاي نیاورده  ها را به ها را به جاي آورده است؛ اگر شکر نعمت گردد که آیا شکر نعمت می

و کند.  ي اعمال نیک فرد را از آنِ خود می همه ،شده ها بلند  ترین نعمت کوچک باشد،
اعمال نیکی گردد و چون  مطالبه میها از وي  ماند و شکر آن نعمت ها می ي نعمت بقیه

فرموده است:   به همین خاطر پیامبر ؛شود ، در نتیجه عذاب داده میاست اندهبرایش نم

ْلِكْ « ابَ هيَ سَ نْ نُوقِشَ احلِْ  .»گردد ... هرکه محاسبه شود، گرفتار عذاب می« :یعنی )1(»...مَ

در  ؛از اعمالش به جز توحید را تباه کند برخیهایی داشته باشد و  بدي اي بسا بنده چه
به  فردآفت ریاي خفی یا مغرور شدن  سبب. گاهی به رود می به دوزخآن شخص نتیجه 

خود فرد،  شود و تباه میعملش ، نینیچ دهد یا به دالیلی این نیکی که انجام می خاطر عمل
اگر سرانجام مؤمن، «ضیغم، آن عابد و پرهیزکار گوید:  .)2(کند را احساس نمی این

. به او »د: غم دنیا و سختی و بدبختی آخرتشو شادمانی نباشد، دو چیز بر او جمع می
شود  در حالی که در سراي دنیا، خسته می ؛گفته شد: چگونه سرانجام او، شادمانی نیست

؟ چگونه معلوم گردد : چگونه معلوم است که اعمالش قبول میپاسخ دادکشد؟  و رنج می
کسی که به نظرش  چه بسا«: افزودسپس  »شود؟ ماند و تباه نمی است که اعمالش سالم می
و سپس آن  گردد ي اعمالش در روز قیامت جمع می ، همهاست کارهاي خوبی انجام داده

که  شدند رو برخی از صالحان از این آیه نگران می از این ؛شود اش زده می اعمال بر چهره
 فرماید: می  اهللا

ُ  َ�َتَقبَُّل  إِ�ََّما﴿  .]27: ةالمائد[ ﴾٢٧ ٱلُۡمتَِّق�َ  ِمنَ  ٱ�َّ
 .»پذیرد تنها از پرهیزگاران می اهللا،«

زیرا برایش معلوم ؛ شود فریفته نمی شبه همین خاطر، مسلمان به کثرت و فراوانی عمل
از گناهانش در امان نیست؛  چنین نیست که آیا عملش مورد قبول قرار گیرد یا خیر؛ هم

 ).٧/١٩٧، (»الرقائق«بخاري، کتاب  -)١(

 .٩٦ص ،لجۀفي سیر الد المحجۀ -)٢(
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با آنان   که اهللادانند  بندگان نمی چراکه؟ شوند یا خیر میده یآیا بخشکه داند  چون نمی
 .)1(خواهد کرد؟چه 

کند؛ چون  ترس و خشیت و نگرانی بر او غلبه میخوب بیندیشد، در این مطلب  ههرک
مرگ و قبر و برزخ و صحراي محشر همچون پل  :هاي عظیمی از جمله سختی ،آدمی

به ورود و   اهللاتر از همه، ایستادن در حضور  صراط و ترازو را در پیش دارد. بزرگ
انسان بیم دارد که وقتی داخل دوزخ شود، تا ابد در آن  عالوه بر این،باشد.  دوزخ می

از  ،انسان مؤمن ود. آري؛ایمانش از وي سلب ش هنگام مردن،ین صورت که دب ؛ماند می
طور مطلق  کند و ضمنِ امیدواري، خود را به خطرها احساس امنیت نمییک از این  هیچ

 :فرماید متعال می اهللا داند؛ نمیدر امان 

َمنُ  فََ� ﴿
ۡ
ِ  َمۡكرَ  يَأ ونَ  ٱۡلَقۡومُ  إِ�َّ  ٱ�َّ  .]99األعراف: [ ﴾٩٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

 .»کنند کاران از عذاب الهی (غافلند و) احساس امنیت می تنها زیان«
 شاعر گوید:

ــــــام ــــــم األن ــــــو عل  أمــــــا واهللا ل
 

ــــاموا  ــــوا ون ــــا غفل ــــوا مل لق ــــا خُ  مل
 

به خواب شدند و  غافل نمی ،دانستند میهدف آفرینش خود را به خدا قسم، اگر مردم «
 ».رفتند نمی

ــــ ــــو أبص ــــا ل ــــوا مل ــــد خلق  رتهـلق
 

 عيــــون قلــــوهبم تــــاهوا وهــــاموا 
 

 ».شدند دید، سرگردان و گیج می اند که اگر چشم دلشان آن را می آفریده شده هدفیبراي ها  آن«
ــــ ــــم  حش ــــرب  ث ــــم  ق ــــات  ث  رـمم

 

 وتـــــــوبيخ وأهـــــــوال عظـــــــام 
 

 ».هاي عظیم سرزنش و سختی ؛ و پس از آن،حشر گاه آنو  ،مرگ است و سپس قبر«
ـــ ـــوم احلش ـــالـلي ـــت رج ـــد عمل  ر ق

 

ـــــه وصـــــاموا   فصـــــلّوا مـــــن خمافت
 

از ترس حشر، نماز خواندند و  و براي روز حشر، اعمالی انجام دادند برخی از مردم،«
 ».روزه گرفتند

 .٩٨همان، ص -)١(
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ـــــــا ـــــــا أو أمرن ـــــــن إذا هنين  ونح
 

ــــاظ  ــــف أيق ــــل الكه ــــام كأه  )1(ني
 

 ».ایم چون اهل غار، بیدار و خوابیده و ما هرگاه مورد امر و نهی قرار گیریم، هم«

 :تفاوت شرك اکبر و اصغر -3
 نیست. گونه اینولی شرك اصغر  ؛ي اسالم خارج است از دایره، مرتکب شرك اکبر -
را تنها عملی  ،ولی شرك اصغر ؛گرداند ي کارهاي خوب را تباه می شرك اکبر همه -

 با شرك درآمیخته است.که کند  تباه می
 چنین نیست. ،ولی شرك اصغر ؛خون و مال مرتکب شرك اکبر، مباح است -
مرتکب شرك اصغر هرچند  اما ؛ماند مرتکب شرك اکبر براي همیشه در دوزخ می -
 ماند. جا نمی ولی براي همیشه در آن ،دوزخ شود وارد
یعنی نباید  ؛شود ي دوستی با او می مشرك و قطع رابطه شرك اکبر موجب دشمنی با -

 ؛هرچند از خویشاوندان و نزدیکان ما باشد ،ي دوستی داشت با مرتکب شرك اکبر رابطه
متناسب با حد و  ؛ بلکهکند طور مطلق قطع نمی ي دوستی را به اما شرك اصغر، رابطه

شود و به تناسب آن  برقرار می ي دوستی با او رابطه ،از توحید دارداي که فرد،  اندازه
 .)2(گردد مقدار از شرك که دارد، با او دشمنی می

 :آثار شرك -4
. چه فرد دچار شرك شود و چه جامعه ؛شرك، آثار ناگواري در دنیا و آخرت دارد

 برخی از این آثار عبارتند از:
 خاموش شدن نور فطرت. •
 .روحیواالي هاي  ارزشرفتن  میاناز  •
 بار وننگین. دچار شدن مرتکب شرك به بندگی خفت نفس وعزت نابوديِ  •

 .١٠١همان، ص -)١(

 .١٤٣، صعۀالجماو السنۀأهل  ةعقید -)٢(
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 شود. پاره می ،ارتباط نفوس بشري ي رشته •
 .)1( تباه شدن عملو  •

 کفر -دوم

هر چیزي را  را کافر گویند؛ زیرا شب که ؛ چناناصل کفر، پوشاندن یک شیء است
 در قرآن به پنج معنی آمده است: ،»کفر«ي  واژهاند که  داشته بیانمفسران  .)2(پوشاند می

 :کفر به توحید -1
 :فرماید می  اهللامانند این آیه که 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ نَذۡرَ�ُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  َسَوآءٌ  َ�َفُروا
َ
مۡ  َءأ

َ
 .]6: ةالبقر[ ﴾٦ يُۡؤِمُنونَ  َ�  تُنِذرُۡهمۡ  لَمۡ  أ

 .»آورند یا ندهی؛ آنان ایمان نمیها را بیم دهی  کند که آنراستی براي کافران فرقی نمی به «

 الهی:هاي  نعمت انکفرناسپاسی و  -2
 :این آیه مانند

﴿ ْ  .]152: ةالبقر[ ﴾١٥٢ تَۡ�ُفُرونِ  َوَ�  ِ�  َوٱۡشُكُروا
 .»و شکر و سپاسم را به جاي آورید و مرا ناسپاسی نکنید«
 :اعالم برائت و بیزاري -3

 فرماید: که می ي خداوند مانند این فرموده

 .]25العنکبوت: [ ﴾بَِبۡعٖض  َ�ۡعُضُ�م يَۡ�ُفرُ  ٱۡلِقَ�َٰمةِ  يَۡومَ  ُ�مَّ ﴿
 .»نمایید) اعالم برائت میهمدیگر (از کنید و  گاه روز قیامت یکدیگر را انکار می آن«
 
 

 .٢٠٣التمکین، صوفقه النصر  -)١(

 .٢٤٩اإلیمان، اثر علي سوف، ص یمل بمسمالع قۀلعالالتبیان  -)٢(
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 :انکار -4
 :فرماید می گونه که اهللا همان

ا﴿ ا َجآَءُهم فَلَمَّ ْ  مَّ ْ  َعَرفُوا  .]89: ةالبقر[ ﴾بِهِۦ َ�َفُروا
هایی که او را با آن شناختند، نزدشان آمد، به او  زمانی که پیامبرِ (خاتم)، مطابق نشانه«

 .»(و انکارش کردند) کفر ورزیدند

 :پوشاندن -5
 که: این آیه مانند

ۡعَجَب ﴿
َ
ارَ  أ  .]20الحدید: [ ﴾َ�َباتُُهۥ ٱۡلُكفَّ
 .»دارد را به شگفت وا می کشاورزانرویش گیاهان آن، «

 .)1(پوشانند ها را می ست که دانه کشاورزانی از کُفار در این، منظور
  که محمد ست اما کفر از نظر اصطالحی؛ به معناي انکار عمدي رسالت و دینی

آورده و در دین اسالم   آورده، یا انکار عمدي برخی از دستورات و احکامی که محمد
 .)2(به طور بدیهی معلوم است

دیگري منتفی  ؛ یعنی با وجود یکی از آن دو،دیگرند یک کفر و ایمان، ضد و نقیض
 .)3(شود می

پس در تکذیب یا  ؛ي واحد نیست یک شعبه یا بخش و یک حقیقت واحد فقط کفر
طور که  هاي متعدد و درجات متفاوتی دارد. همان بلکه شعبه ؛شود اعتقاد قلبی منحصر نمی

که قبالً  چنان هم ست؛ درجات متفاوتیهاي متعدد و  شعبهنیز داراي ضد کفر، یعنی ایمان 
اوامر و  سرکشی در برابرو  یقتگردانی از حق حق و روي گفته شد. کفر با تکذیب و انکارِ

 ).١٢٠و ٢/١١٩، (یاألعین النواظر، اثر ابن جوز هۀنز -)١(

 .٤٩ص، عۀالجماو السنۀأهل  ةعقید -)٢(

 .٢٠٤و ٢٠٣: ، صی، اثر سعداألحکام فۀمعر یإلاإلرشاد  -)٣(
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 .)1(شود دستورات خدا، واقع می
  اهللا ؛ رسولداردمتعددي هاي  ایمان شعبهآمده است،   پیامبرگونه که در حدیث  همان

نْ «فرموده است:  ةُ األَذَ عَ اطَ ا إمَ اهَ نَ أَدْ لُ ال إلَهَ إالَّ اهللاَُّ، وَ وْ ا قَ الهَ بَةً أَعْ عْ بْعُونَ شُ سَ عٌ وَ نُ بِضْ يامَ اإلِ

يقِ  نِ الطَّرِ يامَ نْ اإلِ بَةٌ مِ عْ يَاءُ شُ احلَْ ایمان، هفتاد و اندي بخش دارد که برترینش، «یعنی:  )2(»وَ

مان، برداشتن خار و خاشاك (و هر چیز ترین بخشِ ای ؛ و پاییناالاهللا الالهگفتن 
 .»رود شمار می اي) از سرِ راه است و شرم و حیا، بخشی از ایمان به آزاردهنده

 انواع کفر

 شود: کفر به دو نوع تقسیم می

 :کفر اکبر -1
 که شود کند و با ایمان تضاد و تناقض دارد و موجب می که ایمان را نقض می 

 شود و تا ابد در جهنم بماند. کفر اکبر پنج نوع است:ي اسالم خارج  از دایره ،شخص

 :کفر تکذیب -الف
اهللا  زیراخیلی کم است؛  ،گویی پیامبران. این نوع کفر عبارت است از اعتقاد به دروغ

هایی به آنان داده که دلیلی بر  پیامبرانش را با آیاتی تأیید و یاري کرده و معجزهمتعال، 
ي  متعال درباره اهللاباشد.  هایشان می ي حجت بر امت اقامهو ها  آن صدق و راستگوییِ
 :فرماید فرعون و قومش می

﴿ ْ ٓ  بَِها وََجَحُدوا نُفُسُهمۡ  َوٱۡستَۡيَقَنۡتَها
َ
� ُظۡلٗما أ  .]14النمل: [ ﴾وَُعلُّوٗ

هایشان به  هاي آشکار را از روى ستم و سرکشى انکار کردند؛ در حالى که دل و نشانه«

 .»داشت این معجزات باور

 .٢٥٦اإلیمان، ص یالعمل بمسم قۀلعالالتبیان  -)١(

 . نقل از ابوهریره به ٥١؛ و مسلم، ش: ٨صحیح بخاری، ش:  -)٢(
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 :فرماید می  و خطاب به پیامبرش

بُونََك  َ�  فَإِ�َُّهمۡ ﴿ ٰلِِم�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  يَُ�ّذِ ِ  َ�ٰتِ � ٱل�َّ  .]33األنعام: [ ﴾٣٣ َ�َۡحُدونَ  ٱ�َّ
 .»نمایند بلکه آیات الهی را انکار می ؛کنند این ستمکاران، در حقیقت تو را تکذیب نمی«

و گرنه در دل است؛ زبان بوده  هاند، تنها ب تکذیب کرده برخی از کفار که پیامبران را
 دعوت پیامبران باور داشتند. تقابه صد

 :نپذیرفتن حقو کشی  استکبار و گردن -ب
بینی  را از روي استکبار و خودبزرگ اهللافرمان  ،ابلیس زیراشود؛  که کفر ابلیسی نامیده می

 گفتند:که  همین نوع کفر شدند، مرتکب کافران ترِ بیشو لجاجت، انکار کرد. 

﴿ ْ ٓ  قَالُوا نُتمۡ  َما
َ
ٓ  ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ نَزَل  َوَما

َ
ءٍ  ِمن ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  أ نُتمۡ  إِنۡ  َ�ۡ

َ
 ﴾١٥ تَۡ�ِذبُونَ  إِ�َّ  أ

 .]15یس: [
هایی همانند خود ما هستید و پروردگار رحمان، چیزي نازل نکرده  شما فقط انسان«

 .»گویید شما دروغ میاست؛ جز این نیست که 
 گفتند:طور که قوم فرعون  همان

نُۡؤِمنُ ﴿
َ
ۡ�نِ  �  .]47المؤمنون: [ ﴾٤٧ َ�ٰبُِدونَ  َ�َا َوقَۡوُمُهَما ِمۡثلَِنا لِبََ�َ
گزار ما هستند،  هایی همانند خویش که قومشان برده و خدمت پس گفتند: آیا به انسان«

 .»ایمان بیاوریم؟

 :از حقگردانی  کفر اعراض و روي -ج
نه او را تصدیق ؛ روي بگرداند  با گوش و دلش از پیامبر ،بدین صورت که فردي

و به سخنانش گوش ندهد و نیز به  ،نه دشمنینماید و نه با او دوستی  ؛کند و نه تکذیب
 :فرماید متعال می اهللا، توجه نکند؛ است رسالتی که آورده

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ٓ  َ�َفُروا ا ْ  َ�مَّ نِذُروا
ُ
 .]3األحقاف: [ ﴾٣ ُمۡعرُِضونَ  أ

 .»گردانند شوند، روي و کافران از هشداري که داده می«
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 :کفر شک و تردید -د
یقین نداشته باشد و او را   گویی پیامبر و راست تقابدین صورت که شخصی به صد

قیامت شک و تردید داشته  ي بارهیا در نمایدبلکه در صداقت او شک  ؛تکذیب هم نکند
و به و آخرت ایمان نداشت  اهللاست که به  داري باغهاي این کفر، کفر  باشد. یکی از نمونه

 :فرماید می جا که اهللا متعال فریفته شد؛ آنهایی که داشت،  رزق و روزي و نعمت

َۡفِسهِۦ َظالِمٞ  وَُهوَ  َجنََّتُهۥ َوَدَخَل ﴿ ٓ  قَاَل  ّ�ِ ُظنُّ  َما
َ
ن أ

َ
بَٗدا َ�ِٰذهِۦٓ  تَبِيدَ  أ

َ
� ٣٥  ٓ ُظنُّ  َوَما

َ
 أ

اَعةَ  ِجَدنَّ  َرّ�ِ  إَِ�ٰ  رُّدِدتُّ  َولَ�ِن قَآ�َِمةٗ  ٱلسَّ
َ
�َ �  َصاِحُبُهۥ َ�ُۥ قَاَل  ٣٦ ُمنَقلَٗبا ّمِۡنَها َخۡ�ٗ

ۥٓ  وَُهوَ  َ�َفۡرَت  ُ�َاوُِرهُ
َ
ِي أ  ٣٧ رَُجٗ�  ٮَٰك َسوَّ  ُ�مَّ  �ُّۡطَفةٖ  ِمن ُ�مَّ  تَُراٖب  ِمن َخلََقَك  بِٱ�َّ

 ۠ ِٰكنَّا ُ  ُهوَ  �َّ ۡ�ِكُ  َوَ�ٓ  َرّ�ِ  ٱ�َّ
ُ
ٓ  أ َحٗدا بَِرّ�ِ

َ
 .]38-35الکهف: [ ﴾٣٨ أ

در حالی که بر خویشتن ستمکار بود، وارد باغش شد و گفت: به گمانم این باغ هرگز  «
قیامت برپا شود و اگر به سوي پروردگارم که کنم  و گمان نمی ؛نابود نخواهد شد

 ،کرد بازگردم، جایگاهی بهتر از این خواهم یافت. دوستش در حالی که با او گفتگو می
گاه تو را به  گفت: آیا به ذاتی که تو را (در اصل) از خاك و سپس از نطفه آفریده و آن

گویم:)  ورزي؟ ولی (من می قامت درآورده است، کفر می صورت مردي درست و خوش
 .»گردانم کس را با پروردگارم شریک نمی ن است و هیچاوست اهللا، (که) پروردگارِ م

 :ي آخرت چنین تعبیر کرد اش درباره از عقیده ،او

﴿ ٓ ُظنُّ  َوَما
َ
اَعةَ  أ ِجَدنَّ  َرّ�ِ  إَِ�ٰ  رُّدِدتُّ  َولَ�ِن قَآ�َِمةٗ  ٱلسَّ

َ
�َ �  ﴾٣٦ ُمنَقلَٗبا ّمِۡنَها َخۡ�ٗ

 .]36الکهف: [
و اگر به سوي پروردگارم بازگردم، جایگاهی بهتر از  ؛و باور ندارم که قیامت برپا شود«

 .»این خواهم یافت
عدم یقین تعبیر کرد و در نتیجه دچار کفر  و تردید یاشک  اش، با از عقیده سان بدین

َ�َفۡرَت ﴿: طور که رفیقش به او گفت شد؛ همان
َ
ِي أ آیا «یعنی:  .]38الکهف: [ ﴾َخلََقَك  بِٱ�َّ

ست که در  ي بیماردالنی همه سرانجامِ ،این »ورزي؟ کفر میاست، به ذاتی که تو را آفریده 
 قلوبشان بیماري شک و تردید، وجود دارد.
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 :کفر نفاق -و
این است که انسان در ظاهر ایمان بیاورد و در دل، کفر و تکذیب را پنهان  ،کفر نفاق

 ي همهخطر ، از کفر براي اسالم و مسلمانان این نوعخطر کند. این امر، نفاق اکبر است. 
صفوف مسلمانان نفوذ  است؛ کسانی که به این نوع کفر مبتال هستند، در تر بیش ،انواع کفر

پاره  و امت اسالمی را پاره بیندازندتفرقه و اختالف  کوشند که در میانشان میکنند و  می
 فرماید: می  همین است که اهللا ،کنند. دلیلش

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿  يَُ�ِٰدُعونَ  ٨ بُِمۡؤِمنِ�َ  ُهم َوَما ٱ�ِخرِ  َو�ِٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ
 َ ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ٓ  َ�َۡدُعونَ  َوَما َءاَمُنوا نُفَسُهمۡ  إِ�َّ

َ
 )1(.]9-8: ةالبقر[ ﴾٩ �َۡشُعُرونَ  َوَما أ

 من نیستند.ؤاما م ؛رستاخیز ایمان آوردیمگویند: ما، به اهللا و روز  برخی از مردم می «

 .»فریبند که درك کنند، کسی جز خود را نمی آن خواهند اهللا و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی می

 :کفر اصغر -2
بلکه در  ؛برد نمی میاناز کلی  بهبا اصل ایمان منافات ندارد و ایمان را  ،کفرنوع این 

و کسی که مرتکب این کفر شود، از نظر شرعی  کند نقص و خلل ایجاد می ،کمال ایمان
اصل ایمان، احکام اسالم بر  برخورداري ازهرچند به خاطر  ؛گیرد مورد نکوهش قرار می

 .)2(شود او جاري می
این کفر به حد  ؛شود ست که در قرآن و سنت، کفر نامیده می کفر اصغر، هر گناهی

 ست؛ الهیمستحق تهدید به عذاب جهنم و خشم  ،رسد. مرتکب کفر اصغر کفر اکبر نمی
توان به این حدیث  به عنوان نمونه می. نیستدر دوزخ فرد ولی موجب جاودان ماندن 

یعنی:  )3(»سبابُ املسلم فسوق وقتالُهُ كفر«فرموده است:   اهللا اشاره کرد که رسول

 .٣٩٧، صفیۀالصاةالعقید -)١(

 .٥١، صعۀالجماو السنۀأهل  ةعقید -)٢(

 .٦٤ش:  )؛ و مسلم،٥٥٨٤، ٤٦بخاری، ش: ( -)٣(
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جا، کفر  کفر در اینمنظور از  .»ناسزاگویی به مسلمان، فسق است و جنگیدن با او، کفر«
 فرماید: می دلیل که اهللاین دسازد؛ ب ي اسالم خارج نمی اصغر است که فرد را از دایره

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  َطآ�َِفَتانِ  �ن﴿ ْ  ٱۡ�َتَتلُوا ۡصلُِحوا
َ
ۖ  فَأ  َ�َ  إِۡحَدٮُٰهَما َ�َغۡت  فَإِنۢ  بَۡيَنُهَما

ۡخَرىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� ٰ  َ�ۡبِ�  ٱلَِّ�  فََ�ٰتِلُوا ءَ  َح�َّ ۡمرِ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ

َ
ِۚ  أ ْ  فَآَءۡت  فَإِن ٱ�َّ ۡصلُِحوا

َ
 بِٱۡلَعۡدلِ  بَۡيَنُهَما فَأ

 ْۖ ۡقِسُطٓوا
َ
َ  إِنَّ  َوأ  .]9الحجرات: [ ﴾٩ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
دیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این  اگر دو گروه از مؤمنان با یک«

 .»گروه، به گروه دیگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم اهللا بازگردددو 
 .)1(دیگر، مؤمن نامیده است ، آنان را با وجود جنگیدن با یک در این آیه خداوند

 :اطالق حکم کفر -3
مگر  ؛طور نیست که هرکس عمل کفر انجام دهد یا سخن کفري بگوید، کافر باشد این

زمانی که شروط کافر شدن در آن فرد معین تحقق پیدا کند و عواملی که مانع از اطالق 
انسان از روي اجتهاد که وجود نداشته باشد. گاهی ممکن است  ،شود حکم کفر بر او می

ولی به خاطر آن،  ؛ي انجام دهدآمیزیا خطا و اشتباه سخن کفرآمیزي بگوید یا عمل کفر
چون  با اطالق حکم کفر بر کسی، احکام شرعی مربوط به آن، هم ؛ زیراشود کافر نمی

مباح بودن خونش، از بین رفتن عصمت مال و فرزندانش، حرام شدن همسرش بر او، 
بر او و   کند، جایز نبودن غسل و نماز جنازه حالل نبودن گوشت حیوانی که ذبحش می

فار و طلب آمرزش براي او پس دفنش در قبرستان مسلمانان، جایز نبودن استغجایز نبودن 
ي کفر را بر  ناحق کلمه کسی که به ،چنین در شریعت شود. هم از مرگش، بر آن مترتب می

الَ « آمده است: یدر حدیث ؛کند، به سختی تهدید شده است یک مسلمان اطالق  ا قَ إذَ

إنْ كانَ  ا، فَ َ مهُ دُ ا أَحَ َ اءَ هبِ دْ بَ قَ ، فَ افِرُ ا كَ : يَ يهِ لُ ألَخِ جُ يْهِ  الرَّ لَ عَتْ عَ جَ إالَّ رَ الَ وَ امَ قَ هرگاه «یعنی:  )2(»كَ

 .٥١، صعۀالجماو السنۀأهل  ةعقید -)١(

 .٦٠؛ و صحیح مسلم، ش: ٦١٠٤، ش: یصحیح بخار -)٢(
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باشد؛  شخصی به برادر مسلمانش بگوید: اي کافر، نسبت کفر سزاوار یکی از آن دو می
شخص خواهد بود) و گرنه، این  ي آن گوید (نسبت کفر وصله اگر چنان است که او می

 .»گردد نسبت به خودش برمی

 :شرایط تکفیر کردن -4
و خون و مالش است زمانی کافر  ،اند که یک شخص دانشمندان اسالمی بیان داشته

باشد؛ و موانع تکفیر از او منتفی  گردددر او جمع  ،شود که شروط متعدد تکفیر حالل می
اما اگر هر شرطی از  ؛در صورت وجود دو امر فوق، اطالق حکم کفر بر او جایز است

وجود داشته باشد، جایز نیست که حکم کفر که مانعی شرایط فوق تحقق پیدا نکند یا هر 
کلی از عقوبت و مجازات، بخشوده  بدان معنا نیست که او به ،البته این ؛بر او اطالق شود

 يکفرآمیز کردارو  گفتارکه تا چه حد گناه یا  تشبلکه به تناسب حال و وضعی ؛شود می
نه اطالق  ؛اطالق حکم کفر بر او ممنوع است فقط گردد و ، مجازات میاست انجام داده

 .شعقوبت و مجازات
سه شرط وجود دارند که حتماً باید هر سه  پردازیم: می شروط تکفیر به بیان اینک 

ي انجام دهد، لعنت و کفر بر او اطالق شود. آمیزشرط با هم باشند تا اگر کسی عمل کفر
دن فرد و تکفیر او جایز نیست. این ، لعنت کرگرددیکی از این سه شرط ساقط  چه چنان

 سه شرط عبارتند از: 

 :علم -الف
 ؛ي حجت، مشروع نگردانیده است عقوبت و مجازات را پیش از اقامه زیرا اهللا متعال،

 :فرماید می که چنان هم

�ِ�َ  ُكنَّا َوَما﴿ ٰ  ُمَعّذِ  .]15اإلسراء: [ ﴾١٥ رَُسوٗ�  َ�ۡبَعَث  َح�َّ
 .»کنیم کس را عذاب نمی هیچ و تا پیامبري نفرستیم، «
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 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ  َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ � ٱ�َّ ُ  َوَ�نَ  ٱلرُُّسِل�  َ�ۡعدَ  ُحجَّ  ٱ�َّ
 .]165النساء: [ ﴾١٦٥ َحِكيٗما َعزِ�ًزا

(برانگیخیتم) تا مردم پس از ارسال پیامبران، عذر و دهنده  رسان و بیم پیامبرانی مژده «

 .»اي در برابر اهللا نداشته باشند. و اهللا، غالبِ باحکمت است بهانه
 :فرماید چنین می هم

ٰ  ٱۡلُقَرىٰ  ُمۡهلَِك  َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿ ّمَِها ِ�ٓ  َ�ۡبَعَث  َح�َّ
ُ
ْ  رَُسوٗ�  أ  ﴾َءاَ�ٰتَِنا َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا

 .]59القصص: [
که در مرکزشان پیامبري  مگر آن ،و پروردگارت هرگز بر آن نبود که شهرها را نابود کند«

 .»انگیخت که آیات ما را بر آنان بخواند برمی
 :فرماید می و نیز

﴿ ٓ ۡلِ�َ  ُ�ََّما
ُ
لَُهمۡ  فَۡوجٞ  �ِيَها �

َ
ٓ  َس� لَمۡ  َخَزَ�ُتَها

َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
ْ  ٨ نَِذيرٞ  يَأ  نَِذيرٞ  َجآَءنَا َقدۡ  بََ�ٰ  قَالُوا

ۡ�َنا َل  َما َوقُۡلَنا فََكذَّ ُ  نَزَّ ءٍ  ِمن ٱ�َّ نُتمۡ  إِنۡ  َ�ۡ
َ
 .]9-8الملک: [ ﴾٩ َكبِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  إِ�َّ  أ

پرسند: آیا  شوند، نگهبانان دوزخ از آنان می هرگاه گروهی در دوزخ انداخته می«
اي نزدمان آمد، ولی ما  هشداردهندهاي به سوي شما نیامد؟ گویند: آري؛  هشداردهنده

اهللا، هیچ چیزي فرو نفرستاده است و شما در «انکار کردیم و (به پیامبران) گفتیم: 

 .»گی هستیدرگمراهی بز
 :فرماید ي دیگري می در آیه

ٓ  َولَوۡ ﴿ ا َّ�
َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم �

َ
ْ  َ�ۡبلِهِۦ ّمِن بَِعَذاٖب  أ رَۡسۡلَت  لَۡوَ�ٓ  َر�ََّنا لََقالُوا

َ
 َ�َنتَّبِعَ  رَُسوٗ�  إَِ�َۡنا أ

ن َ�ۡبلِ  ِمن َءاَ�ٰتَِك 
َ
 .]134طه: [ ﴾١٣٤ َوَ�َۡزىٰ  نَِّذلَّ  أ

گفتند: اي پروردگارمان!  طور قطع می کردیم، به اگر آنان را پیش از نزول قرآن هالك می «
که خوار و رسوا شویم، از آیاتت پیروي  چرا پیامبري نزدمان نفرستادي تا قبل از آن

 .» ؟کنیم



 ایمان به اهللا   370

متعال بندگانش را بازخواست و مجازات  اهللادارند که  بیان می ،این نصوص ربانی
در نصوص  .)1(ي حجت بر آنان و شناختن حق و صواب مگر پس از اقامه ،کند نمی

بازخواست اطالع است،  از حقیقت، بی، فردي را که اهللا متعالدیگري ثابت شده که 
إِنَّ «: فرموده است  ل اعتقادي باشد. پیامبریبه مساجهلش مربوط که هرچند  ؛کند نمی

ريً 
ثِ طَبًا كَ َعُوا يلِ حَ امجْ تُّ فَ ا مُ ا أَنَ : إِذَ هُ لَ ىصَ أَهْ يَاةِ أَوْ نَ احلَْ امَّ يَئسَ مِ لَ ، فَ تُ هُ املَْوْ َ رضَ الً حَ جُ وا رَ قِدُ أَوْ ا، وَ

تْ إِىلَ عَ  لَصَ خَ ي، وَ مِ لَتْ حلَْ ا أَكَ تَّى إِذَ ا، حَ ارً وا فِيهِ نَ مَّ انْظُرُ ا، ثُ نُوهَ اطْحَ ا، فَ وهَ ذُ ، فَخُ تْ شَ تُحِ امْ ي فَ ظْمِ

يَ  شْ نْ خَ : مِ الَ ؟ قَ لِكَ لْتَ ذَ عَ َ فَ : ملِ الَ لَهُ قَ هُ اهللاَُّ، فَ عَ مَ لُوا، فَجَ عَ فَ ، فَ وهُ يفِ الْيَمِّ رُ اذْ ا فَ احً ا رَ مً وْ رَ اهللاَُّ يَ فَ غَ ، فَ تِكَ

اش وصیت  زندگی ناامید شده بود، به خانوادهمردي در حالت احتضار که از «: یعنی )2(»لَهُ 
که آتش،  کرد: زمانی که من فوت کردم، هیزم زیادي جمع کنید و مرا آتش بزنید؛ طوري

گاه  طور کامل، بسوزاند؛ آن هایم برسد و مرا به گوشتم را نابود کند و به استخوان
ها را در دریا  سپس آنهایم را آسیاب کنید و منتظر روزي بمانید که طوفان شود.  استخوان

که خداوند، او را جمع کرد و فرمود:  اش به وصیتش عمل کردند تا این بریزید. خانواده
 .»چرا چنین کردي؟ پاسخ داد: از ترسِ تو. در نتیجه، خداوند او را بخشید

که سوزانده  دوباره زنده کردن آدمی پس از آن پروردگار برايقدرت  نسبت بهاین مرد 
کند و او را  مرده را دوباره زنده می اهللا،که باره  ایننیز در و را باد ببرد،  جسدششود و ذرات 

 وجود دارد:دو اصل بزرگ  جاست که اینبرد.  سر می بهو جهالت  شکدر  ،گرداند محشور می

 که اهللا بر هر کاري تواناست. ، اینمتعال است و آن اهللامربوط به از این دو اصل،  کیی -

مرده را دوباره اهللا متعال، که  به این ایمانِ شود؛ یعنی مربوط میآخرت دیگري، به روز  -
 دهد. گرداند و او را در مقابل کردارش جزا یا سزا می زنده می

و روز واپسین  اهللابه  و کلی اجمالی یایمانالبته مردي که ذکرش در حدیث گذشت، 
کند. این  دهد و مجازات می پاداش می شپس از مرگاهللا، انسان را که شت و معتقد بود دا

 .٢٦٧الغلو في الدین، محمد عبدالحکیم حامد، ص ةظاهر -)١(

 ٣٤٥٢: ی ، شمارهیبخار -)٢(
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به خاطر گناهانش ترسید که او را  می  اهللاکه از  که این ؛عمل صالحی هم داشت ،مرد
و روز آخرت و  اهللابه  شرا به خاطر ایمان این مرد  اهللامجازات کند. به همین خاطر 

 .)1(بخشیدداشتن عمل صالح، 
به او دستور   پیامبر ؛دو صاع فروختیک صاع گندم را به   بالل بن رباح باري

فاسق دانستن و نفرین  :برگرداند و حکم رباخوار، از قبیلمعامله داد که آن را به طرف 
از حرام بودن این طرز معامله،   بالل زیرابر او مترتب نکرد؛ را خویی  کردن و درشت

 .)2(علم نداشت ناآگاه بود و به حرام بودنش

 :عمد -ب
شود، باید عمدي باشد تا در صورت  ي که فردي مرتکب میآمیزکفرگفتار یا  کردارحتماً 

کسی نیز متعال،  فرد خطاکار و  اهللازیرا  گردد؛وجود دو شرط دیگر، حکم کفر بر او اطالق 
 :فرماید می گونه که  همان کند؛ که دلیلی براي تأویل کارش دارد، بازخواست نمیرا 

ٓ  ُجنَاحٞ  َعلَۡيُ�مۡ  َولَيَۡس ﴿ تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَط�

َ
ا َوَ�ِٰ�ن بِهِۦ أ َدۡت  مَّ  .]5األحزاب: [ ﴾قُلُو�ُُ�مۡ  �ََعمَّ

هایی که  اید، گناهی نیست؛ ولی انتساب اشتباه انجام داده که به هایی انتساب و بر شما در«
 .»اید، گناه است عمد و با قصد دل انجام داده به

 خوانیم که: از قرآن کریم می در جاي دیگري و

ٓ  َ�  َر�ََّنا﴿ ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا َِّسيَنا وۡ  �
َ
نَا أ

ۡ
ۡخَط�

َ
 .]286: ةالبقر[ ﴾أ

 .»! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را مؤاخذه مکننامپروردگاراي «
و مومنان این دعا را بر زبان   گاه که پیامبر آن: «که فرمود استنیز ثابت   از پیامبر

آوردند، اهللا متعال فرمود: همین کار را کردم (و شما را بر نسیان و خطاي شما مؤاخذه 
اهللا متعال، از خطا و نسیان امتم صرف نظر «فرموده است:   چنین پیامبر هم )3(»)مکن نمی

 ).١٢/٤٩١، (یالفتاو -)١(

 ).٢٠/٢٥٣همان، ( -)٢(

 ).١/٣٢٣تفسیر صحیح ابن کثیر، ( -)٣(
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شود.  اقوال و نیز خطا و اشتباه در افعال میشامل خطا در  ،خطا». کرده و درگذشته است
یک از آنان، کفر و  هیچ نظر داشتند؛ اماسلف صالح در بسیاري از مسایل با هم اختالف 

 .)1(فسق و گناه را به دیگري نسبت نداد
کننده  از شخص خطاکار و تأویلمجازات، گناه و  دهد: ها دالیلی بود که نشان می این

 .)2(گردد مرتفع می
ویلی أت یدن با یک فرد یا گروه و نیز در تکفیر فرد یا گروهی،هرگاه مسلمان در جنگ
در ماجراي   طور که عمر بن خطاب همان ؛شود تکفیر نمی ،داشت، به خاطر این کار

اي عرض کرد:  -که از روي تأویل بود، -به قریش  بلتعه حاطب بن ابینگاريِ  نامه
دانی که اهللا، به اهل بدر  آیا نمی: «فرمود  بگذار تا گردن این منافق را بزنم. پیامبر !خدا رسول

 .)3(»ام خواهید، بکنید؛ همانا من، شما را بخشیده نظر کرده و فرموده است: هرکاري که می
در یکی از سرایا،  ب اسامه بن زیدروایتی آمده است که چنین در صحیحین  هم

رسید،   پیامبروقتی این خبر به گفت، به قتل رساند.  اهللا إال إله الکه  مردي را پس از آن

الَ ال إِلَهَ إِال اهللاَُّ«سخت برآشفت و فرمود:  ا قَ دَ مَ تَهُ بَعْ تَلْ ةُ أَقَ امَ ا أُسَ اي اسامه! پس از «یعنی:  »؟يَ

که  این سؤال را چند بار تکرار کرد تا این  پیامبر »گفت، او را کُشتی؟ اهللا إال إله الکه  این
افتاد و بعد  و این اتفاق نمی -تا آن روز مسلمان نشده بودمکه اسامه گفت: آرزو داشتم 

 ؛قصاص، دیه و کفاره را الزم نگردانید  اسامهبر   اهللا اما رسول -شدم. مسلمان می
گمان کرد که آن  زیرا به اسامه؛ زیرا او تأویل کرده و به گمانش کشتن آن فرد جایز بود

 .)4(از ترس جانش گفته استرا  اهللا إال إله المرد، 

 ).٣/٢٢٩، (یالفتاو -)١(

 .٢٧١الغلو في الدین في العصر الحدیث، ص ةظاهر -)٢(

 . طالب نقل از علی بن ابی به ٤٥٥٠)؛ و مسلم، ش: ٥٧٨٩، ٢٨٥١،٤٥١١، ٢٧٨٥بخاری، ش: ( -)٣(

. این حدیث صحیح است و بخاري و مسلم روایتش ٢٧٢الغلو في الدین في العصر الحدیث، ص ةظاهر -)٤(

 اند. کرده
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 :اختیار و توانایی -ج
 :فرماید متعال می اهللا

ِ  َ�َفرَ  َمن﴿ ۦٓ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  بِٱ�َّ ۡ�رِهَ  َمنۡ  إِ�َّ  إِيَ�ٰنِهِ
ُ
يَ�ٰنِ  ُمۡطَم�ِنُّۢ  َوقَۡلُبُهۥ أ ن َوَ�ِٰ�ن بِٱۡ�ِ  مَّ

حَ  ِ  ّمِنَ  َغَضٞب  َ�َعلَۡيِهمۡ  َصۡدٗر� بِٱۡلُ�ۡفرِ  َ�َ  .]106النحل: [ ﴾١٠٦ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ٱ�َّ
که به کفر  جز آن ،گردد) هرکس پس از ایمان آوردن کافر شود، (گرفتار عذاب می«

ي خویش را براي  مجبور شود و قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد؛ ولی کسانی که سینه
 .»ست و عذاب بزرگی در پیش دارندها اند، خشم و غضب اهللا بر آن پذیرش کفر گشوده

ۡ�رِهَ  َمنۡ  إِ�َّ ﴿ در عبارت:
ُ
يَ�ٰنِ  ُمۡطَم�ِنُّۢ  َوقَۡلُبُهۥ أ کسی که با زبان کفر ورزیده و  ﴾بِٱۡ�ِ

شده  ستثناماجبار آن را گفته؛  تحتبر زبان آورده، ولی را مشرکان، لفظ کفر  همانند
لفظ  که ؛ لذا با ایندادند و مورد ضرب و شتم قرار می کردند شکنجه میاو را  است؛ زیرا

و  اهللاآن سخنان را قبول نداشته و سرشار از ایمان به  ،اما در دل ،دآور میبر زبان را کفر 
او را گرفتند و  ،نازل شد. مشرکان ب ي عمار بن یاسر درباره ،است. این آیه  پیامبر

او از این بابت نزد هایشان را انجام داد.  تا جایی که برخی از خواسته کردند؛شکنجه 
 »كيف جتد قلبك؟«از او پرسید:   اهللا اظهار پشیمانی و ناراحتی کرد. رسول  پیامبر

إن «فرمود:   اهللا پاسخ داد: سرشار از ایمان. رسول» بینی؟ قلبت را چگونه می«یعنی: 

آن سخنان کفرآمیز توانی  میاگر دوباره تو را شکنجه دادند، دوباره « :یعنی )1(»عادوا فعُد
 ،کسی به خاطر نجات جانشکه اگر به همین خاطر علما اتفاق نظر دارند  .»یرا تکرار کن

و نیز جایز است که از گفتن  ؛کفر را بر زبان آوردکه جایز است  ،شود بر کفر مجبور می
به حرف مشرکان گوش نکرد و کفر را بر زبان   طور که بالل همان ؛کفر خودداري کند

به هرچند و پایداري کند؛  قدم و استوار باشد  ثابتنیاورد. بهتر است که مسلمان بر دینش 
ي  جز به اندازه را کس است که هیچجا خبر داده  اهللا متعال در چند .)2(کشتنش بینجامد

 ).٤/١٥٨،(ی، اثر زیلعیۀالرا)؛ نصب ٢/٢٥٧مستدرك الحاکم، ( -)١(

 ).٥٨٨و ٢/٥٨٧تفسیر ابن کثیر، ( -)٢(
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 فرماید: گونه که می همان؛ دهد تکلیف نمیاش  توانایی

ُ  يَُ�ّلُِف  َ� ﴿  .]286: ةالبقر[ ﴾ُوۡسَعَها إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ
 .»دهد ي توانش تکلیف نمی را جز به اندازهکس  اهللا، هیچ«
 فرماید: و می

ٓ  إِ�َّ  َ�ۡفًسا نَُ�ّلُِف  َ� ﴿  .]42األعراف: [ ﴾وُۡسَعَها
 .»دهیم اش تکلیف نمی ي توانایی ه کس جز به انداز چیو ما به ه «

 :فرماید می که فرموده است؛ چنانامر  ،در حد توانایی پیشگیمسلمانان را به تقوا اهللا متعال،

﴿ ْ َ  فَٱ�َُّقوا  .]16التغابن: [ ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  َما ٱ�َّ
 .»توانید، تقواي اهللا پیشه کنید پس تا می«

 :موانع تکفیر -5
در او  ،که شرایط تکفیراست  اطالق حکم کفر بر یک شخص معین، مشروط به این

موانع اي از  پاره ، در او یافت نشود؛شود و عواملی هم که مانع تکفیر می وجود داشته باشد
 .خطا، جهل، ناتوانی و اجبارعبارتند از: تکفیر 

 :خطا -الف
 خوانیم که: زیرا در قرآن کریم می

ٓ  َ�  َر�ََّنا﴿ ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا َِّسيَنا وۡ  �
َ
نَا أ

ۡ
ۡخَط�

َ
 .]286: ةالبقر[ ﴾أ

 .»رفتیم، ما را مؤاخذه مکن خطا! اگر فراموش کردیم یا به نامپروردگاراي «
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 

ٓ  ُجَناحٞ  َعلَۡيُ�مۡ  َولَۡيَس ﴿ تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَط�

َ
 .]5األحزاب: [ ﴾بِهِۦ أ

 .»اید، گناهی نیست انجام داده اشتباه بههایی که  و بر شما در انتساب«
چنین  همیکی از موانع تکفیر شخصی معین است؛  و اشتباه از سوي مسلمان،خطا وجود 
اگر در اجتهاد خود  ؛به دنبال حق باشند در حد توانشان،دستور داده که به مردم  اهللا متعال،
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. بر دهد ف نمییکلاش ت کس بیش از توانایی اهللا به هیچ زیرا ؛برحق نبودند، گناهی ندارند
؛ را عبادت کند اهللا است، اجتهاد بدان دست یافته باچه  مطابق آنکه مسلمان واجب است 

 کار گیرد. و تمام توانش را در جستن حق به باشد البته اگر واجد شرایط اجتهاد
 و حتی مأجور بودن معذور ي دالیل زیادي در قرآن و سنت و اجماع و قیاس درباره

 )1(، وجود دارد.است مجتهدي که به خطا رفته

 :جهل -ب
 :فرماید متعال می اهللا

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ  َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ � ٱ�َّ ُ  َوَ�نَ  ٱلرُُّسِل�  َ�ۡعدَ  ُحجَّ  ٱ�َّ
 .]165النساء: [ ﴾١٦٥ َحِكيٗما َعزِ�ًزا

دهنده (برانگیخیتم) تا مردم پس از ارسال پیامبران، عذر و  رسان و بیم پیامبرانی مژده «

 .»اي در برابر اهللا نداشته باشند. و اهللا، غالبِ باحکمت است بهانه
 :فرماید دیگري می ي آیهدر 

�ِ�َ  ُكنَّا َوَما﴿ ٰ  ُمَعّذِ  .]15اإلسراء: [ ﴾١٥ رَُسوٗ�  َ�ۡبَعَث  َح�َّ
 .»کنیم کس را عذاب نمی و تا پیامبري نفرستیم، هیچ«

 و و آگاهی بستگی دارد به علم ،ایمانزیرا یکی از موانع تکفیر اشخاص است؛  ،پس جهل
 .)2(آید شمار می بهآورد، یکی از شرایط ایمان به آن چیز  چه که فرد بدان ایمان می به آن آگاهی

 :عجز و ناتوانی -ج
 :فرماید می اهللا متعال

ِ  َسبِيلِ  ِ�  تَُ�ٰتِلُونَ  َ�  لَُ�مۡ  َوَما﴿  َوٱلۡوِۡلَ�ٰنِ  َوٱلّنَِسآءِ  ٱلرَِّجالِ  ِمنَ  َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ  ٱ�َّ
ِينَ  ٓ  َ�ُقولُونَ  ٱ�َّ ۡخرِۡجَنا َر�ََّنا

َ
ِ  ِمنۡ  أ الِمِ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ  َ�ِٰذه ۡهلَُها ٱلظَّ

َ
َا َوٱۡجَعل أ نَك  ِمن �َّ ُ  َوِ�ّٗا �َّ

 ).٢٥٧و ١/٢٤٩التکفیر، ( لۀمسأمنهج ابن تیمیه في  -)١(

 ).١/٢٦١همان، ( -)٢(
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َا َوٱۡجَعل نَك  ِمن �َّ ُ  .]75النساء: [ ﴾٧٥ نَِصً�ا �َّ
کنید و براي رهایی مردان و زنان و کودکان  شما را چه شده که در راه اهللا پیکار نمی «

! ما را از این شهر که مردمش نپروردگارمااي «گویند:  جنگید که می مستضعف نمی

 .»ستمکارند، بیرون ببر و برایمان از نزد خویش کارساز و یاوري مقرر بگردان
چه که توانش را نداشتند، از  رو آن از این ؛پس آنان در برپا داشتن دینشان ناتوان بودند

 :فرماید دیگري میي  آیهدر  )1(آنان ساقط گردید.

ِينَ  إِنَّ ﴿ نُفِسِهمۡ  َظالِِ�ٓ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تََوفَّٮُٰهمُ  ٱ�َّ
َ
ْ  أ ْ  ُكنُتۡمۖ  �ِيمَ  قَالُوا  ِ�  ُمۡسَتۡضَعفِ�َ  ُكنَّا قَالُوا

�ِض� 
َ
ْ  ٱۡ� لَمۡ  قَالُٓوا

َ
�ُض  تَُ�نۡ  �

َ
ِ  أ ْ  َ�ِٰسَعةٗ  ٱ�َّ ۚ  َ�ُتَهاِجُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  �ِيَها

ُ
َوٮُٰهمۡ  فَأ

ۡ
 َجَهنَُّمۖ  َمأ

 �َۡسَتِطيُعونَ  َ�  َوٱلۡوِۡلَ�ٰنِ  َوٱلّنَِسآءِ  ٱلرَِّجالِ  ِمنَ  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ  إِ�َّ  ٩٧ َمِصً�ا وََسآَءۡت 
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٩٨ َسبِيٗ�  َ�ۡهَتُدونَ  َوَ�  ِحيلَةٗ 

ُ
ُ  َعَ�  فَأ ن ٱ�َّ

َ
ُ  َوَ�نَ  َ�ۡنُهمۚۡ  َ�ۡعُفوَ  أ ا ٱ�َّ  َ�ُفوًّ

 .]99-97النساء: [ ﴾٩٩ َ�ُفوٗر�
هنگام قبض روح کسانی که (با ترك هجرت) به خویشتن ستم  به راستی فرشتگان، «

دهند: ما در زمین، مستضعف بودیم.  گویند: در چه وضعی بودید؟ پاسخ می کردند، می
گویند: آیا زمین پروردگار پهناور نبود که در آن مهاجرت نمایید؟ جایگاهشان دوزخ  می

ن و کودکان مستضعف و ست! مگر آن دسته از مردان و زنا است و چه بد جایگاهی
امید است که اهللا آنان را ببخشد؛ و اهللا  ؛یابند اي ندارند و راهی نمی ناتوان که چاره

 .»ي آمرزنده است بخشاینده
کردند و  از مؤمنان نازل شد که ایمانشان را پنهان می گروهیي  این آیات درباره

 .)2(عذرشان را پذیرفت  پس خداوند ؛توانایی هجرت نداشتند
مثال دیگري براي عجز و ناتوانی، این است که نجاشی پادشاه مسیحیان در حبشه بود. 
قوم او در گرویدن به اسالم از او اطاعت و پیروي نکردند و جز افراد کمی از آنان، همراه 

 ).٢٢١و ١٩/٢٢٠، (یالفتاو -)١(

 ).١٩/٢٢٠همان، ( -)٢(
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در مدینه بر او نماز جنازه خواند. همراه   او اسالم نیاوردند. وقتی وفات یافت، پیامبر
نماز جنازه   نجاشیمسلمانان به مصلی رفت و آنان را به چند صف تقسیم کرد و بر 

بَشِ «: خواند و وفات او را به اطالع مسلمانان رساند و فرمود نْ احلَْ الِحٌ مِ لٌ صَ جُ مَ رَ َ الْيَوْ يفِّ تُوُ

يْهِ  لَ لُّوا عَ وا فَصَ لُمُّ هَ و  بیاییدپس  ؛امروز مرد صالحی از حبشه وفات یافته است«: ییعن )1(»فَ

بسیاري از دستورات و  ،به دلیل ناتوانی  در حالی که نجاشی »بخوانیدنماز بر او 
بلکه روایت شده که او حتی  نکرد؛او هجرت و جهاد  بود؛احکام اسالم را انجام نداده 

اگر این  نداد؛ زیراگانه را هم نخواند و رمضان را روزه نگرفت و زکات  نمازهاي پنج
، او را سرزنش گاه قومش شد و آن مسلمان بودنش فاش میداد،  دستورات را انجام می

تواند  دانست که نمی طور قطع می کردند و او هم توانایی مخالفت با آنان را نداشت و به می
کردند و او  قومش در این امر از او پیروي نمی زیرا؛ مطابق قرآن میان آنان، حکومت کند

که به است را از اهل کتاب قرار داده  ها اهللا متعال این حال،نمودند. با این  را تأیید نمی
 :فرماید متعال می اهللاپیامبر ایمان آوردند؛ 

ۡهلِ  ِمنۡ  �نَّ ﴿
َ
ِ  يُۡؤِمنُ  لََمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ ٓ  بِٱ�َّ نزَِل  َوَما

ُ
ٓ  إَِ�ُۡ�مۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 َ�ِٰشعِ�َ  إَِ�ِۡهمۡ  أ

 ِ ونَ  َ�  ِ�َّ ِ  َ�ٰتِ � �َۡشَ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَلِيً�ۚ  َ�َمٗنا ٱ�َّ
ُ
ۡجُرُهمۡ  لَُهمۡ  أ

َ
َ  إِنَّ  َرّ�ِِهۡمۗ  ِعندَ  أ  َ�ِ�عُ  ٱ�َّ

 .]199آل عمران: [ ﴾١٩٩ ٱۡ�َِسابِ 
چه به  عین فروتنی در برابر اهللا، به اهللا و آنبه راستی از اهل کتاب کسانی هستند که در  «

آورند و آیات الهی را به بهاي اندکی معامله  ، ایمان میاست سوي شما و ایشان نازل شده
کنند. پاداش چنین کسانی نزد پروردگارشان است. و اهللا، خیلی زود به اعمال  نمی

 .»کند بندگانش رسیدگی می
ي دیگري  نازل شده است. عده  نجاشی ي درباره ،این آیه اند: علما گفتهبرخی از 

اخباري که خداوند از وضعیت  )2(اند. ي نجاشی و یارانش دانسته ي را درباره آیه این هم

 ).٣/٥٥، (»الجنائز«مسلم، کتاب  -)١(

 ).٢١٩ -١٩/٢١٧، (یالفتاو -)٢(
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چنین نوع ارتباط  هم ؛مؤمن آل فرعون آورده و وضعیت زن فرعون، از همین نوع است
نتوانست تمامی احکام دین  آن بزرگواربا اهالی مصر که کافر بودند و   یوسف صدیق

آنان را به سوي توحید و ایمان  ،او باشد؛ زیرا میاز همین نمونه  ،اهللا را به اجرا درآورد
 .)1(را اجابت نکردند شولی آنان دعوت ،دعوت کرد

پیشه  الهیلیف و دستورات دینی ناتوان باشد و در حد توان، تقواي اهرکس از اداي تک
 شود. ر ترك آن دستورات، بازخواست نمی، معذور است و به خاطسازد

 :اجبار -د
 :فرماید می  اهللا

ِ  َ�َفرَ  َمن﴿ ۡ�رِهَ  َمنۡ  إِ�َّ  إِيَ�ٰنِهِۦٓ  َ�ۡعدِ  مِنۢ  بِٱ�َّ
ُ
يَ�ٰنِ  ُمۡطَم�ِنُّۢ  َوقَلۡبُُهۥ أ ن َوَ�ِٰ�ن بِٱۡ�ِ  مَّ

حَ  ِ  ّمِنَ  َغَضبٞ  َ�َعلَۡيهِمۡ  َصۡدٗر� بِٱلُۡ�ۡفرِ  َ�َ  .]106النحل: [ ﴾١٠٦ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ٱ�َّ
که به کفر  جز آن ؛گردد) هرکس پس از ایمان آوردن کافر شود، (گرفتار عذاب می «

ي خویش را براي  مجبور شود و قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد؛ ولی کسانی که سینه

 .»دارندست و عذاب بزرگی در پیش ها اند، خشم و غضب اهللا بر آن پذیرش کفر گشوده
چه از انجام آن  که شخصی را به کاري دستور دهند و چنان اجبار، عبارتست از این

هاي  ي اموال یا محرومیت خودداري کند، با چیزي از قبیل: ضرب و شتم، زندان، مصادره
 است: موردشروط تحقق اجبار چهار  )2(اجتماعی و قطع حقوق و امثال آن، مواجه گردد؛

 -اجبارکننده بتواند تهدید خویش را اجرا کند و شخص مجبور، از دفع تهدید :اول
 عاجز و ناتوان باشد. -از طریق گریختن،هرچند 
شخص مجبور، احتمال قوي بدهد که در صورت امتناع و خودداري از انجام آن  :دوم

 کند. کار، اجبارکننده تهدید خویش را اجرا می

 ).٢١٩ -٤/٢١٨تفسیر الطبري، ( -)١(

 ).١/٢٦٦التکفیر، ( لۀمنهج ابن تیمیه في مسأ -)٢(

                                                            



 379 مبحث هفتم: نواقض توحید و ایمان

عملی  ،، فوراً یا در زمان خیلی نزدیکاست بدان تهدید نموده تهدیدکنندهچه که  آن: سوم
 کند.  اندازد و حتماً آن را اجرا می به تأخیر نمی تهدیدش رایا معموالً اجبارکننده، انجام  ؛باشد

 )1(.اي از اختیار براي شخصِ مجبور، وجود نداشته باشد هیچ نشانه :چهارم

 :دگردان چه آثار کفر را پاك می آن -6

 توبه:
راه کسانی که مورد  و از یعنی بازگشت بنده به سوي اهللا و جداشدن از از راه گمراهان

 :فرماید متعال می اهللا )2(.اند خشم قرار گرفته

ِينَ  َ�ٰعَِباِديَ  قُۡل ﴿ ْ  ٱ�َّ فُوا َ�ۡ
َ
ٰٓ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رَّۡ�َةِ  ِمن َ�ۡقَنُطوا َ  إِنَّ  ٱ�َّ  َ�ۡغفِرُ  ٱ�َّ

نُوَب  ۚ  ٱ�ُّ  .]53الزمر: [ ﴾٥٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َ�ِيًعا
اید! از رحمت اهللا  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: اي بندگان من که با زیاده«

راستی که او، همان ذات آمرزنده  آمرزد. به ي گناهان را می گمان اهللا، همه بی ؛ناامید نباشید

 .»و مهرورز است
 :فرماید دیگري می ي آیهدر و 

ِينَ  َ�َفرَ  لََّقدۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  قَالُٓوا �  ثَالُِث  ٱ�َّ ٓ  إَِ�ٰهٍ  ِمنۡ  َوَما ثََ�َٰثٖة ْ  لَّمۡ  �ن َ�ِٰحدۚٞ  إَِ�ٰهٞ  إِ�َّ  يَنَتُهوا
ا نَّ  َ�ُقولُونَ  َ�مَّ ِينَ  َ�ََمسَّ ْ  ٱ�َّ ِ�مٌ  َعَذاٌب  ِمۡنُهمۡ  َ�َفُروا

َ
فََ�  ٧٣ أ

َ
ِ  إَِ�  َ�ُتوُ�ونَ  أ  ٱ�َّ

ۥۚ  ُ  َو�َۡسَتۡغِفُرونَُه  .]74-73: ةالمائد[ ﴾٧٤ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ
، »ي الوهیت است گانه خداوند، سومین (عنصر از عناصر) سه«گمان کسانی که گفتند:  بی«

معبود برحق وجود ندارد. و اگر از گفتارشان  کافر شدند. و هیچ معبود برحقی جز یگانه
گردند و از  آیا به سوي اهللا باز نمی باز نیایند، عذاب دردناکی به کافرانشان خواهد رسید.

 .»ي مهرورز است آمرزنده ،کنند؟ و اهللا او درخواست آمرزش نمی

 ).١٢/٣١١فتح الباري، ( -)١(

 ).٢/١٩٩مدارج السالکین، ( -)٢(
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 :فرماید چنین می هم

ِينَ  قُل﴿ ْ  ّلِ�َّ ْ  إِن َ�َفُرٓوا ا لَُهم ُ�ۡغَفرۡ  يَنَتُهوا  .]38األنفال: [ ﴾َسلََف  قَدۡ  مَّ
 .»شود هایشان بخشیده می به کافران بگو: اگر (از کفر) باز آیند، گذشته«
ي گناهان را پاك  همه ،کند و چیزي جز توبه ها را پاك می تمامی گناهان و بدي ،توبه

و دشنامش دادند جنگیدند و   کافرانی که با پیامبردانید،  گونه که می همانگرداند.  نمی
کسان دیگري این مطالب را  زاباشد یا  میجادوگر یا شاعر یا دیوانه  محمد، که گفتند می

. ان را پذیرفتي آن توبهاهللا متعال توبه کردند، سپس و گوست؛  دروغدرس گرفته یا 
دادند و به او بد و بیراه  را دشنام می  پیامبر جو، و ستیزه از کافران حربی گروهی

این افراد  ي اسالمشان را پذیرفت؛ از جمله نیز  سپس اسالم آوردند و پیامبر ؛گفتند می
سرح ال عبداهللا بن ابی است و نیز  ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب، پسرعموي پیامبر

وي  ؛دادم قرآن را به او یاد می ،گفت: من بست و می دروغ می  که مرتد شد و بر پیامبر
 .)1(گرفتاو بیعت  ازبر سر اسالم   سپس توبه کرد و اسالم آورد و پیامبر

ارتکاب و ي آن، کفر را پس از  به وسیله  ست که خداوند تنها چیزي ،پس توبه
 )2(اجماع شده است. ،بر این موضوعست که  گفتنیگرداند.  ثبوت آن پاك می

 کافران ي دربارههاي قرآنی  لامث :سوم

 :سراب و اعمال کافران -1
 :فرماید می اهللا متعال

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َ�َفُرٓوا
َ
ابِۢ  أ ۡ�  َ�َۡسُبهُ  بِقِيَعةٖ  َكَ�َ ٰٓ  َمآءً  انُ  َٔ ٱلظَّ  لَمۡ  َجآَءُهۥ إَِذا َح�َّ

َ  َووََجدَ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ِۡدهُ  ۥۗ  فََوفَّٮٰهُ  ِعنَدهُۥ ٱ�َّ ُ  ِحَسابَُه  .]39النور: [ ﴾٣٩ ٱۡ�َِسابِ  َ�ِ�عُ  َوٱ�َّ
پندارد و چون به سراغش  ست که تشنه، آن را آب می یکردار کافران، همانند سراب«

 ).٣/٢٩١مجموع الفتاوي، ( -)١(

 ).١/٢٧٣التکفیر، ( لۀمسأتیمیه في منهج ابن  -)٢(
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دهد. و اهللا،  یابد که حسابش را کامل می یابد و اهللا را نزدش می رود، چیزي نمی می

 .»رس سریع (و دقیقی) است حساب
روزي و  ست که هنگام نیم مانند سرابیه کردار کافران،خداوند سبحان بیان داشته که 

آن را آب  ،شود و فرد تشنه می  دیدهیا زمین مسطح  به وقت شدت گرما، در بیابان
جز سراب  رود، چیزي اش بدان سو می رفع تشنگی ا این پندار، برايپندارد. وقتی ب می

این اعمال، آنان را از که کنند  اند و گمان می بیند. کافران نیز فریب اعمالشان را خورده نمی
طور که فرد تشنه، سراب را آب  انهم ؛دنده نجات می اهللاهالکت و نابودي در نزد 

کند، عملش سودي به حال  و به عملش نیاز پیدا می میرد می ،وقتی شخص کافر رد.پندا می
 )1(دهد. که مستحق اوست، به او میرا و سزایی  نماید او ندارد و خداوند او را مجازات می

نیز ناامیدي و شکل سراب، سپس شکل فرد تشنه که آن را آب پنداشته، این مثال، در 
 و غیر از این روشنی نمایان است؛ رسد، به اش در هنگامی که به سراب می شکستگی دل

رو در این  آید. از این تشبیهات دیگري ذکر نشده است؛ زیرا تصورش در خیال آدمی می
فکر و خیال  چراکهشده است؛ ، ذکر ني موارد بقیه ذکر گردیده وکافران  مثال فقط کردار

 .)2(استاز بالغت قرآن  ،و این ؛ها را تصور کند ي آن تواند همه انسان می

 :هاي کفر تاریکی -2
 :فرماید متعال می اهللا

وۡ ﴿
َ
ّٖ  َ�ۡرٖ  ِ�  َكُظلَُ�ٰتٖ  أ  ُظلَُ�ُٰتۢ  َسَحابۚٞ  فَۡوقِهِۦ ّمِن َمۡوجٞ  فَۡوقِهِۦ ّمِن َمۡوجٞ  َ�ۡغَشٮٰهُ  لُّّ�ِ

ٓ  َ�ۡعٍض  فَۡوَق  َ�ۡعُضَها ۡخَرجَ  إَِذا
َ
ۗ  يََ�دۡ  لَمۡ  يََدهُۥ أ ُ  َ�َۡعلِ  لَّمۡ  َوَمن يََرٮَٰها  َ�ُۥ َ�َما نُوٗر� َ�ُۥ ٱ�َّ

 .]40النور: [ ﴾٤٠ نُّورٍ  ِمن
هاي دریایی ژرف و عمیق است که موج بر موج او را  ) همانند تاریکی،یا (اعمال کافران «

هایی که روي هم انباشته شده و چون دستش را  پوشاند و بر فرازش ابر است. تاریکی می

 ).٢/١٣٨٢الشرك في القدیم و الحدیث، ( -)١(

 .١٣٣، صحبنکۀ امثال القرآن و صور من أدبه الرفیع، اثر عبدالرحمن -)٢(
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بیند. و هرکس که اهللا، نوري برایش قرار نداده باشد، هیچ  بیرون آورد، چه بسا آن را نمی
 .»روشنایی و نوري ندارد

 ي مثال نخست دربارهبا این تفاوت که  ؛ل دیگري براي اعمال کافران استاثم، این آیه
از آن جهت ، اعمال کافران ي دربارهل افریفته شدن کافر به عملش در دنیا بود، ولی این مث

را انجام  یاعمال ، چنینکه کافران بر اساس خطا و بطالن و گمراهی و سرگردانیاست 
که موجی آن را  ست يعمیق و پهناوربسیار هاي دریاي  تاریکیسان  به شاناند. پس اعمال داده
چندین وجود دارد؛ یعنی ست و بر فرازش ابري متراکم  يدیگر پوشاند و روي آن موجِ می

 .)1(هاي دیگر است هایی در تاریکی عمل کافران نیز تاریکی ؛اند با هم جمع شده ،تاریکی
نور هدایت کشد که  را به تصویر میحالت روانی و فکري و قلبی کافران  ثال،این م

ها جستجو  سعادت و خوشبختی خویش را در تاریکی ؛ چراکه کافران،ربانی را رها کردند
 هاي هوا هایشان بر اثر کفر تاریک شده و درونشان در دریایی از تاریکی پس دل ؛کنند می

 هاي و شهوت و آرزوهاي نفسانی سرگردان است و افکارشان در تاریکی و هوس
ي این  زیر همه مقصودشان،و اراده و باشد؛  میهاي دنیا شناور  و خوشیها  عیاشی
هاي دریاي عمیق و  ست که در تاریکی چون کسی هم مثالشان، لذاهاست.  تاریکی
امواج دیگري در سطح  ،پوشاند و بر فراز آن آن را می ،ست که امواج تاریکی يپهناور
ر ست که ب ابرهایی شو بر فرازگرداند   ان میه تاریکی را دو چندوجود دارد کدریا 

 .)2(اند دیگر قرار گرفته ه بر روي یککهایی  تاریکی ؛افزاید تاریکی می همه این
بر حقایق علمی مربوط به علوم مادي یا علوم نظري  ،ي نور ها در سوره ل تاریکیمثا

 شوند: داللت دارد. این حقایق علمی به سه دسته تقسیم می
خبر دادن  ،داللت دارد و آن  ي علمی پیامبر یک معجزه بر ،لااین مث نخست:ي  دسته

 ، کشف نشده بود؛که آن زمان ستها از وجود امواجی در درون دریاهاي عمیق و اقیانوس
که جز غواصان مجهز به کپسول اکسیژن،  دریاها بلکه در آن زمان به خاطر عمق زیاد

 ).٢/١٣٨٣الشرك في القدیم و الحدیث، ( -)١(

 .١٣٣أمثال القرآن و صور من أدبه الرفیع، ص -)٢(
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 کشف آن براي بشر وجود نداشت. ، امکانتواند به آنجا برسد کسی نمی
 هاي یافتهکه با  طبیعیعلوم ي  زمینهخبر دادن از حقایق علمی در  :دوم ي دسته

در ارتباط با  دارد؛ این مثال قرآنی تي دانشمندان و متخصصان این علوم مطابق شده ثابت
 :باشد گر دو نکته می بیان دسته از حقایق علمی،این 
سیار تاریک است؛ این مثال، ضمن بیان این نکته، به علت باعماق دریاهاي عمیق،  -1

از رسیدن نور به اعماق که  هاي شفافی یا پرده موانعوجود  آن نیز اشاره کرده است؛ یعنی
در علوم  ،این مطلبکند و همین، عامل تاریک بودن اعماق دریاهاست.  دریا جلوگیري می

 دریاشناسی و نورشناسی بیان شده است.
وجود نور و که  این ،کند و آن روشن مینیز یک واقعیت علمی دیگر را  ،فوق مثالِ -2

نور نباشد  ست تا اجسام دیده شوند؛ لذا اگر نیز تابش آن از منبع نور به اجسام، ضروري
. این مطلب دقیقاً با تعریف و تفسیر دیدن اجسام ممکن نخواهد بودم نرسد، اجسا بهو 

 ،لا. این مثیا مشاهده، مطابقت دارد رؤیتي  ارهدربدرست متخصصان و دانشمندان 
باشد؛  ي چگونگی رؤیت اجسام می نادرستیِ تئوري گذشته درباره گر بیانچنین  هم

اي از چشم است که  خروج اشعه ،سبب رؤیتکه در گذشته بر این باور بودند که  چنان
 شود. و باعث رؤیت اجسام میرسد  اجسام می به

عملی اشاره دارد که در ذات حقایقی  بهفوق، ي  مذکور در آیهل امث :سوم ي دسته
یعنی  قطعی نیست؛ي متخصصان آن علوم، مسلم و  از نظر همه خود، ثابت است؛ اگرچه

این  .قابل بحث است، ختیشنا جامعه شناختی و روان لیمسا در چارچوبکه حقایق عقلی 
 :باشد گر دو نکته می انبی دسته از حقایق علمی،در ارتباط با این  مثال قرآنی

زنند و از  دست و پا می اه و گمراهی شدیدهاي  این حقیقت که کافران در تاریکی :اول
 شوند. آن جدا نمی

سر  بهاین حقیقت که کافران در ترس و اضطراب و نگرانی و پریشانی همیشگی  :دوم
 .)1(برند می

 ).٢/٧٥٥، اثر دکتر عبدالله جربوع، (القرآنیةاألمثال  -)١(
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 :خاکستر و اعمال کافران -3
 :فرماید متعال می اهللا

َثُل ﴿ ِينَ  مَّ ْ  ٱ�َّ ۡعَ�ٰلُُهمۡ  بَِرّ�ِِهۡمۖ  َ�َفُروا
َ
ۡت  َكَرَمادٍ  أ  �َّ  َ�ِصٖف�  يَۡو�ٍ  ِ�  ٱلّرِ�حُ  بِهِ  ٱۡشَتدَّ

ا َ�ۡقِدُرونَ  ْ  ِممَّ ٰ  َكَسُبوا َ�َ  � ءٖ َ�ُٰل  ُهوَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡ  .]18إبراهیم: [ ﴾١٨ ٱۡ�َعِيدُ  ٱلضَّ
ست که در یک روز  ورزیدند، مانند خاکستريمثال اعمال آنان که به پروردگارشان کفر «

اي از اعمالشان ببرند. این، گمراهی دور  توانند هیچ بهره توفانی، تندبادي بر آن بوزد؛ نمی

 .»ست و درازي
به خاکستري  ،متعال در این آیه، اعمال کافران را از نظر بطالن و سودمند نبودن اهللا
 اهللا متعال، ؛ به عبارت دیگر:ی بر آن بوزدوفانتده که باد سختی در یک روز نموتشبیه 

بر اعمالشان، که در هوا تشبیه کرده است؛ چراذراتی پراکنده  به ی،اعمالشان را از نظر تباه
انجام شده و بدون دستور و فرمان او  اهللاو براي غیر گردیدهاساس ایمان و احسان بنا ن

کند و صاحبش  اکندههوا پردر را آن  ،بادي تندمانَد که  میخاکستري است؛ در نتیجه به 
از گیرد. بپس را نتواند چیزي از آن در هنگامی که سخت بدان نیازمند است، 

 :فرماید میدر بخشی از این آیه متعال اهللا  روست که همین

ا َ�ۡقِدُرونَ  �َّ ﴿ ْ  ِممَّ ٰ  َكَسُبوا ءٖ  َ�َ  .]18إبراهیم: [ ﴾َ�ۡ
 .»ببرنداي از اعمالشان  توانند هیچ بهره نمی«

دست یابند؛ لذا هیچ ، اند انجام دادهچه  به چیزي از آنتوانند  نمیدر روز قیامت یعنی 
که  مگر این ،کند هیچ عملی را قبول نمی اهللا متعال، برند؛ زیرا نمی اناي از اعمالش بهره

 ،ي او باشد. در تشبیه اعمال کافران به خاکستر خالصانه براي او و مطابق شریعت و برنامه
ست که میان اعمال کافران و میان  راز عجیبی وجود دارد و آن هم مربوط به تشابهی

ست که در  جامانده از هر آن چیزي دانید که خاکستر، ذرات به وجود دارد؛ میخاکستر 
باشد،  الهیي  دستور و برنامهاز غیر  یو بر اساس اهللاعمالی که براي غیرسوزد.  آتش می

سوزاند  را می چنین اعمالی آتش دوزخ، صاحبانوسیله  بدیني آتش دوزخ است و  طعمه
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طور که  همان ؛آورد از اعمال باطلشان براي آنان آتش و عذاب به وجود می اهللا متعال،و 
ها و  از اعمالشان نعمتاند،  عمل کردهامر و نهی او نیکوکاران مخلصی که مطابق براي 

تأثیر  کافراندر اعمال  دوزخآتش  که اینخالصه آورد.  به وجود میبراي آنان  ییها خوشی
 اهللاچه که غیر از  پس کافران و اعمالشان و آن ؛گرداند میآن را خاکستر گذارد و  می
 .)1(د، هیزم آتش دوزخندنپرست می

 :انفاق کافران و باد سخت -4
 :فرماید متعال می اهللا

ِ  ِ�  يُنفُِقونَ  َما َمثَُل ﴿ ۡ�يَا ٱۡ�َيَٰوةِ  َ�ِٰذه َصابَۡت  ِ�ٌّ  �ِيَها رِ�حٖ  َكَمثَلِ  ٱ�ُّ
َ
ْ  قَۡو�ٖ  َحۡرَث  أ  َظلَُموٓا

نُفَسُهمۡ 
َ
ۡهلََكۡتهُۚ  أ

َ
ُ  َظلََمُهمُ  َوَما فَأ نُفَسُهمۡ  َوَ�ِٰ�نۡ  ٱ�َّ

َ
 .]117آل عمران: [ ﴾١١٧ َ�ۡظلُِمونَ  أ

کنند، همانند بادي با سوز و سرماي شدید است  در این جهان انفاق می(کافران) چه  آن «
نماید. اهللا هیچ  زند که بر خویشتن ستم کردند و آن را نابود می زار گروهی می به کشتکه 

 .»اند ستمی بر آنان نکرده است؛ ولی خودشان بر خویشتن ستم نموده
و پیامبرانش را  کند می شو انکار ورزد شرك می اهللاکه به  -را ي کافر ، صدقهاهللا متعال
اي  ه سوز و سرماي شدیدي با خود دارد؛ صدقهبادي تشبیه کرده ک -دماین تکذیب می

گاه که  گاه که کافر به آن نیازمند است یا آن آنودمند نیست و کافر نیز به همین شکل، س
 کافرانیبه کشتزار  ؛ درست مانند باد سرد و سوزانی کهرود می میاناز امید نفعش را دارد، 

هیچ آنان سان  بدینو  گرداندبوزد و آن کشتزار را تباه  ،که آرزوي رسیدن آن را داشتند
ان را تباه ي کافر نیز انفاق و صدقه نبرند! اهللا متعالاز محصوالت آن کشتزار  اي بهره
با انفاق   ست که خداوند يکار گرِ این مثال، بیانگرداند.  و پاداش آن را باطل می کند می

ل را براي کسانی زده که در غیر طاعت و ااین مث ، اهللاچنین  هم .)2(نماید میکافران 
نامی و  فروشی و نیک فخربراي که ي کسانی را  صدقه،  اهللا ؛کنند رضایت او، انفاق می

 ).١/١٧٠إعالم الموقعین، ( -)١(

 ).٢/١٣٨٦الشرك في القدیم و الحدیث، ( -)٢(
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 ،را ندارند اهللاکنند و قصد به دست آوردن رضاي  جلب توجه و ستایش دیگران انفاق می
زاري تشبیه کرده  کنند، به کشت ق میانفا اهللابازداشتن از راه  منظورکه به  را اموالینیز و 

سردي بر آن باد  گاه و آن که صاحبش آن را کاشته و امید نفع و خیر آن را داشته است
 .)1(گرداند میخشک کند و آن را  مینابود وزد و محصوالتش را  می

 :قلب موحد و قلب کافر -5
 :فرماید می  اهللا

ّيُِب  َوٱۡ�ََ�ُ ﴿ ِي َرّ�ِهِۦۖ  �ِإِۡذنِ  َ�َباتُُهۥ َ�ُۡرجُ  ٱلطَّ  َكَ�ٰلَِك  نَِ�ٗد�ۚ  إِ�َّ  َ�ُۡرجُ  َ�  َخُبَث  َوٱ�َّ
 .]58األعراف: [ ﴾٥٨ �َۡشُكُرونَ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  نَُ�ُِّف 

روید و از زمینی که ناپاك (و  گیاه زمین پاك (و مساعد) به فرمان پروردگارش می«
هاي  چنین آیاتمان را به شیوه روید. این سود می بینامساعد) است، تنها گیاهان اندك و 

 .»کنیم گزاران بیان می گوناگون براي سپاس
که  گاه آن واست خیز  پاك، حاصل خاك زمینکه  فرمودهل بیان ادر این مث اهللا متعال

یا ناپاك  سرزمینِدر و  ؛دهد میوه و محصول می ، خیلی زودفرستد باران می  وندخدا
  ست که خداوند لیامث ،. اینروید ی نمیگیاه، خاکش نامرغوب استکه زاري  شوره
آورد  ، بدان ایمان میشنود که قرآن را می من همینؤزیرا ممؤمن و کافر زده است؛  ي درباره

ست که  اي گونه بهقلب کافر  اما ؛شود کند و لبریز از خیر می و ایمان در قلبش رسوخ می
برَد و ایمان به قلبش راه  نمیاز آثار و برکات قرآن  اي شنود، بهره وقتی قرآن را می

 .)2(شود روزي می از شر و فساد و تیره یابد؛ بلکه آکنده نمی
 :فرماید می که چنان است؛ یدهو کافر را ناپاك نام ؛، مؤمن را پاكکریم در قرآن اهللا متعال

ُ  ِ�َِم�َ ﴿ ّيِبِ  ِمنَ  ٱۡ�َبِيَث  ٱ�َّ ٰ  َ�ۡعَضُهۥ ٱۡ�َبِيَث  َوَ�ۡجَعَل  ٱلطَّ ُكَمُهۥ َ�ۡعٖض  َ�َ  َ�ِيٗعا َ�َ�ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َجَهنَّمَۚ  ِ�  َ�َيۡجَعلَُهۥ

ُ
ونَ  ُهمُ  أ  .]37األنفال: [ ﴾٣٧ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

 ).١/١٨٦إعالم الموقعین، ( -)١(

 ).٢/٢٢٢)؛ تفسیر ابن کثیر، (٨/٢١١تفسیر الطبري، ( -)٢(
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دیگر قرار دهد و بدین ترتیب  ازد و ناپاکان را روي یکستا اهللا، ناپاکان را از پاکان جدا «
 .»کارند بیفکند. به راستی چنین کسانی زیانهمه را گرد آورد و در دوزخ 

 .)1(هستند ، مؤمنانانپاکمنظور از و  ؛در این آیه، کافران انناپاکمنظور از پس 
بود که به عنوان نمونه ذکر شد؛ و گرنه کافران ي  درباره یهاي قرآن لثاها برخی از م این

هاي دیگري هم در   مثال اره به همین موارد، منحصر نیست؛ بلکهبهاي قرآن در این  مثال
 این باره وجود دارد.

 نفاق :چهارم

شناختند.  از اسالم، آن را با این معناي مخصوص نمی پیشها  که عرب ست اي نفاق، واژه
نفاق عبارتست  ، این است کهتعریف نفاق دراقوال و آراي دانشمندان اسالمی  ي چکیده

 کند؛ ، تظاهر به ایمان میفرد :دیگر به عبارت .)2(از: ظاهر کردن ایمان و پنهان کردن کفر
 ایمان ندارد.اما در باطن 

 :انواع نفاق -1
 نفاق اعتقادي و نفاق عملی. گونه است:دو  رنفاق ب

 :نفاق اعتقادي -الف
د و جاودانه در دوزخ گرد ي اسالم خارج می از دایره ،مرتکب آن ونفاق اکبر است که 

و  ، تظاهر به اسالم و نیکی کردهاین شخص زیراشود؛  نمی وارد بهشتماند و هرگز  می
کفر و شر را پنهان نموده است. این دسته از منافقان، بیشترین خطر و زیان و مصیبت را 

ها رفتاري دارند که  که این مسلمانان به گمان این زیرابراي اسالم و مسلمانان دارند؛ 
ي  همه ،ولی در واقع ؛پندارند در امان میها  آني  از ناحیهخود را  هاست، گر ایمانِ آن نشان

در میان را زشت  هايکه کارها هستند  همینچون  هاست؛ سوي آنها از  خطرات و آسیب

 ).٢/١٣٧٥)؛ الشرك في القدیم و الحدیث، (٧/٤٠١تفسیر القرطبي، ( -)١(

 .٢٠، صی، اثر دکتر عادل شدحیاة األمةالنفاق أثره في  -)٢(
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از انجام پاشند و  صفوف مسلمانان را از هم می ها هستند که دهند و همین رواج میمؤمنان 
هویت و   فروگذار نیستند؛ اما اهللاي براي مقابله با مسلمانان،  هیچ اقدام ناجوانمردانه
 :فرماید می که چنان هم؛  گرداند سازد و خوارشان می ماهیت آنان را برمال می

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿  يَُ�ِٰدُعونَ  ٨ بُِمۡؤِمنِ�َ  ُهم َوَما ٱ�ِخرِ  َو�ِٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ
 َ ِينَ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ٓ  َ�َۡدُعونَ  َوَما َءاَمُنوا نُفَسُهمۡ  إِ�َّ

َ
َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  ٩ �َۡشُعُرونَ  َوَما أ  مَّ

ُ  فََزاَدُهمُ  ۖ  ٱ�َّ ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َمَرٗضا ِ�ُم
َ
ْ  بَِما أ  .]10-8: ةالبقر[ ﴾١٠ يَۡ�ِذبُونَ  َ�نُوا

نیستند. من ؤاما م ؛گویند: ما، به اهللا و روز رستاخیز ایمان آوردیم برخی از مردم می «
که درك کنند، کسی جز خود را  آن خواهند اهللا و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی می

هایشـان، بیماريِ (نفاق) وجود دارد؛ پس اهللا بر بیماریشان افزود و به  فریبند. در دل نمی

 .»رانند، عذاب دردناکـی (در پیش) دارند خاطـر سخنان دروغـی که بر زبان می

 :نفاق عملی -ب
بلکه با وجود این نفاق،  ؛شود ي اسالم خارج نمی از دایره ،ست که مرتکب آن نفاقی

 فرد مسلمان،کند که  زمانی مصداق پیدا می ،نفاق عملی :ماند. به عبارت دیگر مسلمان می
لف وعده گویی، خُ دروغ :مانند -کند که البته ایمان را نقض نمی –برخی از اعمال منافقان

ممکن  را  مرتکب شود؛ زیرا خیانت در امانت ها و خصومت درز حد و بدقولی، تجاوز ا
 گرددهاي بد در یک شخص جمع  هاي خوب و برخی از خصلت است برخی از خصلت

ي آن  و به اندازه ؛هاي خوب که دارد، مستحق پاداش ي آن مقدار از خصلت و او به اندازه
ترسیدند و  از نفاق می  ههاي بد که دارد، مستحق عذاب است. صحاب مقدار از خصلت

ی نفر گوید: س /ابن ابی ملیکه )1(کردند. به نفاق و نزدیک شدن به آن، حذر می ابتالاز 
 .)2(نفاق بیم داشتندبابت از  شانبر خودها،  ي آن ام؛ همه را دیده  اهللا از یاران رسول

 .٤١٢، صالعقیدة الصافیة -)١(

 .٤١٣همان، ص -)٢(
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از دچار شدن به نفاق  یاکردند  خودشان را به نفاق متهم می  که برخی از صحابه این
 ست؛ از جمله: نکاتی مهم و مفاهیم واالیی  ي دهنده ترسیدند، نشان می

بیم  ها ؛ آنباشد به حفظ ایمان و توحیدشان می  میزان حرص صحابه گر  نشان -
راه یابد و صفا و شفافیتش را مکدر نماید یا در  ایمان و توحیدشانبه  نقصیداشتند که 

 جاد کند.کمالش نقص و خلل ای
؛ دهد و مغرور نشدن به اعمالشان را نشان می  تواضع و فروتنی صحابهچنین  هم -

به پروردگارش داشته که نسبت ست که بر بنده واجب است  امیدينیز  خوف و گر و نشان
 .)1(ترسد و در همان وقت به رحمت او امید دارد باشد؛ از خشم پروردگارش می

 :بارزترین صفات منافقان -2

 :در زمین کاري فساد و تبه -الف
متعال در  اهللاو نادانی به مؤمنان؛  خردي بیو اتهام  الهیشریعت  تالش براي نابوديِبا 

 :فرماید وصف منافقان می

ْ  َ�  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ �ِض  ِ�  ُ�ۡفِسُدوا
َ
ْ  ٱۡ� َ�ٓ  ١١ ُمۡصلُِحونَ  َ�ۡنُ  إِ�ََّما قَالُٓوا

َ
 ُهمُ  إِ�َُّهمۡ  �

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا ١٢ �َۡشُعُرونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن ٱلُۡمۡفِسُدونَ  ٓ  َءاِمُنوا ْ  ٱ�َّاُس  َءاَمنَ  َكَما نُۡؤِمنُ  قَالُٓوا
َ
� 

 ٓ ۗ  َءاَمنَ  َكَما َفَهآُء َ�ٓ  ٱلسُّ
َ
َفَهآءُ  ُهمُ  إِ�َُّهمۡ  �  .]13-11: ةالبقر[ ﴾١٣ َ�ۡعلَُمونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن ٱلسُّ

گویند: ما مصلحیم (و قصد اصالح  شود: در زمین فساد نکنید، می و هرگاه به آنان گفته «
کنند. و چون به آنان گفته شود:  ها خود مفسدند، ولی درك نمی داریم). بدانید که این

خرد، ایمان  گویند: آیا ما نیز همانند افراد نادان و بی مانند سایر مردم ایمان بیاورید، می

 .»دانند خردند؛ ولی نمی و بی بیاوریم؟ بدانید که خودشان نادان
 
 

 همان. -)١(
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 :فریب دادن مؤمنان -ب
 :فرماید می اهللا

ْ  �َذا﴿ ِينَ  لَُقوا ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ْ  �َذا َءاَمنَّا قَالُٓوا ْ  َشَ�ِٰطينِِهمۡ  إَِ�ٰ  َخلَۡوا  َ�ۡنُ  إِ�ََّما َمَعُ�مۡ  إِنَّا قَالُٓوا
 .]14: ةالبقر[ ﴾١٤ ُمۡسَتۡهزُِءونَ 

ایم؛  گویند: (ما نیز همانند شما) ایمان آورده شوند، می رو می هبا مؤمنان روب و هنگامی که «
گویند: ما با شما هستیم و  شوند، می و چون با شیاطین (و دوستان گمراه) خویش تنها می

 .»گیریم تنها (مؤمنان را) به استهزا و ریشخند می

 دهند: را داور قرار نمیشریعت اهللا  -ج
 :فرماید می  اهللا

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  يَزُۡ�ُمونَ  ٱ�َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
 يُرِ�ُدونَ  َ�ۡبلَِك  ِمن أ

ن
َ
ْ  أ ُٰغوتِ  إَِ�  َ�َتَحاَكُمٓوا ْ  َوقَدۡ  ٱل�َّ ِمُرٓوا

ُ
ن أ

َ
ْ  أ ۡيَ�ٰنُ  َوُ�رِ�دُ  بِهۦِۖ  يَۡ�ُفُروا ن ٱلشَّ

َ
 يُِضلَُّهمۡ  أ

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا ٦٠ بَعِيٗدا َضَ�َٰ�ۢ  ٓ  إَِ�ٰ  َ�َعالَۡوا نَزَل  َما
َ
ُ  أ يَۡت  ٱلرَُّسولِ  �َ�  ٱ�َّ

َ
 ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َر�

ونَ   .]61-60النساء: [ ﴾٦١ ُصُدوٗدا َعنَك  يَُصدُّ
چه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان  برند به آن بینی کسانی را که گمان می مگر نمی «

اند به طاغوت  که دستور یافته خواهند طاغوت را داور قرار دهند؟ حال آن و می اند آورده
خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي دچار نماید. و هنگامی که  کافر شوند؟ شیطان می
چه اهللا نازل کرده و به سوي پیامبر روي آورید، منافقان را خواهی  به آنان گفته شود: به آن

 .»گردانند میدید که از تو روي 

 :امر به منکر و نهی از معروف -د
 :فرماید می اهللا

ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  َ�ۡعُضُهم َوٱلُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ ﴿
ۡ
 ٱلَۡمۡعُروِف  َعنِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  بِٱلُۡمنَكرِ  يَأ

يِۡدَ�ُهمۚۡ  َوَ�ۡقبُِضونَ 
َ
�  ْ َ  �َُسوا  .]67: بةالتو[ ﴾٦٧ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنَّ  فَنَِسَيُهمۚۡ  ٱ�َّ
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دهند و از کارهاي  به کارهاي زشت فرمان می ؛دیگرند مردان و زنان منافق از جنس یک«
اهللا را از یاد  ؛دارند دارند و دستانشان را (از انفاق و بخشش) بسته نگه می نیک باز می

 .»اند و در مقابل، اهللا، آنان را از یاد برد. همانا منافقان، فاسق و گمراهند برده

 :نه با مؤمنان ؛ي دوستی دارند با کافران رابطه -هـ
 :فرماید می  که اهللا گونه همان

﴿ ِ نَّ  ٱلُۡمَ�ٰفِِق�َ  �َّ�ِ
َ
ِ�ًما َعَذابًا لَُهمۡ  بِأ

َ
ِينَ  ١٣٨ أ ۡوِ�َآءَ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�تَِّخُذونَ  ٱ�َّ

َ
 ُدونِ  ِمن أ

يَۡبَتُغونَ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۚ 
َ
ةَ  ِعنَدُهمُ  � ةَ  فَإِنَّ  ٱۡلِعزَّ ِ  ٱۡلِعزَّ  )1( .]139-138النساء: [ ﴾١٣٩ َ�ِيٗعا ِ�َّ

اي پیامبر) به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی (در پیش) دارند! آنان که کافران را به  «
جویند؟ (بدانند که) عزت،  ها می گیرند؛ آیا عزت را نزد آن مؤمنان به دوستی میجاي 

 .»همه، از آنِ اهللا است
صفاتی که در قرآن کریم براي  ،و گرنه ؛باشد بارزترین صفات منافقان می ،ها این

 .فراوان استمنافقان آمده، 

 ارتداد :پنجم

اسالم به سوي کفر، با اختیار خود و ارتداد به معناي بازگشت مسلمان عاقل و بالغ از 
 .)2(یکساننداین زمینه مرد و زن در و  ؛باشد بدون اجبار می

 :انواع ارتداد -1

 گفتار:ارتداد با  -الف
ي  و بر زبان آوردن سخنِ کفرآمیزي که انسان را از دایره  مانند دشنام دادن به اهللا

 کند. اسالم، خارج می

 .١٥٤و١٥٣تي از دانشمندان، صصاإلیمان، اثر زنداني و جماع -)١(

 .٤١٨، صالعقیدة الصافیة -)٢(
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 کردار:ارتداد با  -ب
ی انجام دهد که که عمل یا این ؛ها و ستارگان و مانند آن براي بت کردنمانند سجده 

مثل شوخی کردن با دین، خوار شمردن قرآن یا انداختن  کفرآمیز بودن آن، رو شن باشد؛
 هاي کثیف و آلوده. قرآن در مکان

 :ارتداد با اعتقاد -ج
به حالل بودن چیزي از محرمات که یا اعتقاد اهللا متعال؛ مانند اعتقاد به شریک براي 

 بر تحریم آن اجماع قطعی منعقد شده است.

 :ارتداد با شک -د
چون نماز یا روزه یا زکات شک  هم ،که شخصی در یکی از واجبات دین مانند این

یا در تحریم شرك یا یکی از محرماتی که تحریم آن در دین به طور بدیهی معلوم  ؛کند
یا دیگر پیامبران،   یا در رسالت پیامبر ؛شک نماید -خواري شراب و چون زنا هم -،شده

براي این زمان و دیگر  این آیینیا در دین اسالم یا در صالحیت   یا در صداقت پیامبر
 .)1(کندها شک  زمان

 :گردد احکامی که بر ارتداد مترتب می -2
اگر طی سه روز توبه کرد و به اسالم بازگشت، از  :طلب توبه از شخص مرتد -الف

 شود. وي پذیرفته می
؛ نمایددستور قتلش را صادر که اگر از توبه امتناع کند، بر قاضی واجب است  -ب

تُلُوهُ «فرموده است:   زیرا پیامبر اقْ لَ دِينَهُ فَ نْ بَدَّ هرکس دینش را تغییر دهد، «: یعنی )2(»مَ

 .»او را بکُشید

 همان. -)١(

 .٣٠١٧: ی ، شماره»ال یعذب بعذاب الله«باب » الجهاد«، کتاب یبخار -)٢(
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اگر اسالم آورد،  ؛شود  مدتی که براي توبه فرصت دارد، مالش، تصرف نمیدر  -ج
قتل یا مرگش بر حالت  زمانو اگر اسالم نیاورد، مالش از اوست؛  مالش از آن خود

اي  همان لحظهاز  اند: برخی از علما گفته. گیرد تعلق میالمال  بیتبه ارتداد، به عنوان فیء 
 گردد. مصرف میمنظور و مسلمانان عمومیِ  اموال که مرتد شود، ثروتش در

یعنی نه او از خویشاوندانش ارث  ؛ارث میان او و خویشاوندان ي انقطاع رابطه -د
 برند. برد و نه آنان از او ارث می می

نماز  و بر او شود هرگاه بر حالت ارتدادش بمیرد یا کشته شود، غسل داده نمی -و
در  ؛ بلکه او رادنراسپ نمین مسلمانان به خاك در قبرستااو را و خوانند  نمیجنازه 

در  ،. این امرکنند زیر خاك دفن میغیر از قبرستان مسلمانان، هر جایی قبرستان کافران یا 
زیرا  )1(باشد. اما در آخرت، مستحق عذاب سخت و جاودان ماندن در دوزخ می ؛دنیاست

 :فرماید متعال می اهللا

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�فِرٞ  َوُهوَ  َ�َيُمۡت  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ  يَۡرتَِددۡ  َوَمن﴿
ُ
ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  فَأ

َ
ۡ�َيا ِ�  أ  ٱ�ُّ

ْوَ�ٰٓ�َِك  َوٱ�ِخَرةِ� 
ُ
ۡصَ�ُٰب  َوأ

َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  ٱ�َّارِ�  أ  .]217: ةالبقر[ ﴾٢١٧ َ�ِٰ�ُ

آخرت و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و «

 .»مانند اند و براي همیشه در آن می رود و چنین افرادي دوزخی بر باد می

 اسباب مرتد شدنِ مسلمان: -3

 :اهللاشرك به  -
گونه که اهللا را  و آن گرداندب هاي اهللا را شریک او یکی از آفریدهبدین معنا که مسلمان، 

از  ،ترسد طور که از اهللا می همان هاي الهی را بخواند و نیز اي از آفریده خوانند، آفریده می
یا  نمایدبه مخلوق توکل  ،شود که به اهللا توکل می چنان همو بترسد؛ نیز یک مخلوق 

از ، ، کافر شدهچنین کاري انجام دهدانجام دهد. هرگاه  یعبادتی دیگر براي مخلوق

 .٤١٩، صالعقیدة الصافیة -)١(
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 :فرماید متعال می اهللا شود؛  ي اسالم خارج می دایره

�َ�ٰنَ  َمسَّ  �َذا﴿ َ�ُۥ إَِذا ُ�مَّ  إَِ�ۡهِ  ُمنِيًبا َر�َُّهۥ َد�َ  ُ�ّٞ  ٱۡ�ِ  َ�نَ  َما �َِ�َ  ّمِۡنهُ  نِۡعَمةٗ  َخوَّ
 ْ ِ  وََجَعَل  َ�ۡبُل  ِمن إَِ�ۡهِ  يَۡدُعٓوا نَداٗدا ِ�َّ

َ
ُِضلَّ  أ  قَلِيً�  بُِ�ۡفرِكَ  َ�َمتَّعۡ  قُۡل  َسبِيلِهِۦۚ  َعن ّ�ِ

ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ  إِنََّك 
َ
 .]8الزمر: [ ﴾٨ ٱ�َّارِ  أ

کنان  خواند که زاري و چون زیان و آسیبی به انسان برسد، پروردگارش را در حالی می «
چه را که  گاه که (اهللا) از سوي خود نعمتی به او بخشد، آن نهد و آن رو به سویش می

با گمراهی دهد تا ( کند و همتایانی براي اهللا قرار می کرد، فراموش می پیشتر برایش دعا می
خود، مردم را) از راهش گمراه نماید. بگو: در کفر خویش اندکی (از زندگی دنیا) بهره 

 .»شک تو از دوزخیانی ببر؛ ولی بی

 پیروي از مشرکان و مشارکت با آنان در آیینشان: -
 :فرماید می اهللا

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ٰٓ  ٱۡرتَدُّ ۡدَ�ٰرِهِم َ�َ
َ
َ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  أ ۡيَ�ٰنُ  ٱلُۡهَدى لَُهمُ  تَبَ�َّ َل  ٱلشَّ ۡمَ�ٰ  لَُهمۡ  َسوَّ

َ
 َوأ

�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٢٥ لَُهمۡ 
َ
ْ  بِ� ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ َل  َما َكرُِهوا ُ  نَزَّ ۡمرِ�  َ�ۡعِض  ِ�  َسُنِطيُعُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ُ  ٱۡ�  َوٱ�َّ

ارَُهمۡ  َ�ۡعلَمُ  ۡتُهمُ  إَِذا فََكۡيَف  ٢٦ إِۡ�َ �ِ  تَوَ�َّ ۡدَ�َٰرُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  يَۡ�ُِ�ونَ  َكةُ ٱلَۡمَ�ٰٓ
َ
 َ�ٰلَِك  ٢٧ َوأ

�َُّهمُ 
َ
ْ  بِ� َبُعوا ٓ  ٱ�َّ ۡسَخَط  َما

َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ ۡحَبَط  رِۡضَ�ٰنَُهۥ َوَ�رُِهوا

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  فَأ

َ
 .]28-25محمد: [ ﴾٢٨ أ

کسانی که پس از آشکار شدن هدایت براي آنان به آیین باطل خویش بازگشتند، شیطان «
زیرا آنان ؛ نظرشان آراست و آنان را به آرزوهاي دور و دراز فریفت  زشتشان را دراعمال 

در برخی از امور از شما «شده از سوي اهللا را نپسندیدند، گفتند:  به کسانی که وحیِ نازل
ها در آن  پس حال و وضع این؛ داند کاري ایشان را می و اهللا، پنهان ».پیروي خواهیم کرد
زنند،  ها و پشتشان می گیرند که بر چهره ن، جانشان را در حالی میهنگام که فرشتگا

چگونه خواهد بود؟ این عذاب، براي آن است که آنان از چیزي پیروي کردند که اهللا را 

 .» آورد و خشنودي او را نپسندیدند؛ پس (اهللا) اعمالشان را تباه و نابود نمود به خشم می
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 :کافراني دوستی با مشرکان و  رابطه -
 :فرماید متعال می اهللا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ۡوِ�َآَءۘ  َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ  ٱۡ�َُهودَ  َ�تَِّخُذوا

َ
ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  أ

َ
 َوَمن َ�ۡعٖض�  أ

َُّهم َ  إِنَّ  ِمۡنُهۡمۗ  فَإِنَُّهۥ ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ  .]51: ةالمائد[ ﴾٥١ ٱل�َّ
دیگرند. هرکس از شما با  آنان دوستان یک ؛را به دوستی نگیرید ااي مؤمنان! یهود و نصار «

 .»کند گمان اهللا، گروه ستمکار را هدایت نمی ست. بیها ي آن آنان دوستی نماید، از جرگه
 :فرماید دیگري می ي و در آیه

ۡوِ�َآءَ  ٱۡلَ�ٰفِِر�نَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َ�تَِّخذِ  �َّ ﴿
َ
 ِمنَ  فَلَۡيَس  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  ُدونِ  ِمن أ

 ِ ءٍ  ِ�  ٱ�َّ ۡ�َ  ٓ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۗ  ِمۡنُهمۡ  َ�تَُّقوا رُُ�مُ  ُ�َقٮٰٗة ُ  َوُ�َحّذِ ۥۗ  ٱ�َّ ِ  �َ�  َ�ۡفَسُه  ﴾٢٨ ٱلَۡمِص�ُ  ٱ�َّ

 .]28آل عمران: [
به دوستی بگیرند. کسی که چنین کاري کند، هیچ  مؤمنان نباید کافران را به جاي مؤمنان«

که به نوعی از آنان حذر کنید. و اهللا شما را از  اي از دین و رحمت اهللا ندارد؛ مگر آن بهره

 .»دارد. و بازگشت به سوي اوست نافرمانی خود بر حذر می

 :تفاوتی نسبت به اعمال مرسوم در آن آمیز و بی شرکت در مجالس شرك -
 :فرماید می  اهللا

َل  َوقَدۡ ﴿ نۡ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  َعَلۡيُ�مۡ  نَزَّ
َ
ِ  َءاَ�ٰتِ  َسِمۡعُتمۡ  إَِذا أ   بَِها يُۡ�َفرُ  ٱ�َّ

ُ
 بَِها َو�ُۡسَتۡهَزأ

ْ  فََ�  ٰ  َمَعُهمۡ  َ�ۡقُعُدوا ْ  َح�َّ ۦٓ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا ِ َ  إِنَّ  ّمِۡثلُُهۡمۗ  إِٗذا إِنَُّ�مۡ  َ�ۡ�ِه  َجاِمعُ  ٱ�َّ
 .]140النساء: [ ﴾١٤٠ َ�ِيًعا َجَهنَّمَ  ِ�  َوٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ 

آیات  ،گروهیکه که چون شنیدید است و اهللا (این حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده  «
که به گفتار دیگري بپردازند؛ زیرا در  کنند، با آنان ننشینید تا آن را انکار و استهزا می اهللا

ي منافقان و کافران را در دوزخ جمع  شما نیز همانند آنان هستید. اهللا، همهاین صورت 

 .»کند می



 ایمان به اهللا   396

 :اهللایا پیامبر  اهللایا کتاب  اهللاشوخی کردن با  -
 :فرماید می خداوند

ۡ�َُهمۡ  َولَ�ِن﴿
َ
ِ  قُۡل  َونَۡلَعُبۚ  َ�ُوُض  ُكنَّا إِ�ََّما َ�َُقولُنَّ  َس� بِٱ�َّ

َ
 ُكنُتمۡ  َورَُسوِ�ِۦ َوَءاَ�ٰتِهِۦ أ

ْ  َ�  ٦٥ �َۡسَتۡهزُِءونَ   ّمِنُ�مۡ  َطآ�َِفةٖ  َعن �َّۡعُف  إِن إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�ۡعدَ  َ�َفۡرتُم َقدۡ  َ�ۡعَتِذُروا
ۡب  �َُّهمۡ  َطآ�َِف� ُ�َعّذِ

َ
ْ  بِ�  .]66-65: بةالتو[ ﴾٦٦ ُ�ۡرِِم�َ  َ�نُوا

کردیم. بگو: آیا اهللا،  گویند: ما فقط شوخی و بازي می و اگر آنان را بازخواست کنی، می «
گیرید؟ عذر و بهانه نیاورید؛ به راستی پس از  را به مسخره می رسولشو آیات و 

اید. اگر گروهی از شما را ببخشیم، گروه دیگري را عذاب خواهیم  ایمانتان، کفر ورزیده

 .»اند کرد؛ چراکه مجرم بوده

 اهللا و هنگامدعوت به سوي  در هنگامابراز کراهیت و خشم و ناراحتی  -

 :تالوت قرآن و امر به معروف و نهی از منکر
 د:فرمای متعال می اهللا

ِ  ِ�  َ�ۡعرُِف  َ�ّيَِ�ٰتٖ  َءاَ�ُٰتَنا َعَلۡيِهمۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  �َذا﴿ ِينَ  وُُجوه ْ  ٱ�َّ ۖ  َ�َفُروا  يََ�اُدونَ  ٱلُۡمنَكَر
ِينَ  �َۡسُطونَ  ۗ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُونَ  بِٱ�َّ نَّبُِئُ�م قُۡل  َءاَ�ٰتَِنا

ُ
فَ�

َ
 وََعَدَها ٱ�َّارُ  َ�ٰلُِ�مُۚ  ّمِن �َِ�ّٖ  أ

 ُ ِينَ  ٱ�َّ ْۖ  ٱ�َّ  .]72الحج: [ ﴾٧٢ ٱلَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس  َ�َفُروا
کافران چنان ي  شود، در چهره گاه که آیات واضح و روشن ما بر آنان خوانده می و آن«

بینی که (گویا) نزدیک است به کسانی که آیاتمان را بر آنان  ناراحتی و خشمی می
ور شوند. بگو: آیا به شما خبري بدتر از این بدهم؟ خبر دوزخ که اهللا آن  خوانند، حمله می

 .»ست! را به کافران وعده داده است. و چه جاي بدي
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 آمده است: وسنتقرآن چه در  ناخوشایند دانستن آن -
 :فرماید می اهللا

�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
ْ  بِ� ٓ  َكرُِهوا نَزَل  َما

َ
ُ  أ ۡحَبَط  ٱ�َّ

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  فَأ

َ
 .]9محمد: [ ﴾٩ أ

چه را اهللا نازل کرده، ناگوار دانستند؛ پس (اهللا) اعمالشان  سبب بود که آنان آن  این، بدان«

 .»را تباه کرد

 :ثابت شده است پیامبرصحیح سنت چیزي که در از قرآن، یا  اي انکار آیه -
 :فرماید میاهللا متعال 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  يَۡ�ُفُرونَ  ٱ�َّ ن َوُ�رِ�ُدونَ  َورُُسلِهِۦ بِٱ�َّ
َ
ْ  أ ِ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرِقُوا  َوَ�ُقولُونَ  َورُُسلِهِۦ ٱ�َّ

ن َوُ�رِ�ُدونَ  بَِبۡعٖض  َونَۡ�ُفرُ  بَِبۡعٖض  نُۡؤِمنُ 
َ
ْ  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٠ َسبِيً�  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َ�تَِّخُذوا

ُ
 ُهمُ  أ

ۚ  ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  ا ۡ�َتۡدنَا َحّقٗ
َ
ِهيٗنا َعَذاٗبا لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ  .]151-150النساء: [ ﴾١٥١ مُّ

 خواهند میان اهللا و پیامبرانش ورزند و می همانا کسانی که به اهللا و فرستادگانش کفر می «
آوریم و برخی را  به برخی ایمان می«گویند:  بگذارند و می(از لحاظ ایمان آوردن) تفاوت 

خواهند بین کفر و ایمان راهی برگزینند؛ چنین کسانی در حقیقت  و می» کنیم انکار می

 .»ماي اي آماده کرده کننده کافرند. و ما براي کافران عذاب رسوا

 :عدم اقرار به مضامین و مدلول آیات قرآن و احادیث صحیح -
 :فرماید می الاهللا متع

ِ  َءاَ�ٰتِ  ِ�ٓ  يَُ�ِٰدُل  َما﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  .]4غافر: [ ﴾٤ ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ�  َ�َقلُّبُُهمۡ  َ�ۡغُرۡركَ  فََ�  َ�َفُروا
پردازند؛ پس رفت و آمدشان در  تنها کافران در برابر آیات اهللا به جدال و ستیز می«

 .»شهرها (براي تجارت) تو را نفریبد
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 :دین خدا و غفلت از آن فراگیريگردانی از  روي -
 :فرماید می اهللا

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ٓ  َ�َفُروا ا ْ  َ�مَّ نِذُروا
ُ
 .]3األحقاف: [ ﴾٣ ُمۡعرُِضونَ  أ

 .»گردانند شوند، روي و کافران از هشداري که داده می«

 :آن گرد آمدن برناخوشایند بودن برپا داشتن دین و  -
 :فرماید متعال می اهللا

عَ ﴿ ٰ  َما ٱّ�ِينِ  ّمِنَ  لَُ�م َ�َ ِيٓ  نُوٗحا بِهِۦ َو�َّ ٓ  َوٱ�َّ وَۡحۡيَنا
َ
ۡيَنا َوَما إَِ�َۡك  أ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  بِهِۦٓ  َوصَّ

ۖ  َوُموَ�ٰ  نۡ  وَِعيَ�ٰٓ
َ
ْ  أ �ِيُموا

َ
ْ  َوَ�  ٱّ�ِينَ  أ قُوا  إَِ�ۡهِ�  تَۡدُعوُهمۡ  َما ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َ�َ  َكُ�َ  �ِيهِ�  َ�َتَفرَّ

 ُ  .]13الشوري: [ ﴾١٣ يُنِيُب  َمن إَِ�ۡهِ  َوَ�ۡهِديٓ  �ََشآءُ  َمن إَِ�ۡهِ  َ�َۡتِ�ٓ  ٱ�َّ
چه  دین و آیینی را براي شما تشریع نمود که نوح را بدان سفارش کرده بود و نیز از آن «

ایم که دین  ایم و ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش نموده به سوي تو وحی کرده
توحیدي که مشرکان را به دین و  ؛را برپا دارید و در آن اختالف نورزید توحید)=(

گزیند و  خوانی، بر آنان سنگین و دشوار است. اهللا هرکه را بخواهد، برمی سویش فرا می

 .»کند گردد و هرکه را به سویش روي بیاورد، هدایت می به سوي دین توحید رهنمون می

 :به مقتضاي جادو جادو، یادگیري و آموزش آن و عمل -
 :فرماید می اهللا

َحدٍ  ِمنۡ  ُ�َعّلَِمانِ  َوَما﴿
َ
ٰ  أ  .]102: ةالبقر[ ﴾تَۡ�ُفرۡ  فََ�  فِۡتَنةٞ  َ�ۡنُ  إِ�ََّما َ�ُقوَ�ٓ  َح�َّ

که (ابتدا) به او  دادند مگر این یاد نمی(از جادو) کس چیزي  به هیچ(آن دو فرشته) و «

 .»مبادا کافر شويي آزمایشیم؛  گفتند: ما وسیله می
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 :انکار معاد و زنده شدن پس از مرگ -
 :فرماید می اهللا

ءَِذا قَۡولُُهمۡ  َ�َعَجبٞ  َ�ۡعَجۡب  �ن﴿
َ
ءِنَّا تَُ�ٰبًا ُكنَّا أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َجِديٍد�  َخۡلقٖ  لَِ�  أ

ُ
ِينَ  أ  ٱ�َّ

 ْ ْوَ�ٰٓ�َِك  بَِرّ�ِِهۡمۖ  َ�َفُروا
ُ
ۡغَ�ُٰل  َوأ

َ
ۡ�َناقِِهۡمۖ  ِ�ٓ  ٱۡ�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
ۡصَ�ُٰب  َوأ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  ٱ�َّارِ�  أ

ونَ   .]5الرعد: [ ﴾٥ َ�ِٰ�ُ
گویند:  آور است که می کنی، گفتارشان نیز شگفت کرد کافران) تعجب می و اگر (از روي« 

آیا هنگامی که (مردیم و) خاك شدیم، دوباره زنده خواهیم شد؟ چنین کسانی به 
اند و  هایشان غل و زنجیر خواهد بود و دوزخی گردنورزیدند و در  پروردگارشان کفر 

 .»مانند جاودانه در آن می

 :پذیرش حکم غیراهللا و داوري بردن به نزد غیر او -
 :فرماید متعال می اهللا

فَُحۡ�مَ ﴿
َ
ۡحَسنُ  َوَمنۡ  َ�ۡبُغونَۚ  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ  أ

َ
ِ  مِنَ  أ  .]50: ةالمائد[ ﴾٥٠ يُوقِنُونَ  لَِّقۡو�ٖ  ُحۡكٗما ٱ�َّ

 .»آیا خواهان حکم جاهلیتند؟ و براي کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم اهللا است؟ «

 فسق :ششم

به طور کلی از دین شخص،  چهباشد؛  می اهللافسق به معناي خارج شدن از طاعت 
 گونه است:دو  ر. فسق برا ترك کندقسمتی از دین چه و  ودخارج ش

 :شود میفسقی که موجب خروج از دین  -1
پس این  آید؛ شمار می به کند و کفر ي دین خارج می که شخص را از دایره ست فسقی

کفري  ،متعال اهللا. گرداند خارج می اهللاست که صاحبش را از طاعت و بندگی  کلی ،فسق
نامیده است؛  »فسق« کشاند، دوزخ میبه را صاحبش  را که سبب خروج از دین است وکه 

 :فرماید طور که می همان
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ۡمرِ  َ�نۡ  َ�َفَسقَ ﴿
َ
ۦٓ  أ  .]50الکهف: [ ﴾َرّ�ِهِ

 .»و از فرمان پروردگارش سرپیچی نمود«
 :فرماید خداوند متعال  جهنمیان را فاسق نامیده است؛ می

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ َوٮُٰهمُ  فََسُقوا

ۡ
 .]20: ةالسجد[ ﴾ٱ�َّارُ  َ�َمأ

 .»ولی جایگاه فاسقان، دوزخ است«

 :کند ي دین اسالم خارج نمی فرد را از دایرهفسقی که  -2
ست که به برخی از گناهان و برخی از گنهکاران، اطالق  فسق جزئی ، هماناین

شمار  بهچنان مسلمان  شود و هم  ي دین خارج نمی از دایره ،. مرتکب فسق جزئیگردد می
نند و سپس شاهد ز دامن تهمت زنا می که به زنان پاكرا  اهللا متعال، مسلمانانی. آید می

ي  اسالم خارج نیستند و از عقیده ي در حالی که از دایره است؛ آورند، فاسق نامیده نمی
 :فرماید متعال می اهللامندند؛  مسلمانان بهره

ِينَ ﴿ ْ  لَمۡ  ُ�مَّ  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت  يَۡرُمونَ  َوٱ�َّ تُوا
ۡ
ۡرَ�َعةِ  يَ�

َ
وُهمۡ  ُشَهَدآءَ  بِأ ةٗ  ثََ�ٰنِ�َ  فَٱۡجِ�ُ  َوَ�  َجۡ�َ

 ْ بَٗد�ۚ  َشَ�َٰدةً  لَُهمۡ  َ�ۡقَبلُوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  �

ُ
 .]4النور: [ ﴾٤ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  َوأ

آورند، هشتاد  گاه چهار گواه نمی دهند و آن دامن نسبت زنا می و به آنان که به زنان پاك«
 .»تازیانه بزنید و هرگز گواهی آنان را نپذیرید. و چنین کسانی فاسقند

 گناهان کبیره و صغیره :هفتم

 و معصیت: گناهتعریف  -1
از آن  ،چه که شارع چه که شارع به انجام آن امر کرده و انجام آن یعنی ترك آن ،گناه

در کتابش یا بر زبان  اهللاچه که  ترك آنگناه، یعنی  :است. به عبارت دیگر نمودهنهی 
از  و پیامبرش اهللانی که پیامبرش واجب کرده، و ارتکاب اقوال و اعمال ظاهري و باط

 .)1(اند دهنموآن نهی 

 .١٩الکبائر و الصغائر، حامد محمد مصلح، ص -)١(
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نزدیکند و هرگاه منظور از معصیت، معصیت به هم معصیت و فسق و کفر،  هاي واژه
 فرماید: می  ه که اهللامانند این آیگنجد؛  نیز در آن میو پیامبر باشد، کفر و فسق  اهللا

ِ  ّمِنَ  بََ�ٰٗغا إِ�َّ ﴿ َ  َ�ۡعِص  َوَمن َورَِ�َٰ�ٰتِهِۦۚ  ٱ�َّ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  َ�ُۥ فَإِنَّ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ
 ٓ بًَدا �ِيَها

َ
 .]23الجن: [ ﴾٢٣ �

هاي اوست. و هرکس از اهللا و  ام تنها ابالغ (پیام) از سوي اهللا و رساندن پیام وظیفه«
انه گمان آتش دوزخ در انتظار اوست و چنین کسانی جاود پیامبرش نافرمانی کند، پس بی

 .»مانند و براي همیشه در دوزخ می
 فرماید: می دیگر ي آیهدر و 

ۖ  َوتِۡلَك ﴿ ْ  َ�دٞ ْ  َرّ�ِِهمۡ  َ�ِٰت � َجَحُدوا ْ  رُُسلَُهۥ وََعَصۡوا َبُعٓوا ۡمرَ  َوٱ�َّ
َ
 ﴾٥٩ َعنِيدٖ  َجبَّارٍ  ُ�ِّ  أ

 .]59هود: [
سرگذشت قوم عاد است که آیات پروردگارشان را انکار کردند و از  ،و این«

 .»جویی پیروي کردند فرستادگانش نافرمانی نمودند و از فرمان هر سرکش ستیزه
 گوناگونیدر قرآن کریم، با الفاظ معصیت و گناه  .)1(معصیت فرستادگان خداست ،این

 آمده است:
 :فرماید متعال می اهللا؛ ذنب -

َخۡذنَا فَُ�ًّ ﴿
َ
 .]40العنکبوت: [ ﴾بَِذ�بِهِۦ أ

 .»ما هر کدام را به گناهش گرفتیم«

 :فرماید از زبان برادران یوسف می ؛ اهللا متعال،خطيئة -

 .]97یوسف: [ ﴾٩٧ �َ  ِٔ َ�ِٰ�  ُكنَّا إِنَّا﴿
 .»ایم راستی ما خطاکار بوده به«

 :فرماید میاهللا متعال  ؛سيئة -

ّ�ِ  يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ِٰت  إِنَّ ﴿  .]114هود: [ ﴾اتِ  َٔ ٱلسَّ

 .٢٠همان، ص -)١(
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 .»برند ها را از میان می ها، بدي گمان نیکی بی«
 :فرماید می  اهللا؛ حوب -

 .]2النساء: [ ﴾٢ َكبِٗ�� ُحوٗ�ا َ�نَ  إِنَُّهۥ﴿
 .»به راستی چنین کاري، گناهی بس بزرگ است«

 :فرماید متعال می اهللا؛ إثم -

مَ  إِ�ََّما قُۡل ﴿ َ  َحرَّ ۡ�مَ  َ�َطنَ  َوَما ِمۡنَها َظَهرَ  َما ٱۡلَفَ�ِٰحَش  َرّ�ِ  .]33األعراف: [ ﴾َوٱۡ�َۡ�َ  َوٱۡ�ِ
و گناه و تجاوز ناحق را  –چه آشکار و چه پنهانش  –بگو: پروردگارم، کارهاي زشت «

 .»ده استحرام کر
 :فرماید می اهللا؛ فسوق و عصیان -

هَ ﴿  .]7الحجرات: [ ﴾َوٱۡلعِۡصَيانَ  َوٱۡلُفُسوَق  ٱۡلُ�ۡفرَ  إَِ�ُۡ�مُ  َوَ�رَّ
 .»و کفر و فسق و نافرمانی را برایتان ناپسند نموده است«

 :فرماید می  اهللا؛ کاري و تبه فساد -

ْ  إِ�ََّما﴿ ُؤا ِينَ  َجَ�ٰٓ َ  ُ�َارُِ�ونَ  ٱ�َّ �ِض  ِ�  َو�َۡسَعۡونَ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ
َ
 .]33: ةالمائد[ ﴾فََساًدا ٱۡ�

 .»...کوشند کاري می جنگند و در زمین براي فساد و تبه کسانی که با اهللا و رسولش می سزاي«
- آمده استکریم ؛ در قرآن (=سرکشی)وتُع: 

ا﴿ ْ  فَلَمَّ ا َعن َ�َتۡوا ْ  مَّ ْ  لَُهمۡ  قُۡلَنا َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا  .]166األعراف: [ ﴾١٦٦ �َ  ِٔ َ�ِٰ�  قَِرَدةً  ُكونُوا
بودند، سرکشی کردند، به آنان گفتیم: به شکل بوزینگان چه نهی شده  و چون از آن«

 .»اي در آیید شده رانده

 :انواع گناه -2
 گونه اینطور که در قرآن و سنت  همان ؛شود گناهان به کبیره و صغیره تقسیم می

 توان به آیات ذیل اشاره کرد: که از آن جمله می است شدهبندي  تقسیم
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 فرماید: می اهللا -

ْ  إِن﴿  .]31النساء: [ ﴾اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَُ�ّفِرۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ۡنَهۡونَ  َما َكَبآ�ِرَ  َ�َۡتنُِبوا
 .» گذریم شوید، بپرهیزید، از سایر گناهانتان می اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می«

 )1(شود. بیان شده که گناهان به گناهان کبیره و گناهان صغیره تقسیم می ،در این آیه
 فرماید: و نیز می -

ِينَ ﴿ �ِرَ  َ�َۡتنُِبونَ  ٱ�َّ ثۡمِ  َكَ�ٰٓ  .]32النجم: [ ﴾ٱللََّممَ  إِ�َّ  َوٱۡلَفَ�ِٰحَش  ٱۡ�ِ
 .»کنند هاي کوچک دوري می آنان که از گناهان بزرگ و کارهاي زشت، جز گناهان و لغزش«

گناهان صغیره و ها) جزو  (لغزش» لمم« در این آیه استثنا، استثناي منقطع است؛ چون
 ستثنا شده است.م ،از عموم گناهان کبیره ،ها پس لغزش ؛اعمال حقیر و پست است

 فرماید: و می -

هَ ﴿  .]7الحجرات: [ ﴾َوٱۡلعِۡصَيانَ  َوٱۡلُفُسوَق  ٱۡلُ�ۡفرَ  إَِ�ُۡ�مُ  َوَ�رَّ
 .»و کفر و فسق و نافرمانی را برایتان ناپسند نموده  است«

ي دوم را  ي اول را کفر، درجه درجه است؛ درجه قرار دادهدر این آیه گناهان را سه 
 )2(نامیده است.و نافرمانی ي سوم را عصیان  و درجه ؛فسق

 فرماید: چنین می هم

ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َصِغَ�ةٗ  ُ�َغاِدرُ  َ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�َٰذا َمالِ ﴿ ۡحَصٮَٰها إِ�َّ
َ
 .]49الکهف: [ ﴾أ

ر نکرده و همه را برشمرده گناه بزرگ و کوچکی فروگذااین نامه را چه شده که از هیچ «

 .»است؟!
کوچک باشد  ؛دهد که هر عملی که انسان انجام می ر اینبست  این آیه، نص صریحی

 .)3(شود نوشته می ،یا بزرگ

 .٢٣الصغائر، صالکبائر و -)١(

 همان. -)٢(

 همان. -)٣(
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 که: این جملهآن آمده است؛ از باره  در ایناحادیث زیادي  نیزدر سنت 
ترین گناه نزد خداوند  پرسیدم: بزرگ  اهللا گوید: از رسول می  مسعود ابن -

لَقَكَ «چیست؟ فرمود:  وَ خَ هُ ا وَ عَلَ هللاَِِّ نِدًّ ْ شریک قرار دادن براي اهللا؛ در حالی «یعنی:  »أَنْ جتَ
ترین گناه چیست؟  گناه بزرگی است. بعد از آن، بزرگ گفتم: این، .»ي توست که اهللا، آفریننده

كَ «فرمود:  لَدَ تُلَ وَ قْ أَنْ تَ عَكَ وَ مَ مَ افُ أَنْ يَطْعَ َ که فرزندت را از ترس فقر و  این«یعنی:  »ختَ

ةَ «ترین گناه چیست؟ فرمود:  پرسیدم: پس از آن، بز رگ .»گرسنگی بکُشی لِيلَ َ حَ اينِ زَ أَنْ تُ

كَ  ارِ  .»زنا با زنِ همسایه«: یعنی )1(»جَ

بائِر؟«:  قال رسولُ اهللاَّگوید:  می  نُفَیع بن حارثابوبکره،  - ِ الْكَ ربَ بِّئُكمْ بِأكْ نَ » أَال أُ

لنا: بىلَ يا رسولَ اهللاَّ، قال:  قُوقُ الْوالِديْن«ثالثاً قُ اكُ بِاهللاَِّ، وعُ تَّكِئاً فَجلَس فقال:»اإلِرشْ  ، وكان مُ

ورِ « ة الزُّ ورِ وشهادُ لُ الزُّ لنَا: ليْتَهُ سكت»أَال وقوْ ا حتَّى قُ هَ رُ رِّ ال يكَ ام زَ   اهللا رسول یعنی: ؛)2(»، فَ
 گفتیم: بله، اي» ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟ آیا شما را از بزرگ«سه بار فرمود: 

تر تکیه زده بود،  که پیش  پیامبر .»شرك به اهللا، و نافرمانی پدر و مادر«خدا! فرمود:  رسول
آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره «نشست و فرمود: 

 .فرمود! قدر این جمله را تکرار کرد که با خود گفتیم: اي کاش سکوت می و آن .»است
، « فرمود:  اهللا رسولگوید:  می  ابوهریره - عةِ مُ ةُ إِىلَ اجلُْ عَ مُ س، واجلُْ مْ لواتُ اخلَْ الصَّ

بائِرُ  تنِبَت الْكَ ا اجْ نَّ إِذَ اتٌ ملَِا بينَهُ رَ كفِّ گانه و نماز  نمازهاي پنج«یعنی:  )3(»ورمضانُ إِىلَ رمضانَ مُ
ست که در  ي گناهانی ي دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدي، هر یک کفاره جمعه تا جمعه

 .»ها پرهیز کرد شود؛ البته جز گناهان بزرگ که باید از آن ها انجام می میان آن
هان، گنا گر این هستند که برخی از آشکارا بیان، يدیگرفراوان  ي ادلهاین ادله و 

 که در احادیث قبلی آمده است. چنان هم ؛یرهصغ اند و برخی دیگر، کبیره

 .٨٦ي:  مسلم، شماره -)١(

 .٨٧؛ و صحیح مسلم، ش:٢٦٥٤بخاری، ش:  صحیح -)٢(

 .٢٣٣صحیح مسلم، ش:  -)٣(
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 تعریف گناه کبیره -3
 ،یا لعنت یا عذاب خویش سرانجام آن را به دوزخ یا خشم ،متعال اهللاهر گناهی که 

  اند: هر گناهی که خداوند گفته برخی از علما .)1(ختم کرده باشد، گناه کبیره است
لعنت و در مورد آن، یا ، تهدید نموده دوزخاش به  دربارهواجب کرده یا  يآن حد براي

توان  بر این باورند که میاي از دانشمندان اسالمی  عده .)2(نفرین آمده، گناه کبیره است
ند: ا شماري از علما گفته نمود؛شناسایی  ،شمردنبر ابه جاي تعریف، ب را گناهان کبیره

هیثمی از عالئی نقل  .)3(نه هفت مورد ؛هفتاد مورد است ،یرهتر آنست که گناهان کب صحیح
ها  به کبیره بودن آن  که پیامبررا گناهانی  نموده که در آنکرده که او کتابی تألیف 

ترین آن، زنا  که عبارتند از: شرك، قتل، زنا و زشتتصریح فرموده، گردآوردي کرده است 
ناحق، تهمت زنا به  فرار از گرماگرم جنگ، رباخواري، خوردن مال یتیم به ؛با زن همسایه

چینی، دزدي،  جادو، شهادت دروغ، سوگند ناحق و دروغ، سخنسحر و دامن،  زنان پاك
بازگشت به میان شکنی، ترك سنت،  اهللا الحرام، پیمان خواري، حالل دانستن بیت شراب
، ندادن آب به الهی، نترسیدن از عذاب اهللاحمت پس از هجرت، ناامیدي از ر نشینان بادیه

ادرار، اذیت و آزار والدین و انجام دفع  به هنگاممانده، رعایت نکردن نظافت  مسافر در راه
عمل نکردن به وصیت.  ؛دادن کاري که باعث شود دیگران به پدر و مادر فرد دشنام دهند

 .)4(ها تصریح شده است ه بودن آندر احادیث به کبیرها بیست و پنج گناه بودند که  این
ها را جزو گناهان کبیره برشمرده، درست است؛ زیرا در  این / عالئی که این

 کند؛ اما ادله نیز آن را تأیید میاحادیث، به کبیره بودن این گناهان، تصریح شده است و 
، گناهان دیگري نیز مواردبلکه غیر از این شود؛  گناهان کبیره به همین موارد، منحصر نمی

 کنیم: ها اشاره می ذکر شده است که به برخی از آندر احادیث صحیح 

 .٢٣٣: ی )، شماره١/٢٠٩،(»ةالطهار«مسلم، کتاب  -)١(

 ).١/٩الزواجر، اثر ابن حجر، ( -)٢(

 ).١/٤١، (یتفسیر الطبر -)٣(

 .٢٨الصغائر، صالکبائر و -)٤(
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تشبیه مردان به زنان و  ؛کند به ناحق زنش را مالعنه که دروغ، خودکشی، کسی 
 ....هاي زمین و بدي در حق همسایه، خیانت، رشوه، تغییر نشانه ؛بالعکس

در  -در متون دینیبلکه هر گناهی که  د؛، فراوان هستنگناهان کبیره که این خالصه
 -قالب نفرین یا خشم الهی یا تهدید به آتش دوزخ یا تهدید به حدي شرعی و امثال آن
یا  بر حرام بودن آن تأکید شده یا بیان گردیده که مفسده و زیانِ آن در هستی، عظیم است

 )1(شود. کبیره محسوب میاي دال بر بزرگ بودن ارتکاب آن وجود داشته باشد، گناه  قرینه

 تعریف گناه صغیره -4
اش به تهدیدي  بارهو دریا مجازات ندارد ست که در دنیا، حد  گناهیگناه صغیره، 

 :فرماید متعال می اهللا )2(اخروي، تصریح نشده است؛

ِينَ ﴿ �ِرَ  َ�َۡتنُِبونَ  ٱ�َّ ثۡمِ  َكَ�ٰٓ  .]32النجم: [ ﴾ٱللََّممَ  إِ�َّ  َوٱۡلَفَ�ِٰحَش  ٱۡ�ِ
 .»کنند هاي کوچک دوري می آنان که از گناهان بزرگ و کارهاي زشت، جز گناهان و لغزش«

یعنی  ؛شود دنیا و آخرت بر آن حد جاري نمی هاي کوچکی هستند که در لغزش ،»لمم«
ي آن،  دهنده در آخرت، آتش دوزخ را براي انجام  که خداوند گناه صغیره، گناهی نیست

 )3(اي نیست که در دنیا حدي بر آن اقامه شود. گناه زشت و فاحشهنیز واجب کرده باشد و 
بسا  و چهناك است خطرش صاحب اي، بربر آن گناه صغیره در صورت اصرارناگفته نماند که 

اتِ «فرموده است:   اهللا گرداند. رسول میاو را هالك  َقَّرَ ثَلُ حمُ إِنَّامَ مَ ، فَ نُوبِ اتِ الذُّ َقَّرَ حمُ إِيَّاكُمْ وَ

وا بِهِ  جُ ا أَنْضَ َلُوا مَ تَّى محَ ا بِعُودٍ حَ اءَ ذَ جَ ا بِعُودٍ وَ اءَ ذَ ادٍ، فَجَ لُوا بَطْنَ وَ مٍ نَزَ ثَلِ قَوْ نُوبِ كَمَ إِنَّ  الذُّ ، وَ مْ هُ بْزَ خُ

هُ  ْلِكُ ا هتُ بُهَ احِ َا صَ ذُ هبِ خَ نْ يُؤْ نُوبِ مَ اتِ الذُّ َقَّرَ  زیرا؛ بپرهیزید زنهار! از گناهان کوچک« :یعنی )4(»حمُ
 اند و این یکی، چوبِ اي پیاده شده که در میان دره هستندچون افرادي  هم ،گناهان کوچک

 .٣٣ -٢٩همان. صفحات:  -)١(

 ).٣/١٣٠٧أقوال التابعین في مسایل التوحید و اإلیمان، ( -)٢(

 ).٣/١٣٠٧همان، ( -)٣(

 .٣٨٩: ی ، شمارهی، اثر آلبانالسلسلة الصحیحة -)٤(
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شود و با  هاي فراوانی جمع می چوبکه  تا این دیگر؛آورد و آن یکی چوبی  می کوچکی
بدانید که هرگاه فردي در پزند.  نان می -کنند و آتشی روشن می -شده آوري هاي جمع چوب

 .»رسد دهد، بازخواست شود، به هالکت می ی که انجام میوچکاهان کبرابر گن
فرد را به گناهی ا جایی که تانجامد؛  هرچند کوچک باشد، به گناه دیگري می ،گناه

روست که بدي، با نیکی و به  هاست؛ از همین ترین گناه کند که جزو بزرگ دچار می
 :فرماید می  شود؛ نه با بدي؛ اهللا بهترین روش دفع می

ۡحَسنُ  ِ�َ  بِٱلَِّ�  ٱۡدَ�عۡ ﴿
َ
 .]96المؤمنون: [ ﴾أ

 .»بدي را به بهترین روش دفع کن«
القِ النَّاسَ «نیز فرموده است:   پیامبر ا، وخَ هَ ْحُ سنةَ متَ يِّئَةَ احلْ بِعِ السَّ نْتَ وأَتْ يْثُامَ كُ اتَّقِ اهللاََّ حَ

نٍ  سَ لُقٍ حَ ساز و پس از هر بدي، نیکی نما هرجا که بودي، تقواي اهللا پیشه «: یعنی )1(»بخُ
 .»تا آن بدي را از میان ببرد و با مردم، با اخالق نیکو برخورد و رفتار کن

مرتکب شده تا گناهی را که  انجام دهدبنده دچار گناهی شود، باید کار نیکی وقتی 
 زیرا ؛گزین معصیت بگرداند گزین بدي؛ و طاعت را جاي نیکی را جاي، پاك کند و است

دارد و  میها را دوست  کند و نیکی آن الفت پیدا می اببنده توفیق کار نیک بیابد، هرگاه 
حتی اگر مجبور به گناهی شود،  گردد؛ گیرد و هرگز از آن جدا نمی قلبش با آن آرام می
 همواره سان بنده، بدین ؛کند نهی می ،گیرد و ایمانش او را از این گناه قلبش بدان انس نمی

 .)2(گیرد فاصله می ها و از بديافزاید  میهایش  بر نیکی

 :شود حکم کسی که مرتکب گناه کبیره  -5
که او  ضمن اینیعنی ي چنین کسی دارند؛  بارهاي در میانه دیدگاه،  صحابه و تابعین

که چنین  بودند بلکه معتقد ؛داردنایمان کاملی  کهاند، بر این باور بودند  را تکفیر نکرده
به عبارت  و به خاطر ارتکاب گناه کبیره، فاسق است. ،خاطر ایمانش، مؤمنبه فردي، 

 .٩٦: ی، شمارهیصحیح الجامع، اثر آلبان -)١(

 .٣٥الصغائر،صالکبائر و -)٢(
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چنین  حکم ،ست. این يگنهکار مؤمنِ ؛ یعنیولی ایمان ناقصی دارد ،مؤمن است دیگر:
به خواست و مشیت اهللا بستگی دارد؛ یعنی اگر در آخرت اما حکمش  ؛در دنیاست فردي

با این  ،بخشاید. این بزرگواران او را میهد، خواهم بدهد و اگر  و را عذاب میبخواهد، ا
باشد،  ي فاسقان می ي اهل ایمان است، با نصوصی که درباره را که دربارهحکم، نصوصی 

 .)1(اند بندي کرده جمع
مانند و در دین و ایمان و طاعت، کامل  تا ابد در جهنم نمی ،فاسقان امت اسالمی

مستحق  شانارهاي بد. به خاطر کارهاي نیکبلکه هم کارهاي نیک دارند و هم ک ؛نیستند
 .)2(، سزاوار مجازاتو به خاطر کارهاي بدشان ندپاداش

اي ایمان  اتفاق نظر دارند که کسی که ذره ،صحابه و تابعین و سایر پیشوایان اسالمی
به اذن   چنین اتفاق نظر دارند که پیامبر هم ؛ماند در دل داشته باشد، تا ابد در جهنم نمی

علما در  .)3(خواهد کرداند، شفاعت  براي افرادي از امتش که مرتکب گناه کبیره شده اهللا
ها را به عنوان  آناند که برخی از  ي متعددي از قرآن و سنت استدالل کرده به ادلهباره  این

 کنیم: نمونه ذکر می
 :فرماید متعال می اهللا -الف

َ  إِنَّ ﴿ ن َ�ۡغفِرُ  َ�  ٱ�َّ
َ
 .]48النساء: [ ﴾�ََشآءُ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما َوَ�ۡغِفرُ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ

آمرزد و جز شرك را براي هر که بخواهد  همانا اهللا این را که به او شرك ورزند، نمی«

 .»بخشد می
 اهللا متعالشود، تحت مشیت  که هرکه مرتکب گناه کبیره می سازد این آیه، روشن می

البته مشروط  گذرد؛ بخواهد، از او درمیدهد و اگر  عذاب میاو را بخواهد، قرار دارد؛ اگر 
 .)4(، شرك نباشدي آن فرد  گناه کبیرهکه  به این

 ).٣/١٣١٥اإلیمان، عبدالعزیز عبدالله، (وال التابعین في مسائل التوحید واق -)١(

 ).٧/٦٧٩، (ی)؛ الفتاو٣/١٣١٥همان، ( -)٢(

 .٢٠٩اإلیمان، اثر ابن تیمیه، ص -)٣(

 ).٤/١٢٩، (یتفسیر الطبر -)٤(
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 :فرماید می  اهللا -ب

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  َطآ�َِفَتانِ  �ن﴿ ْ  ٱۡ�َتَتلُوا ۡصلُِحوا
َ
ۖ  فَأ  َ�َ  إِۡحَدٮُٰهَما َ�َغۡت  فَإِنۢ  بَۡيَنُهَما

ۡخَرىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� ٰ  َ�ۡبِ�  ٱلَِّ�  فََ�ٰتِلُوا ءَ  َح�َّ ۡمرِ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ

َ
ِۚ  أ ْ  فَآَءۡت  فَإِن ٱ�َّ ۡصلُِحوا

َ
 بِٱۡلَعۡدلِ  بَۡيَنُهَما فَأ

 ْۖ ۡقِسُطٓوا
َ
َ  إِنَّ  َوأ ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما ٩ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ ْ  إِۡخَوة ۡصلُِحوا

َ
َخَوۡ�ُ�مۚۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
 أ

 ْ َ  َوٱ�َُّقوا  .]10-9الحجرات: [ ﴾١٠ تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  ٱ�َّ
دیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از  و اگر دو گروه از مؤمنان با یک«

این دو گروه، به گروه دیگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم اهللا 
بازگشت، در میانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار و اگر (به حکم اهللا)  بازگردد.

 .»کنید. و تقواي اهللا پیشه نمایید تا مشمول رحمت شوید
ایمان از دو اما صفت گناهان کبیره است،  یگر، جزود با یکمسلمانان  یدنکه جنگ اینبا 

بسیاري از علما به این آیه  .)1(اند از اهل ایمان خارج نشده ها و این نگردیدهطرف جنگ، نفی 
 .)2(کند ي ایمان خارج نمی اند که گناه هرچه بزرگ باشد، شخص را از دایره استدالل کرده

 :فرماید می اهللا -ج

َها﴿ ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ  بِٱلَۡعۡبدِ  وَٱلَۡعبۡدُ  بِٱۡ�ُّرِ  ٱۡ�ُرُّ  ٱلَۡقۡتَ��  ِ�  ٱلۡقَِصاُص  َعلَيُۡ�مُ  ُكتَِب  ءَاَمنُوا

نَ�ٰ 
ُ
�  وَٱۡ� نَ�ٰ

ُ
ِخيهِ  مِنۡ  َ�ُۥ ُعِ�َ  َ�َمنۡ  بِٱۡ�

َ
ءٞ  أ ۡ�َ  ۢ َدآءٌ  بِٱلَۡمۡعُروِف  فَٱّ�ِبَاُع

َ
 ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  إَِ�ۡهِ  َوأ

 .]178: ةالبقر[
 شدگان، حکم قصاص مقرر شده اید! بر شما در مورد کشته اي کسانی که ایمان آورده«

برده، و زن در برابر زن. پس هر قاتلی که از سوي  ؛ آزاد در برابر آزاد، برده در برابراست
نیکی در پی  برادر خود (یعنی از سوي ولی دم) بخشیده شود (و قصاص نگردد) باید به

 .»م بپردازدنیکی به ولی د بها را بهبها برآید و خون اداي خون
اهللا متعال، کسی را که مرتکب قتل عمد شود، به ماندن همیگشی در دوزخ تهدید 

 .١٢٧، صیعن الفرق و تاریخ المسلمین، دکتر احمد جل دراسة -)١(

 .٣٨٣، صیطالب، اثر صالب یبن اب یعل -)٢(
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 فرماید: جا که می فرموده است؛ آن

َتَعّمِٗدا ُمۡؤِمٗنا َ�ۡقُتۡل  َوَمن﴿ ا َجَهنَّمُ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ ُ  وََغِضَب  �ِيَها َ�ِٰ�ٗ  َولََعَنُهۥ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
َعدَّ 

َ
 .]93النساء: [ ﴾٩٣ َعِظيٗما َعَذابًا َ�ُۥ َوأ
در آن خواهد ماند؛ و اهللا  عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه منی را بهؤو هرکس م«

 .»بر او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است
عنوان  زیرا از قاتل، بهصفت ایمان را از این قاتل گنهکار نفی نکرده است؛ حال، با این 

 برادرِ اولیاي مقتول که مؤمن هستند، یاد نموده است:

ِخيهِ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  ُعِ�َ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ءٞ  أ ۡ�َ  ۢ َدآءٌ  بِٱلَۡمۡعُروِف  فَٱّ�َِباُع

َ
 .]178: ةالبقر[ ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  إَِ�ۡهِ  َوأ

پس هر قاتلی که از سوي برادر خود (یعنی از سوي ولی دم) بخشیده شود (و قصاص «

 .»بپردازدبها را به نیکی به ولی دم  بها برآید و خون نیکی در پی اداي خون ) باید به،نگردد
اهللا اما اگر دوزخ است؛  ،سزاي قاتل .)1(ست دینی جا، برادريِ منظور از برادري در این

 .)2(بخشد او را می بخواهد،
 ،خورد یا از فرد رباخوار صفت ایمان را از کسی که اموال مردم را به باطل می ،قرآن کریم -د

 :فرماید متعال می اهللابه همین خاطر  ؛را حالل نداند، نفی نکرده است رباخواريمادام که 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُ�لُٓوا

ۡ
ۡمَ�ٰلَُ�م تَأ

َ
 .]29النساء: [ ﴾بِٱۡلَ�ِٰطلِ  بَۡيَنُ�م أ

 .»ناحق مخورید هاي مومنان! اموالتان را در میان خویش ب«
 :فرماید ي دیگري می در آیهو 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ ْ  ِمنَ  بَِ�َ  َما َوَذُروا ا ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن ٱلّرَِ�وٰٓ  ﴾٢٧٨ مُّ

 .]278: ةالبقر[
چه را که از اموال ربا  راستی ایمان دارید، آن و اگر به سازیدپیشه  اهللاي مؤمنان! تقواي «

 .»(نزد مردم) باقی مانده است، رها کنید

 .١٢٧ق و تاریخ المسلمین، صعن الفر دراسة -)١(

 ).٨/١٦، (یسنن البیهق -)٢(
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ي اسالم خارج  گناهان، فرد را از دایره تصریح شده که احادیث صحیحدر چنین  هم -ه
يْتُ النَّبِيَّ «: گوید  ابوذرکه  چنان همکند؛  نمی يْتُهُ  أَتَ مَّ أَتَ ، ثُ ائِمٌ وَ نَ هُ ، وَ يَضُ بٌ أَبْ يْهِ ثَوْ لَ عَ وَ

 : الَ قَ ، فَ تَيْقَظَ دِ اسْ قَ نَّةَ «وَ لَ اجلَْ ، إِالَّ دَخَ لِكَ ىلَ ذَ اتَ عَ : ال إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ، ثُمَّ مَ الَ بْدٍ قَ نْ عَ ا مِ إِنْ ». مَ : وَ لْتُ قُ

 : الَ ؟ قَ قَ َ إِنْ رسَ نَى، وَ إِ «زَ نَى، وَ إِنْ زَ قَ وَ َ : ». نْ رسَ الَ ؟ قَ قَ َ إِنْ رسَ نَى، وَ إِنْ زَ : وَ لْتُ إِنْ «قُ نَى، وَ إِنْ زَ وَ

قَ  َ : ». رسَ الَ ؟ قَ قَ َ إِنْ رسَ نَى، وَ إِنْ زَ : وَ لْتُ رٍّ «قُ مِ أَنْفِ أَيبِ ذَ غْ ىلَ رَ ، عَ قَ َ إِنْ رسَ نَى، وَ إِنْ زَ یعنی:  )1(»وَ
روي او کشیده اي سفید  ارچهپآن بزرگوار در حالی که رفتم و دیدم که   پیامبرنزد «

اي که  هر بنده«فرمود: ؛ رفتم، بیدار شده بود شخوابیده است. بار دوم که نزد شده،
پرسیدم: اگرچه مرتکب زنا و ». شود بمیرد، وارد بهشت می ایمانبگوید و بر  االاهللا اله ال

نا و زدوباره پرسیدم: اگرچه ». اگرچه مرتکب زنا و سرقت شود«سرقت شود؟ فرمود: 
باز هم پرسیدم: اگرچه مرتکب ». اگرچه مرتکب زنا و سرقت شود«؟ فرمود: دزدي کند

 .»رغم خواست ابوذر، اگرچه زنا و دزدي کند علی«زنا و سرقت شود؟ فرمود: 
 قطع طور توان به نمیکه  ست بر این دلیلی، »اگر چه مرتکب زنا و سرقت شود«عبارت:  

 شوند، حکم کرد؛ بلکه چنین کسانی در بر دوزخی بودن کسانی که مرتکب گناه کبیره می
 .)2(روند بهشت می آیند و به دوزخ بیرون میاز سرانجام جهنم شوند،  واردصورتی که 

 در میان جمعی از صحابه، فرمود:  اهللا گوید: رسول می  عباده بن صامت -
ىلَ أَنْ ال « ايِعُوينِ عَ تَانٍ بَ أْتُوا بِبُهْ ال تَ ، وَ مْ كُ الدَ تُلُوا أَوْ قْ ال تَ نُوا، وَ زْ ال تَ وا، وَ قُ ِ ال تَرسْ يْئًا، وَ وا بِاهللاَِّ شَ كُ ِ تُرشْ

ىلَ اهللاَِّ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ ىفَّ مِ نْ وَ مَ ، فَ وفٍ رُ عْ وا يفِ مَ ال تَعْصُ ، وَ مْ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ َ أَيْ هُ بَنيْ ونَ ُ رتَ فْ نْ أَصَ تَ مَ ابَ ، وَ

هُ اهللاَُّ َ رتَ يْئًا ثُمَّ سَ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ، وَ ةٌ لَهُ ارَ فَّ وَ كَ هُ يَا فَ نْ عُوقِبَ يفِ الدُّ يْئًا فَ لِكَ شَ نْ ذَ وَ إِىلَ اهللاَِّ إِنْ مِ هُ  فَ

بَهُ  اقَ اءَ عَ إِنْ شَ نْهُ وَ ا عَ فَ اءَ عَ قرار ندهید  اهللابا من بیعت کنید که چیزي را شریک «یعنی:  )3(»شَ
دیگر تهمت زنا نزنید و در  و دزدي و زنا نکنید و فرزندانتان را به قتل نرسانید و به هم

 .٥٨٢٧صحیح بخاری، ش:  -)١(

 ).٢/٩٧شرح صحیح مسلم، ( -)٢(

 ١٨صحیح بخاری، شماره:  -)٣(
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. هرکس از شما به این موارد وفا نماید، اجرش با خداست و نکنیدنافرمانی  هاي نیککار
ي گناهش  این مجازات، کفارهها عمل نکند و در دنیا مجازات شود،  هرکس به یکی از این

را بپوشاند، حسابش با  اهللا گناهشها عمل نکند و  و هرکس به یکی از این هد بود؛خوا
 .»کند می شمجازاتبخواهد، گذرد و اگر  از او در می بخواهد،خداست: اگر 

شود، به  که فردي که مرتکب گناه کبیره میاست  بر این  اجماع صحابه و تابعین
تحت مشیت  ،و در آخرت باشد میاش، فاسق  و به خاطر گناه کبیره ؛خاطر ایمانش مؤمن

 .)1(است متعال پروردگار

 ).٣/١٣١٨أقوال التابعین في مسائل التوحید و اإلیمان، ( -)١(
                                                            



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 یسخن پایان

آن را براي من  اهللاست که  در این کتاب، مطلبی  اهللایمان به  ي دربارهسخن 
. هر مطلب درستی در این کتاب میدمنا»  به اهللا ایمان«آسان گردانید و این کتاب را 

ست و هر خطا و نقصی در آن باشد، از جانب خودم  ونديباشد، فقط از لطف خدا
و پیامبرش از آن،  اهللاگردم، و  طلبم و به سوي او بازمی آمرزش می اهللا متعالو از  باشد می

امید  ؛خطا و اشتباه نشومبرایم بس که خیلی حریص بودم که دچار  ،مبرا و دورند. همین
 است که از اجر و پاداش محروم نگردم.

، سودمند -باشد که هرجا -این کتاب را براي هر انسانیکه خواهم  میاهللا متعال از 
 اهللا متعالاز  ؛ایمان و هدایتش یا سبب تعلیم یا یادآوري او باشد افزایشگرداند و سبب ب

توفیق دهد که مرا در خوانند،  کتاب را میام که این  رادران دینیه بخواهم که ب می
، به خواست اش در غیاب او دعاي خیر برادر براي برادر دینی زیرا؛ دعاهایشان یاد کنند

 شود. مستجاب می اهللا متعال،
 که: رسانم این کتاب را با این آیه به پایان می

ِينَ  َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا َ�َا ٱۡغفِرۡ  َر�ََّنا﴿ يَ�ٰنِ بِٱ َسَبُقونَا ٱ�َّ ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َ�َۡعۡل  َوَ�  ۡ�ِ  ّلِ�َّ
 ْ ٓ  َءاَمُنوا  .]10الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

اي پروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در «
گمان تو،  پروردگارمان! بیاي نسبت به مؤمنان قرار مده؛ اي  هایمان هیچ کینه دل

 .»ي مهرورزي بخشاینده
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 گوید: شاعر می

ـــــــــــــــــإين ــــــــــــــــــي ف ـــــــــــــــــي ال تعذبن  إهل
 

 مقـــــر بالـــــذي قـــــد كـــــان منّـــــي 
 

 ».کنم اعتراف می م مده که به گناهانمعذاب اي معبود من!«

ــــــــــــائي ــــــــــــة إال رج ــــــــــــا يل حيل  وم
 

 وعفــــــوك إن عفــــــوتَ وحســــــن ظنــــــي 
 

 ».و حسن گمانم ندارم -گذشت کنیاگر  -اي جز امید به رحمت و گذشت تو چاره«

ـــــــــا ـــــــــة يل يف الرباي  فكـــــــــم مـــــــــن زل
 

 وأنــــــــت عــــــــيلَّ ذو فضــــــــل ومــــــــنّ  
 

 ».داشتم، و تو بر من لطف و منت زیادي کردي فراوانیهاي  در بین مخلوقات گناهان و لغزش«

ـــــــــــا ـــــــــــدمي عليه ـــــــــــرت يف ن  إذا فكّ
 

ــــــني  ــــــت س ــــــاميل وقرع ــــــت أن  عضض
 

گیرم و دندان حسرت و  کنم، انگشتانم را گاز می هرگاه به پشیمانی بر این گناهان فکر می«
 ».سایم پشیمانی بر هم می

 يظـــــــــــن النـــــــــــاس يب خـــــــــــرياً وإينّ 
 

 ر النـــــــاس إن مل تعـــــــف عنّـــــــيـلشـــــــ 
 

 ».من بدترین مردم هستم ،ولی اگر از من گذشت نکنی ؛مردم به من گمان نیک دارند«

 

 وأتوب إليكسبحانك اللّهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك 
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