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 الرحیم  الرحمن هللا بسم

 مقدمه 

* 

 و خواهیم،  یم آمرزش و یاری او از و گوییم، یم را او حمد است، هللا آن از ستایش

 هللا به خود ناشایست کارهای و خویش، نفس های بدی از و کنیم، یم توبه درگاهش به

 گمراه  را  هرکه و داشت، نخواهد گمراهگری  او کند هدایت را  که هر هللا بریم،  یم پناه

 هللا، جز نیست حق به معبودی که دهم یم گوایه و یافت، نخواهد هدایتگری او سازد

یک ب   و یگانه  که  و درود  اوست،  پیامب   و بنده  محمد  که  دهم  یم گوایه  و است،  شر

  و اصحابش،  و  آل بر  و او  بر هللا  بسیار سالم
 
وی آنان از  نیک  به که باید کساب   همه  پبر

 .کنند

 است، مطلوب  ترین واجب و علوم  گرانبهاترین و ترین گرایم «توحید علم» :بعد اما

 کلید و است، بندگان بر او حقوق و صفات و نامها و تعایل هللا به علم   علم،  این زیرا

ایع بنیان و تعایل، هللا  سوی به مسبر   .اوست شر

  اساس،  این  بر 
 
ان  همه  :فرماید یم  تعایل هللا .اند خوانده  فرا آن سوی  به  یکصدا پیامب 

نَّهُ ﴿ 
َ
َّا نُوِحٓي إِلَۡيهِ أ ۡرَسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِل

َ
نَا۠ فَ   ۥ َوَمآ أ

َ
َّٓا أ ]األنبياء:   ﴾ ٢٥ۡعُبُدونِ ٱ لَٓا إَِلََٰه إِل

25] 

ٔی هیچ تو از پیش ما و {  :که کردیم ویح او به که آن مگر نفرستادیم، را پیامبر

 خود هللا و :25] انبیاء } [کنید عبادت مرا تنها پس نیست؛ مٔن جز ] حق به[ معبودی

  به شهادت
 

 یم  تعایل هللا  .اند داده  گوایه همیر   به نبر   علما و مالئکه و داده، اش یگانک

 : فرماید

ُ ٱَشِهَد  ﴿  نَّهُ   ّللَّ
َ
َّا ُهَو وَ   ۥ أ ْولُواْ   لَۡمَلَٰٓئَِكةُ ٱ لَٓا إَِلََٰه إِل

ُ
ِ   لۡعِۡلمِ ٱ َوأ َۢا ب َّا ُهَو    لۡقِۡسِط  ٱ قَآئَِم   لَۡعزِيزُ ٱ لَٓا إَِلََٰه إِل

 [18]آل عمران:  ﴾ ١٨لۡحَِكيمُ ٱ

ٔ جهأن در[ که هللا،{  که اسٔت دادٔه گوایه است، عدٔل برپادارندۀ ]هست 

ٔ[ علما و فرشتگان و نیست، أو جز ]حق بٔه[ معبودی ٔ بر نب  
 

ٔ و یگانگ  الٔه عدالت 
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 [است حکیم ناپذیرٔ  شکست ]کٔه[ نیست أو جز ]حق بٔه[ معبودی ]دهند یم گوایه

 18] :عمران آل}

لت که آنجاب   از و  گرفی    یاد به که است الزم مسلماب   هر بر است، چنیر   توحید مب  

 و درست، بنیاب   بر را دینش تا دهد، اهمیت آن به اعتقاد و اندیشیدن و دادن یاد و

 .شود سعادتمند آن نتایج  و ثمرات با و باشد؛ نهاده  بنا تسلیم و اطمینان

 التوفیق  ویل وهللا

 مولف 

* 

 اسالم  دین

 فرستاد آن با  را - وسلم علیه هللا  صیل - محمد هللا که  است دین   همان :اسالم دین

 را نعمت  اش واسطه به و  کرد، کامل بندگانش برای را آن و داد، خاتمه آن با را ادیان و

 دین این  جز هیچکس از پس پسندید، برایشان دین عنوان به و رساند، اتمام به آنان بر

 :فرماید یم تعایل هللا .پذیرفت نخواهد را

ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن رَُّسوَل ﴿  َحٖد م 
َ
بَآ أ
َ
ٌد أ ا َكاَن ُمحَمَّ ِ ٱ مَّ بِي ِـَۧن  ٱ وََخاَتَم    ّللَّ ُ ٱ وََكاَن    لنَّ ِ    ّللَّ

بِكُل 
 [ 40]األحزاب:  ﴾ ٤٠َشۡيٍء َعلِيٗما  

 فرستادۀ بلکه نیست، شما مردان از یک هیچ پدر - وسلم عليه هللا صىل - محمد{

ان خاتم و مردم، سوی به هللا ی هیچ که] پیامبر  است، [آمٔد نخواهد او از پس پیامبر

ٔی هر از هللا و   :40 ]احزاب  [ٔ} است آگاه چب  

 :فرماید یم تعایل هللا و

َِمۡت َعلَۡيُكُم  ﴿  مُ ٱ وَ   لَۡمۡيَتةُ ٱ ُحر  هِلَّ لَِغۡيِر   لۡخِنِزيرِ ٱَولَحُۡم    لدَّ
ُ
ِ ٱ َوَمآ أ   لَۡمۡوقُوَذةُ ٱ وَ   لُۡمۡنَخنَِقةُ ٱوَ   ۦ بِهِ   ّللَّ

ِيَةُ ٱ وَ  ِطيَحةُ ٱ وَ   لُۡمتََرد  َكَل    لنَّ
َ
ُبعُ ٱَوَمآ أ ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح عَلَى    لسَّ َّا َما َذكَّ َ   لنُُّصبِ ٱإِل ن ت

َ
ْ َوأ   ۡسَتۡقِسُموا

 ِ ۡزَلَِٰم  ٱب
َ
َٰلُِكۡم فِۡسٌق     لۡأ َِّذينَ ٱ يَئَِس    لَۡيۡومَ ٱ َذ   لَۡيۡومَ ٱ   ۡخَشۡوِن  ٱ َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فَلَا َتۡخَشوُۡهۡم وَ   ل
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ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم  
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
فِي    ۡضُطرَّ ٱ دِيٗناۚ َفَمِن    لۡإِۡسَلَٰمَ ٱأ

َ ٱ َمۡخَمَصٍة َغۡيَر ُمَتَجانِٖف ل ِِإثٖۡم فَإِنَّ    [ 3]المائدة:  ﴾ ٣يمٞ َغُفورٞ رَّحِ   ّللَّ

 برای و رساندم کمال به شمٔا بٔر رٔا نعمتٔم و ساختم کامٔل برایتان رٔا دینتان امروز{

 .[3 :مائده] {پسندیدم [دین عنوان به] را اسالم شما

  :فرماید یم تعایل هللا و

ينَ ٱ إِنَّ  ﴿  ِ ِ ٱ ِعنَد    لد  َُٰم  ٱ  ّللَّ َِّذينَ ٱ   ۡخَتلََف ٱ َوَما    لۡإِۡسَل وتُواْ   ل
ُ
َّا ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم    لِۡكَتََٰب ٱ أ   لۡعِۡلمُ ٱ إِل

َۢا بَۡيَنُهۡم  َوَمن يَۡكُفۡر أَـِبَيَِٰت   ِ ٱ َبۡغَي َ ٱ فَإِنَّ    ّللَّ  [19]آل عمران:  ﴾ ١٩لۡحَِسابِ ٱ َسِريُع   ّللَّ

 :فرماید یم تعایل هللا و19] ٔٔ: عمران آل] {است اسالم هللا، نزد [حق] دین همانا{

]آل   ﴾ ٨٥لَۡخَِٰسِرينَ ٱ ِمَن   ٓأۡلِخَرةِ ٱ دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو فِي   لۡإِۡسَلَٰمِ ٱ َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَر  ﴿ 

 [85عمران: 

ٔ کس هر و{ ٔ دیت   او و شد، نخواهد پذیرفتٔه او از هرگز گزیند، بر اسالٔم از غب 

ٔ:85]ٔعمران آل] {است زیانکاران از آخرت در

  بر  تعایل هللا  
 
 دهند، انجام را هللا عبادت دین این  با که نموده فرض را این مردم همه

ش و  ز که داده قرار  خطاب مورد  چنیر   را - وسلم علیه هللا  صیل - پیامب 

َها  ﴿  يُّ
َ
أ اُس ٱ قُۡل َيَٰٓ ِ ٱإِن ِي َرُسوُل    لنَّ َِّذي ٱ إِلَۡيُكۡم َجمِيًعا    ّللَّ َمََٰوَٰتِ ٱُمۡلُك    ۥ لَهُ   ل ۡرِض  ٱوَ   لسَّ

َ
لَٓا إَِلََٰه    لۡأ

َّا ُهَو يُۡحيِ  ِ   ۦ إِل ِ ٱ َوُيِميُتُۖ فَـ َاِمُنواْ ب ِبي ِ ٱ َوَرُسولِهِ    ّللَّ ِي ِ ٱ  لنَّ م 
ُ
َِّذي ٱ   لۡأ ِ   ل ِ ٱ يُۡؤِمُن ب   تَّبُِعوهُ ٱ وَ   ۦ تِهِ وََكلَِمَٰ   ّللَّ

 [158]األعراف:   ﴾ ١٥٨لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدونَ 

 که پروردگاری آن هستم، شمٔا همۀ سوی به هللا فرستادۀ من !مردم ای :بگو{

ٔ ٔ از زمی  ٔ ٔو آسمانها فرمانروای  ٔ] معبود اوست، آن   کند، یم زنده نیست، او جٔز [راستیت 

اند، یم و ٔ آن اش فرستاده و هللا به پس مب   هللا به که (ناخوانده درس) «أیّمٔ» پیامبر

وی أو از و بیاورید، ایمأن دارد، ایمأن کلماتش و  {شوید هدایت که باشد کنید؛ پب 

   ]158ٔ :اعراف]
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 صیل - هللا  رسول که است روایت - عنه هللا رض   - ابوهریره از  مسلم صحیح  در و 

 كس هيچ  اوست، دست در محمد جان كه كس  به سوگند» :فرمودند - وسلم علیه هللا

 به و كند وفات سپس شنود نىم را من [مبعث خب  ] نرصاب   يا باشد يهودى امت اين از

 .«بود خواهد دوزخ اصحاب از  او مگر نياورد ايمان ام شده  فرستاده آن براى كه آنچه

 رصفا نه آن به نهادن گردن و پذیرش با همراه آورده او آنچه به باور  :یعن   او به ایمان

 و نمود تصدیق  را او سخن آنکه وجود  با ابوطالب اساس این بر شمردنش؛ راستگو

ین از او دین  که  داد گوایه   پذیرش از  زیرا] آید  نىم  حساب به  او به  مؤمن است، ادیان بهب 

 .[زد  باز ش دین این

  اسالم دین و
 
 و دارد، خود  در را داشتند پیشیر   ادیان که هاب   نیک  و مصالح  همه

  این دارای این بر عالوه
 

 هللا .است مناسب ملن   و مکان و زمان هر  برای که است ویژگ

ش به خطاب تعایل   :فرماید یم  پیامب 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك  ﴿ 
َ
ِ   لِۡكَتََٰب ٱ َوأ ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن  لۡحَق ِ ٱ ب ِ   ۡحُكم ٱ َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ  فَ   لِۡكَتَٰبِ ٱ ُمَصد 

نَزَل  
َ
ُۖ ٱ بَۡيَنُهم بَِمآ أ ُ ا َجآَءَك ِمَن    ّللَّ ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
ِ  ٱ َولَا تَتَّبِۡع أ ٖ َجعَ   لۡحَق 

َوِمۡنَهاٗجاۚ    ةٗ ۡلَنا ِمنُكۡم ِشۡرعَ لِكُل 
ُ ٱ َولَۡو َشآَء   َُٰكۡمُۖ فَ   ّللَّ ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَى مَّ

ُ
ْ ٱ لَجََعلَُكۡم أ َِٰت  ٱ   ۡستَبُِقوا ِ ٱ إِلَي    لۡخَۡيَر   ّللَّ

 [48]المائدة:  ﴾ ٤٨َمۡرِجُعُكۡم َجمِيٗعا َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتۡخَتلُِفونَ 

ٔ تصدیٔق که حأل دٔر کردیم نازل تٔو سوی به حق به رٔا کتاب این ما و{
 
 کننده

ه و] حاکم و پیشی  ٔ کتابهای  ]48ٔٔٔ :ٔمائده] {آنهاست بر [چب 

 تمسک :که است این است،  مناسب  امن   و مکان و زمان هر برای که این معنای و

 نه است، آن  صالح  به بلکه نیست، تضاد  در  مکاب   و دوران هیج  در  امت  منافع با آن به

 تغبر  آن در خواهد یم که طور هر تا] است، حاکم آن بر ملن   و مکان و زمان هر اینکه

 .کنند یم گمان مردم از  برخ   که آنطور [کند ایجاد

 درسن   به که را کس هر نموده ضمانت  هللا  که است برحق   دین  همان اسالم  دین

وز او غبر  بر و دهد،  یاری جسته تمسک آن به   :فرماید یم تعایل هللا .گرداند پبر
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َِّذيٓ ٱ ُهَو  ﴿  ۡرَسَل َرُسولَهُ   ل
َ
ِ   ۥ أ ِينِ ٱ عَلَى    ۥ لُِيۡظِهَرهُ   لۡحَق ِ ٱَودِيِن    لُۡهَدىَٰ ٱ ب َولَۡو َكرِهَ    ۦ ُكل ِهِ   لد 

 [ 9]الصف:  ﴾ ٩لُۡمۡشِرُكونَ ٱ

 همۀ بر را آن تا فرستاد، حق دین و هدایت با را خود رسول که است کیس او}

کان چه اگر گرداند، غالب ها دین  تعایل هللا و .[9 :صٔف] {باشند داشته کراهت مشر

  :فرماید یم

ُ ٱ وََعَد  ﴿  َِّذينَ ٱ   ّللَّ َٰلَِحَٰتِ ٱَءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ    ل ۡرِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم فِي    لصَّ
َ
  ۡسَتۡخلََف ٱ َكَما    لۡأ

َِّذينَ ٱ  نَنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم    ل ِ َِّذي ٱ ِمن َقۡبلِِهۡم َولَُيَمك  ۡمٗناۚ    ۡرتََضيَٰ ٱ   ل
َ
ِنَۢ َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ُهم م  لَنَّ ِ لَُهۡم َولَُيَبد 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
َٰلَِك فَأ اۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ  [ 55]النور:  ﴾ ٥٥  لَۡفَِٰسُقونَ ٱ َيۡعُبُدونَنِي لَا يُۡشِرُكوَن بِي َشۡيـ ٗ

 وعده اند، داده انجام شایسته کارهای و اند آورده ایمان که شما از افرادی به هللا}

ٔ که است داده
 
کان] جانشی  ٔ زمی  ٔ در رٔا آنأن قطعا ٔ که گونه همأن سازد؛ یم [مشر  کسای 

ٔ] بودند آنان از پیش که را  که را دینشان و نمود؛ [ستمگران و کافران] جانشی  ٔ [نب  

وزمند و] استوار برایشان حتمٔا است، پسندیده آنان برای  ترسشان یقینا و سازد یم [پب 

ی و کنند یم عبادت مرا تنهٔا [که چرا] کند؛ یٔم تبدیٔل امنیت ٔو آرامش به را  با رٔا چب  

یک من  :نور] {فاسقند که اینانند بورزد، کفر پس این از کس هر و سازند؛ نیم شر

55]. 

یعت هم و  است عقیده هم اسالم، دین یعت و عقیده در  و شر  خود  (قوانیر  ) شر

 :است کامل

ک  از و نموده تعایل هللا توحید به امر -1  .دارد یم  باز شر

 .کند یم نه  دروغ از و کند یم امر راسن   به -2

های میان برابری یعن   عدالت و کند، یم  نه ستم از و کند یم  امر عدالت به -3  چبر 

 آنطور  نیست مطلق برابری معنای به عدل و ها، متفاوت بیر   گذاری تفاوت و همانند

 یم  مطلق شکل  به را این و است  برابری  دین اسالم  دین :گویند یم مردم  از  بعض   که

 کس و نیست، قائل آن به اسالم که است ستم نویع ها متفاوت میان برابری زیرا گویند،

 .نیست پسندیده کارش کند یم چنیر   که

 .کند یم نه خیانت از از  و کند یم امر امانتداری به -4
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 .دارد یم باز  خیانت از و کند یم امر وفاداری به -5

 .دارد یم باز آنان با (بدرفتاری) عقوق از و کند یم امر  والدین حق  در  نیک  به -6

  به -7
 
 نه آنان با رابطه قطع از و کند یم امر خویشاوندان با پیوند یعن   رحم صله

 .کند یم

  ُحسن به -8
 

 .دارد یم باز همسایه حق در بدی از و کند، یم امر  همسایک

 یم  باز پسن   اخالق هر  از  و کند،  یم  امر  نیک  اخالق هر  به اسالم  :کیل طور  به و

 .کند یم  نه بدی کار  هر از و کند، یم  امر نیک  کار هر  به و دارد،

  :فرماید یم تعایل هللا

َ ٱإِنَّ   ۞﴿  ِ   ّللَّ ُمُر ب
ۡ
  لُۡمنَكرِ ٱ وَ   لَۡفۡحَشآِء ٱ َوَيۡنَهيَٰ َعِن    لُۡقۡربَيَٰ ٱ َوِإيَتآيِٕ ذِي    لۡإِۡحَسَٰنِ ٱ وَ   لَۡعۡدلِ ٱ يَأ

ُروَن    لَۡبۡغِي  ٱ وَ   [ 90]النحل:  ﴾ ٩٠يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ

ٔ به}  فحشا از و دهٔد یم فرمان نزدیکأن به بخشش و احسان و عدل بٔه هللا راست 

 .[90 :نحل] {شوید متذکر شاید دهد؛ یم پند رٔا شما و کند، یم نٔه ستم ٔو منکر و

* 

 اسالم  ارکان 

 :است رکن پنج ارکان این .است شده بنا آن بر اسالم که هاب   بنیان یعن   :اسالم ارکان

 
 
 وسلم علیه هللا  صیل  - پیامب   از  - عنهما هللا  رض   - عمر ابن که حدین   در  ارکان  این همه

 اینکه به دادن شهادت :است شده بنا [بنیان] پنج  بر  اسالم» :است آمده کرده روایت  -

 نماز، داشی    برپا و اوست، پیامب   و بنده  محمد اینکه و هللا،  جز نیست حق  به  معبودی

 روزه   نه،» :گفت رمضان؟ روزه   و حج :گفت مردی «حج و رمضان روزه   و زکات، دادن و

 .شنیدم - وسلم علیه هللا صیل  - هللا رسول  از اینگونه را این  من «حج و رمضان

 بنده  محمد  اینکه  به و نیست، هللا جز  حق  به معبودی اینکه به دادن گوایه  اما -1

 است چنیر   قاطعیت این و شود گفته زبان به که قاطیع اعتقاد :یعن   اوست پیامب   و

 حساب به رکن یک شهادت این  است، آن شاهد و دهد یم گوایه  آن به دارد  انگار که
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 و است هللا یگاب   به شهادت هم) است،  متعدد اینجا در به مشهود آنکه وجود  با آمده

  به شهادت هم
 

 :باشد دلیل چند به است ممکن این و (محمد پیامب   و بندگ

 به دادن شهادت بنابراین است، مبلغ تعایل هللا سوی از پیامب   که است آن برای یا

  برای او
 

 .است هللا  اال اله ال شهادت کمال از رسالتش  و بندگ

 نیست درست عمل زیرا  است؛ پذیرش و اعمال درسن   اساس شهادت دو این :چون یا

وی و تعایل هللا به اخالص با مگر شود، نىم پذیرفته و ش از پبر  علیه هللا صیل پیامب 

 .وسلم

وی با و شود یم  محقق هللا اال اله ال شهادت که است تعایل هللا به اخالص با  از پبر

 .گردد یم محقق رسوله  و عبده  محمد شهادت هللا،  رسول

  از نفس و دل  شدن آزاد  :بزرگ شهادت این  واالی  ثمرات از
 

وی و مخلوقات،  بندگ  پبر

ان غبر   .است پیامب 

 در کامل  و درست  شکل به  نماز  انجام  با  هللا عبادت یعن   :نمازها داشی    برپا  واما -2

 .درستش شکل همان به و اوقاتش،

  :نماز ثمرات جمله از
 

 .منکر و فحشا از داشی    باز و چشم، روشن   و سینه، گشودگ

 .زکاب   اموال  از واجب مشخص بخش آن دادن با هللا عبادت یعن   :زکات دادن واما -3

 ساخی    برطرف و «بخل » پست اخالق از نفس شدن پاک :زکات ثمرات جمله از

 .مسلمانان و اسالم  نیاز

  انجام  یعن   :رمضان روزه   واما -4
 

 های کننده باطل از داشی    نگه دست با هللا  بندگ

 .رمضان روز  در  روزه

 خشنودی کسب برای دارد؛ دوست آنچه ترک به نفس دادن عادت :روزه  ثمرات از

 .عزوجل هللا

  انجام یعن   :کعبه حج واما -5
 

 هدف به الحرام؛ هللا بیت نمودن قصد با هللا بندگ

 .حج شعایر انجام

 هللا طاعت راه در  بدب   و مایل تالش بذل  به نفس دادن عادت :حج  ثمرات جمله از

 .است هللا  راه در جهاد از  نویع حج همیر   برای تعایل؛
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 یم باعث همه نکردیم  ذکر که ثمراب   دیگر  و نمودیم بیان ارکان این ثمرات از آنچه

 بر  و دهند،  انجام را هللا عبادت حق دین با و شوند،  خالص  و پاک اسالم امت شود

ایع  دیگر زیرا  .کنند رفتار مردم با راسن   و عدالت اساس  آید یم صالح  به صورب   در شر

 نیکوب   و صالح به دینشان امر صالح با امت اوضاع و باشند، درست ها بنیان این که

 اوضاعشان باشند، دور به صالح این از خود دین امور در  که اندازه همان به و آید، یم

  از نبر  
 

 سخن این است، امر این شدن روشن خواهان که هر و .گردد یم دور شایستک

  :فرماید یم که بخواند را تعایل حق

ۡهَل  ﴿ 
َ
نَّ أ
َ
ْ ٱ َءاَمُنواْ وَ   لُۡقَرىَٰٓ ٱ َولَۡو أ َقۡوا َِن    تَّ َمآِء ٱ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت م  ۡرِض ٱوَ   لسَّ

َ
َوَلَِٰكن    لۡأ

َخۡذَنَُٰهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 
َ
بُواْ فَأ ۡهُل    ٩٦َكذَّ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ
َ
ُسَنا بََيَٰٗتا وَُهۡم نَآئُِمونَ   لُۡقَرىَٰٓ ٱأ

ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
  ٩٧أ

ۡهُل  
َ
ِمَن أ

َ
َوأ
َ
تَِيُهم   لُۡقَرىَٰٓ ٱأ

ۡ
ن يَأ

َ
ُسَنا ُضٗحي وَُهۡم يَۡلَعُبونَ   أ

ۡ
ِمُنواْ َمۡكَر    ٩٨بَأ

َ
فَأ
َ
ِۚ ٱأ َمُن َمۡكَر    ّللَّ

ۡ
ِ ٱ فَلَا يَأ   ّللَّ

َّا    [99-96]األعراف:  ﴾ ٩٩لَۡخَِٰسُرونَ ٱ   لَۡقۡومُ ٱإِل

ٔ قطعا ساختنٔد یٔم پیشه تقوا و آوردٔه ایمأن شهرهٔا مردم اگر}  و آسمأن از برکای 

 [گریبان] دستاوردشان [کیفر] به پٔس کردنٔد تکذیب ؤل گشودیم یم برایشان زمی  ٔ

 در شامگاهان ما عذاب اینکه أز اند شده ایمن شهرها ساکنان آیا * گرفتیم رٔا آنان

 اند شده ایمٔن شهرها ساکنان آیا و * برسد؟ آنأن به اند رفته فرو خواب به که حال

 خود آیا * رسد؟ در ایشان به شگرمند بازی به که حال در نیمروز ما عذاب اینکه از

 هللا مکر أز را خود [کیس] زیانکار مردم جٔز [آنکٔه با] انٔد دانسته ایمن هللا مکٔر أز را

 .[99-96 :اعراف] {داند نیم ایمن

ت تاری    خ  زیرا بنگرد؛  را پیشینیان تاری    خ و ب   و خرد  صاحبان عب   کساب   برای  است  بصبر

 .المستعان هللا و افتاده، پرده دلهایشان بر که

* 

 اسالیم عقیده   های بنیان

یعت هم و است باور  و عقیده هم     کردیم بیان قبال  چنانکه     اسالم  دین  قانون، و شر

ایع  از  برخ   به  قبال  و ایع  اساس  که کردیم  بیان را ارکاب   و  کردیم،  اشاره آن شر  .است آن  شر
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  و هللا،  به  ایمان :است این بنیانهایش  اسالیم،  عقیده   اما
 
 و کتابهایش،  و  او، مالئکه

انش،   .آن شر  و خبر  :تقدیر  و آخرت، و پیامب 

ش  سنت و هللا کتاب  .است ارکان این بر دال - وسلم علیه هللا صیل - پیامب 

  :است آمده هللا کتاب در

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل    لۡبِرَّ ٱ لَّۡيَس   ۞﴿  ن تَُول
َ
ِ  لۡبِرَّ ٱَوَلَِٰكنَّ    لَۡمۡغرِبِ ٱ وَ   لَۡمۡشِرقِ ٱ أ ِ ٱ َمۡن َءاَمَن ب   ّللَّ

بِي ِـۧنَ ٱ وَ   لِۡكَتَٰبِ ٱ وَ   لَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱ وَ   ٓأۡلِخرِ ٱ  لَۡيۡومِ ٱ وَ    لَۡيَتََٰميَٰ ٱوَ   لُۡقۡربَيَٰ ٱ َذوِي    ۦ عَلَىَٰ ُحب ِهِ   لَۡماَل ٱ وََءاتَي   لنَّ
بِيلِ ٱ   ۡبنَ ٱ وَ   لَۡمَسَِٰكينَ ٱ وَ  آئِلِينَ ٱ وَ   لسَّ ِقَابِ ٱ َوفِي    لسَّ قَ   لر 

َ
ةَ ٱ اَم  َوأ لَوَٰ ةَ ٱ َوَءاتَي    لصَّ َكوَٰ بَِعۡهِدهِۡم إَِذا    لُۡموفُونَ ٱ وَ   لزَّ

ُْۖ وَ  ََٰهُدوا َٰبِِرينَ ٱ َع َسآِء ٱ فِي   لصَّ
ۡ
آِء ٱ وَ   لَۡبأ رَّ ِس  ٱ وَِحيَن   لضَّ

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك    لَۡبأ

ُ
َِّذينَ ٱ أ ُْۖ َصدَ   ل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم    قُوا

ُ
َوأ

 [ 177]البقرة:  ﴾ ١٧٧لُۡمتَُّقونَ ٱ

ق سمت به رٔا خود رؤی که نیست آن نیکوکاری}  بلکه بگردانید، مغرب ٔو مشر

ٔ هأی] کتاب و مالئکٔه و بازپسی  ٔ رؤز و هللا به کیٔس که است آن نیگ  و [آسمای 

ان ر درباره   و ،[177 :بقره] {آورد امیأن پیامبر
َ
د
َ
  :فرماید یم ق

ِ َوَمآ    ٤٩إِنَّا ُكلَّ َشۡيٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدرٖ  ﴿  ا َوَِٰحَدةٞ َكلَۡمِۭح ب
َّ ۡمُرنَآ إِل

َ
 [50-49]القمر:  ﴾ ٥٠لَۡبَصرِ ٱ أ

ی هر ما} ی اندازه) قدر اسأس بر رٔا چب    بار یک جٔز فرمان ٔو * ایٔم آفریده (گب 

ٔ هم به چشٔم چؤن [هٔم آٔن] نیست  صیل - هللا  رسول  سنت در و .[50-49 :قمر] {زدی 

ئیل به پاسخ در ایشان که است آمده  - وسلم علیه هللا  ایمان درباره   که هنگایم جب 

  و هللا، به که است این :ایمان» :فرمود  پرسیدند،
 
انش، و کتابهایشان، و او، مالئکه  پیامب 

 .«آن شر  و آن خبر  آوری، ایمان تقدیر  به و آوری،  ایمان بازپسیر   روز به و

* 

 تعایل  هللا به ایمان 

 :دارد خود در را امر  چهار هللا به ایمان

 :هللا  وجود به ایمان :نخست امر

ع، و عقل، و فطرت،  .است تعایل هللا وجود  بر دال حس، و شر
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 :تعایل و سبحانه او وجود بر فطرت داللت 

  بدون که  شده  ششته چنیر   خود فطرت  اساس  بر  مخلوق   هر  
 
 یا پیشیر   اندیشه

 مگر شود  نىم  منحرف  فطرت  این مقتضای از کس و دارد، ایمان خود  خالق  به آموزش 

 علیه هللا صیل  - پیامب   زیرا  سازد؛ منحرف  آن از  را دلش  که  [خارخ   عامل یک ] سبب به

 پدر این اما آید، یم دنیا به فطرت بر  آنکه مگر  نیست نوزادی هیچ» :فرماید یم - وسلم

،  یا یهودی،  را او که اویند مادر و  .«آورند یم بار مجویس، یا نرصاب 

 :تعایل هللا وجود بر عقل داللت 

 
 
 ممکن زیرا باشند؛ داشته آفریدگاری باید ناگزیر همه آینده  و پیشیر   آفریدگان این همه

 .باشند آمده وجود به تصادفا یا باشند آورده وجود به را خود  خودشان، که نیست

 پیش چون آفریند؛  نىم را خودش  چبر   یک  زیرا  آورند؛  وجود به  را  خودشان توانند نىم

 باشد؟  خالق  تواند یم چگونه عدم و بود عدم وجودش از

ث یک نیازمند حادب   هر  زیرا باشد،  آمده  وجود به  تصادق   که نیست ممکن  و  ُمحد 

  و بدیع ترتیب و نظم این با آن وجود دیگر سوی از و است،
 

 ارتباط و کامل هماهنک

 تصادف وجود قاطع طور به یکدیگر، با موجودات بیر   و  مسببات و اسباب بیر   پیچیده

 نیست، مند نظام خود وجود اصل در  آمده وجود به تصادق   آنچه زیرا کند؛ یم نق   را

 !بماند؟ منظم تکاملش و بقا در  است ممکن چگونه

  به یا خود  توسط مخلوقات این آمدن وجود  به اگر و
 
 ممکن غبر  تصادف واسطه

 هللا همان آورنده  وجود  به آن و باشند؛ داشته ای  آورنده وجود به که است الزم باشد،

 .است جهانیان پروردگار

 :فرمایند یم و کرده؛ بیان طور  سوره   در را قطیع برهان و عقیل دلیل این تعایل هللا

ۡم ُهُم  ﴿ 
َ
ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغۡيِر َشۡيٍء أ

َ
 [35]الطور:  ﴾ ٣٥  لَۡخَٰلُِقونَ ٱ أ

ٔ هیچ از آیا}   .[۳۵ :طور] {هستند؟ [خؤد] خالق خؤد آنکٔه یا اند شده آفرید چب  

 نتیجه در اند؛ نیافریده را  خود نبر   خود و اند،  نیامده وجود به خالق بدون آنان :یعن  

 رض     مطعم بن ُجببر  که هنگایم همیر   برای  .باشد آنان آفریدگار  تعایل هللا  که است الزم
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 رسید آیه آن به و شنید    وسلم علیه هللا صیل    هللا رسول از را طور سوره   آیات   عنه هللا

  :که

ۡم ُهُم  ﴿ 
َ
ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغۡيِر َشۡيٍء أ

َ
ۡم َخلَُقواْ   ٣٥  لَۡخَٰلُِقونَ ٱ أ

َ
َمََٰوَٰتِ ٱ أ ۡرَضۚ ٱ وَ   لسَّ

َ
َّا يُوقُِنونَ  لۡأ   ٣٦بَل ل

ۡم ُهُم  
َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
 [ 37-35]الطور:  ﴾ ٣٧لُۡمصَۜۡيِطُرونَ ٱ أ

ٔ هیچ از آیا}  آسمانهٔا یا * هستند؟ [خود] خالق خؤد آنکٔه یا اند شده آفرید چب  

 تو پروردگار های گنجینه یٔا * ندارند یقی  ٔ بلکٔه [نه] انٔد کرده خلق [آنأن] رٔا زمی  ٔ و

 .[37-35 :طور] {دارند [تام] تسلط ایشان یٔا آنهاست پیش

ک هنوز او و  افتادن جا آغاز   این و آید، پرواز به دلم بود نزدیک» :گفت بودند، مشر

 .«بود من دل  در ایمان

 باغ  که بگوید،  تو به پرشکویه  کاخ درباره   کس  اگر :آوریم  یم مثایل توضیح، برای

 فرش از  پر کاخ این و است، روان رودها ها باغ آن میان در  و گرفته، بر در را آن هاب  

 تو به او سپس است، کرده کامل را آن که است پرشماری های زینت و ها پرده و ها

  و قرص  این  :بگوید
 
 همینطور یا آمده،  وجود  به  خودش  توسط  است، آن در  که کمایل همه

،  یم تکذیب را سخنش  و انکار را حرفش فورا شده؛  ایجاد تصادق    سخن   را آن و کن 

ده هسن   این که گفت توان یم این از پس آیا .دانست خوایه احمقانه  و زمیر   با گسب 

 آورده وجود  به را خودش  خودش، آورش،  شگفت بدیع  نظم  و احوال  و افالک و آسمان

 ؟ باشد  آمده  وجود  به تصادق   ای، آورنده  پدید بدون یا باشد

 

ع داللت اما !   :تعایل هللا وجود بر شر

  
 
 مصلحت  که ای  عادالنه احکام  و حقیقتند، همیر   به ناطق آسماب   کتابهای همه

 نسبت که  آمده حکیىم پروردگاری سوی از  که است این بر  دلیل دارد خود در را خلق

 بیان هسن   درباره   [آسماب   کتابهای این ] که  اخباری و است، آگاه بندگانش  مصلحت  به

 پروردگاری سوی از که است این بر دال است، بوده آن درسن   بر دال واقع و نموده

ی ایجاد بر  قادر که است  .است داده خب   اش درباره که است چبر 
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 :است وجه دو بر هللا؛ وجود بر حس داللت اما 

 و بینیم، یم  را این  و  شنویم  یم دعاکنندگان دعای اجابت  درباره   ما  :اینکه نخست

 او وجود  بر  قاطع است  دلییل این  و شنویم،  یم و بینیم  یم نبر   را  دیدگان سخن   فریادریس

  :فرماید یم تعایل و سبحانه هللا .تعایل

ۡهلَهُ   ۥ لَهُ   ۡسَتَجۡبَنا ٱ َونُوًحا إِۡذ نَاَدىَٰ ِمن َقۡبُل فَ ﴿ 
َ
ۡيَنَُٰه َوأ ]األنبياء:  ﴾ ٧٦لَۡعِظيمِ ٱ  لَۡكۡربِ ٱ ِمَن    ۥ َفَنجَّ

76] 

 {کردیم استجابت را او پس خواند، فرا [دعا به را مٔا] قبال که هنگام آن را نوح و}

  :فرماید یم تعایل هللا و [76 :انبیا]

َِن   ۡسَتَجاَب ٱ إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربَُّكۡم فَ ﴿  لٖۡف م 
َ
ُكم بِأ ن ِي ُمِمدُّ

َ
  ﴾ ٩ُمۡردِفِينَ   لَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱ لَُكۡم أ

 [ 9]األنفال: 

ٔ [آوردی یاد به]}  شما دعای پس طلبیدید یم فریاد به را خود پروردگار که را زمای 

 .[9 :انفال] {کرد اجابت را

 روز اعراب   مردی :گفت    عنه هللا رض     مالک بن  انس که آمده بخاری صحیح در

 گفتند، یم خطبه     وسلم علیه  هللا  صیل     پیامب   که  حایل در  شد،  [مسجد] وارد  جمعه

 به را هللا  ما برای پس شد، گرسنه خانواده  و رفت  بیر   از اموال  هللا، رسول  یا :گفت پس

 ها کوه همچون ابرهاب   ناگهان کردند، دعا و کردند بلند را دستانشان ایشان بخوان؛ دعا

 مجاسن از که دیدیم را باران تا بودند نیامده پاییر   منب   از ایشان و شدند، برانگیخته

 .چکید یم ایشان

  در
 
 ویران ها خانه هللا، رسول  یا :گفت و آمد   دیگری  یا    اعراب   همان بعدی جمعه

 علیه هللا  صیل    هللا  رسول پس بخوان، دعا به را  هللا ما برای رفت، آب زیر اموال  و شد

 بر نه ما اطراف بر :خداوندا یعن   «علینا ال و حوالینا اللهم» :کردند دعا چنیر      وسلم

 .شدند یم  پراکنده [ناحیه آن از ابرها] آنکه مگر  کردند نىم اشاره ای ناحیه به و ما،

 صادقانه که  کس  برای مشاهده، مورد است  امری  امروز  تا  و همواره  دعاها اجابت

وط و آورد،  پناه تعایل هللا به  .کند رعایت را اجابت شر
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 بینند، یم  را آن مردم و شوند یم  نامیده معجزه  که پیامب   های نشانه اینکه :دوم وجه

 هللا یعن   فرستاده، را آنان که کس وجود بر  قاطع است برهاب   شنوند،  یم اش  درباره یا

، قدرت از خارج است اموری اینها زیرا تعایل؛  نرصت و تایید برای را آن تعایل هللا که بشر

 .سازد یم جاری دستانشان بر آنان

  :آن مثال
 
 عصای با تا نمود امر را او تعایل هللا  که هنگایم السالم علیه مویس نشانه

 همانند آنها بیر   در که شده،  شکافته خشک راه دوازده  به دریا پس  بزند،  دریا به خود

 :فرماید یم تعایل هللا .بود [فاصله] هاب   کوه

ِن ﴿ 
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
ُۖ ٱ ب َِعَصاَك    ۡضرِب ٱ فَأ ۡودِ ٱ فَكَاَن ُكلُّ فِۡرٖق كَ   نَفلَقَ ٱ فَ   لَۡبۡحَر   ﴾ ٦٣  لَۡعِظيمِ ٱ  لطَّ

 [ 63]الشعراء: 

 شد، شکافته [دریا] آنگأه «بزٔن دریا به رٔا عصایت» :کردیم ویح مؤس به پس} 

ٔ هٔر پس   :دیگر مثایل  .[63 :شعراء] {شد عظییم کوه همچون [آٔن أز] بخیسر
 
 نشانه

هایشان از اله اذن  به را آنان و کرد،  یم زنده  را مردگان که    السالم  علیه    عیس  زنده قب 

ون   :فرماید یم تعایل هللا  .آورد یم ببر

َِن  ﴿  ۡخلُُق لَُكم م 
َ
ن ِٓي أ

َ
ب ُِكۡم أ ِن رَّ ن ِي قَۡد ِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م 

َ
َِٰٓءيَل أ ينِ ٱ َوَرُسولًا إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر ِ   لط 

ۡيِر ٱ َكَهۡيـ َةِ   َۢا بِإِۡذِن    لطَّ نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطۡيَر
َ
ُِۖ ٱ فَأ بۡرُِئ   ّللَّ

ُ
ۡكَمهَ ٱ َوأ

َ
بۡرََص ٱ وَ   لۡأ

َ
ۡحِي   لۡأ

ُ
بِإِۡذِن    لَۡمۡوتَيَٰ ٱ َوأ

ُِۖ ٱ ۡؤِمنِي   ّللَّ َٰلَِك ٓأَليَٗة لَُّكۡم إِن ُكنُتم مُّ ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكۡمۚ إِنَّ فِي َذ ُكلُوَن َوَما تَدَّ
ۡ
نَب ُِئُكم بَِما تَأ

ُ
  نَ َوأ

 [49]آل عمران:  ﴾ ٤٩

  :فرماید یم و [49 :عمران آل] {کنم یم زنده هللٔا اذن به را مردگان و}

ُ ٱ إِۡذ قَاَل  ﴿  يَّدتَُّك بُِروِح   ۡذُكرۡ ٱ َمۡرَيَم    ۡبنَ ٱ َيَٰعِيَسي    ّللَّ
َ
  لُۡقُدِس ٱ نِۡعَمتِي َعلَۡيَك وَعَلَىَٰ َوَٰلَِدتَِك إِۡذ أ

اَس ٱ تُكَل ُِم   َٰةَ ٱوَ   لۡحِۡكَمةَ ٱ وَ   لِۡكَتََٰب ٱ َوَكۡهلٗاُۖ َوِإۡذ َعلَّۡمُتَك    لَۡمۡهدِ ٱ فِي    لنَّ ۡوَرى ُۖ ٱوَ   لتَّ ِمَن   ۡخلُقُ َوِإۡذ تَ   لِۡإنِجيَل
ينِ ٱ ِ ۡيِر ٱ َكَهۡيـ َةِ    لط  َۢا بِإِۡذنِي  َوُتۡبرُِئ   لطَّ ۡكَمهَ ٱ بِإِۡذنِي َفَتنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطۡيَر

َ
بۡرََص ٱ وَ   لۡأ

َ
بِإِۡذنِي  َوِإۡذ    لۡأ

ِ   لَۡمۡوتَيَٰ ٱ ُتۡخرُِج   َِٰٓءيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم ب َِّذينَ ٱ َفَقاَل    لَۡبي َِنَٰتِ ٱ بِإِۡذنِي  َوِإۡذ َكَفۡفُت بَنِٓي إِۡسَر َكَفُرواْ    ل
بِينٞ ِمۡنُهۡم   َّا ِسۡحٞر مُّ  [ 110]المائدة:  ﴾ ١١٠إِۡن َهََٰذآ إِل
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ٔ یم زنده من اذن به را مردگان که آنگاه و}  درباره   سوم  مثال  .[110 :مائده] {کت 

 ایشان پس  خواستند، ای نشانه ایشان از قریش که است   وسلم علیه هللا  صیل   محمد

 سخن این و دیدند، عیان را آن مردم و شد، تقسیم نیمه دو به ماه و کردند، اشاره ماه به

  :است باره همیر   در تعایل هللا

اَعةُ ٱ  ۡقتََرَبتِ ٱ﴿  ۡسَتِمر ٞ   ١لَۡقَمرُ ٱ  نَشقَّ ٱ وَ   لسَّ   ﴾ ٢َوِإن يََرۡواْ َءايَٗة ُيۡعرُِضواْ َوَيُقولُواْ ِسۡحٞر مُّ
 [ 2-1]القمر: 

 و گردانند یم روی ببیننٔد أی نشانه اگر و شد، نیمه دو ماه ٔو شد نزدیک قیامت}

ٔ [این] گویند یم  ٔ،[2-1 :قمر] {دایم اسٔت جادوی 

انش، تایید برای را آن تعایل هللا که محسوس های نشانه این  جاری آنان یاری و پیامب 

 .دارد تعایل او وجود  بر قطیع داللن   سازد، یم

 او تنها یعن   اوست، پروردگاری به ایمان :دارد خود در هللا به ایمان که  دوم  امر

یک  اش پروردگاری این در و است  پروردگار  .ندارد یاوری و شر

 مالک  و خالق پس اوست، آن از امر و ملک و خلقت که کس یعن   :(پروردگار) رب

  :فرماید یم تعایل هللا .او امر مگر نیست امری و نیست، هللا جز

ُ ٱ إِنَّ َربَُّكُم  ﴿  َِّذي ٱ  ّللَّ َمََٰوَٰتِ ٱ َخلََق    ل ۡرَض ٱوَ   لسَّ
َ
يَّاٖم ُثمَّ    لۡأ

َ
ُيۡغِشي    لَۡعۡرِش  ٱ عَلَى    ۡسَتَوىَٰ ٱ فِي ِستَّةِ أ

َّۡيَل ٱ َهارَ ٱ  ل ۡمَس ٱ َحثِيٗثا وَ   ۥ َيۡطلُُبهُ   لنَّ ُجومَ ٱوَ   لَۡقَمرَ ٱوَ   لشَّ ِ   لنُّ ۡمرِه
َ
َرَٰتِۭ بِأ لَا لَُه    ۦٓ  ُمَسخَّ

َ
ۡمُر  ٱ وَ   لۡخَۡلقُ ٱ أ

َ
  لۡأ

ُ ٱَتَباَرَك    [54]األعراف:  ﴾ ٥٤  لَۡعَٰلَِمينَ ٱ َربُّ    ّللَّ

  :گوید  یم و [54:اعراف] {اوست آٔن از امر و خلقت که بدانید}

َّۡيَل ٱ يُولُِج  ﴿  َهارِ ٱ فِي    ل َهارَ ٱ َوُيولُِج    لنَّ َّۡيلِ ٱ فِي    لنَّ َر    ل ۡمَس ٱوََسخَّ ُۖ ٱوَ   لشَّ ي     لَۡقَمَر َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
 َيۡجرِي لِأ

ٞ ُكل 
َٰلُِكُم   ُ ٱَذ َِّذينَ ٱ وَ   لُۡمۡلُكۚ ٱ َربُُّكۡم لَُه    ّللَّ ]فاطر:   ﴾ ١٣َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِميرٍ   ۦ تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ   ل

13] 

ٔ شما، پروردگار هللا است این} ٔ ٔو .اوسٔت آٔن أز فرمانروای   یم أو جز به که رٔا آنهای 

ٔ پوسٔت مالک خوانید،
 
ٔ هسته  .[13 :فاطٔر] {نیستند [هم] خرمای 



 18 

 ب   تکب   روی از مگر باشد، تعایل و سبحانه هللا ربوبیت منکر کس که نشده دانسته

  به آنکه
 
 :گفت خود  قوم به که زد، ش فرعون از آنچه مانند باشد، داشته باور خود  گفته

نَا۠ َربُُّكُم  ﴿ 
َ
عۡلَىَٰ ٱ َفَقاَل أ

َ
 [ 24]النازعات:  ﴾ ٢٤لۡأ

 :گفت و ،[24 :نازعات] {هستم شمٔا واالی پروردگار من} 

َها  ﴿  يُّ
َ
أ ََٰهََٰمَُٰن عَلَى    لَۡملَُأ ٱ َوقَاَل فِۡرَعۡوُن َيَٰٓ ۡوقِۡد لِي َي

َ
ِۡن إَِلٍَٰه َغۡيِري فَأ ينِ ٱ َما َعلِۡمُت لَُكم م  ِ   لط 

ُظنُّهُ  ۡجَعل ٱ فَ 
َ
لُِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ طَّ

َ
َِٰذبِينَ ٱ ِمَن    ۥ ل ِي َصۡرٗحا لََّعل ِٓي أ  [ 38]القصص:  ﴾ ٣٨  لَۡك

اف، جمع ای}  ٔ شما برای من اشر  این اما ،[38 :قصص] {دانم نیم خود جز خدای 

 گفت، نىم  واقیع باور روی از را

  :فرماید یم تعایل هللا

ۚا فَ   ۡستَۡيَقَنۡتَهآ ٱ وََجَحُدواْ بَِها وَ ﴿  نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُو ٗ
َ
َٰقَِبُة    نُظرۡ ٱ أ   ﴾ ١٤لُۡمۡفِسِدينَ ٱ َكۡيَف َكاَن َع

 [ 14]النمل: 

ٔ و ظلٔم رؤی از داشت یقی  ٔ بدأن دلهایشأن آنکه با}  :نمٔل] کردند انکار رٔا آٔن تکبر

14]. 

  :فرمود فرعون به خطاب نموده نقل را او سخن تعایل هللا چنانکه مویس و

َّا َربُّ  ﴿  ُؤلَآِء إِل نَزَل َهَٰٓ
َ
َمََٰوَٰتِ ٱ قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت َمآ أ ۡرِض ٱوَ   لسَّ

َ
ُظنَُّك َيَٰفِرَۡعۡوُن    لۡأ

َ
بََصآئَِر َوِإن ِي لَأ

 [ 102]اإلسراء:  ﴾ ١٠٢َمۡثُبوٗرا 

ٔ یم قطعا}  آسمانها پروردگار جز هاسٔت بینٔش باعٔث که رٔا [ها نشانه] این که دای 

ٔ به و استٔ، نکردٔه نازٔل زمی  ٔ و  {پندارم یم شدٔه تبأه رٔا تٔو مٔن فرعؤن أی که راست 

 ،[102 :اشاء]

کان همیر   برای  و الوهیت در اینکه با داشتند، اقرار هللا پروردگاری و ربوبیت به مشر

ک  مرتکب او عبادت  :فرماید یم تعایل هللا .شدند یم شر
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ۡرُض ٱ قُل ل َِمِن  ﴿ 
َ
ُرونَ   ٨٤َوَمن فِيَهآ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ   لۡأ فَلَا تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ قُۡل َمن    ٨٥َسَيُقولُوَن ّلِلَّ

َمََٰوَٰتِ ٱرَّبُّ   ۡبعِ ٱ  لسَّ فَلَا َتتَُّقونَ   ٨٦لَۡعِظيمِ ٱ  لَۡعۡرِش ٱَوَربُّ    لسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ ِ   ٨٧َسَيُقولُوَن ّلِلَّ   ۦ قُۡل َمنَۢ بَِيِده

ِ َشۡيٖء وَهُ 
َّيَٰ تُۡسَحُروَن    ٨٨َو ُيِجيُر َولَا ُيجَاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ َملَُكوُت ُكل  ن

َ
ِۚ قُۡل فَأ َسَيُقولُوَن ّلِلَّ

 [89-84]المؤمنون:  ﴾ ٨٩

 دارد؟ تعلٔق کیس چه به اسٔت آٔن دٔر که هٔر و زمی  ٔ [بگوییٔد] دانیٔد یم اگٔر بگو}

ت آیا بگو هللا، به گفت خواهنٔد * ید؟ نیم عبر  هفتگانه آسمانهای پروردگار بگو * گب 

 بگو * ورزید؟ نیٔم تقوا آیٔا بگٔو هللأ، گفت خواهنٔد * کیست؟ بزرٔگ عرش پروردگار و

ٔ ی هٔر فرمانروای   دهد یٔم پناه أو [آنکٔه کیست] دانید یم اگٔر ٔو کیست دسٔت بٔه چب  

 افسون دستخوش چگونه پٔس بگٔو هللا، گفٔت خواهند * رؤد نیٔم کیٔس پناه دٔر و

 .[89-84 :مؤمنؤن] {اید شده

  :فرماید یم تعایل هللا و

ۡن َخلََق  ﴿  لَۡتُهم مَّ
َ
َمََٰوَٰتِ ٱ َولَئِن َسأ ۡرَض ٱوَ   لسَّ

َ
]الزخرف:  ﴾ ٩لَۡعلِيمُ ٱ  لَۡعزِيزُ ٱ لََيُقولُنَّ َخلََقُهنَّ    لۡأ

9] 

کان از اگر} ٔس مشر ٔ است؟، آفریده کیس چه را زمی  ٔ و ها آسمأن :ببر
 
 یم قطعا

 :فرماید یم سبحانه هللا و .[9 :زخرف] {دانا ناپذیر شکست [هللا] :گویند

ۡن َخلََقُهۡم لََيُقولُنَّ  ﴿  لَۡتُهم مَّ
َ
ُۖ ٱَولَئِن َسأ ُ َّيَٰ يُۡؤفَُكونَ   ّللَّ ن

َ
 [87]الزخرف:  ﴾ ٨٧فَأ

کان از اگر و}  ٔس مشر ٔ است، آفریده رٔا آنان کیس چه ببر
 
ما
ّ
 ؛«هللا» :میگویند مسل

 است امری  تعایل  و سبحانه هللا  امر  .[87 :زخرف] {گردند؟ بریٔم [حٔق أز] چگونٔه پس

وب   امر که شامل
َ
یع امر و (هسن   به مربوط) ک د، یم بر در را شر  که همانطور یعن   گبر

 دهد، یم انجام آن در حکمتش  حسب بر خواهد یم چه  هر و است هسن   مدبر او

وع  با  نبر   همانطور  ع  با حکمتش بنابر معامالت، احکام و عبادات، ساخی    مشر  خود  شر

 حاکم یا عبادات، در دیگری قانونگذار هللا با همراه که هر  پس .است حاکم جهان بر

یک او به دهد،  قرار  معامالت؛ در دیگری  .است نساخته محقق را ایمان و آورده، شر
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 معبود او تنها یعن   اوست،  الوهیت به ایمان :دارد خود در هللا به ایمان که سوم امر

یک  که است  حق  به  محبت روی  از آنکه :یعن   است «َمألوه» معنای به «اله» و ندارد، شر

 .شود یم عبادت بزرگداشت و

  :فرماید یم تعایل هللا

َّا ُهَو  ﴿  َّٓا إَِلََٰه إِل  [163]البقرة:  ﴾ ١٦٣  لرَِّحيمُ ٱ  لرَّۡحَمَٰنُ ٱَوِإَلَُٰهُكۡم إَِلَٰهٞ َوَِٰحٞدُۖ ل

 اوست نیست، أو جز [حٔق به] معبودی که یگانه اسٔت معبودٔی شمٔا معبود و}

ٔ رحمٔت آن ٔ} [163 :بقره] {مهربان گسب 

ُ ٱَشِهَد  ﴿  نَّهُ   ّللَّ
َ
َّا ُهَو وَ   ۥ أ ْولُواْ   لَۡمَلَٰٓئَِكةُ ٱ لَٓا إَِلََٰه إِل

ُ
ِ   لۡعِۡلمِ ٱ َوأ َۢا ب َّا ُهَو    لۡقِۡسِط  ٱ قَآئَِم   لَۡعزِيزُ ٱ لَٓا إَِلََٰه إِل

 [18]آل عمران:  ﴾ ١٨لۡحَِكيمُ ٱ

ٔ جهان در] که ،هللأٔ  معبودی که است داده گوایه است، عدل برپادارندۀ [هست 

ٔ] علمٔا و فرشتگان ٔو نیست، او جز [حق به] ٔ بر نب  
 

ٔ ٔو یگانگ  یم گوایه الٔه عدالت 

 آل] {است حکیٔم ناپذیرٔ  شکست [کٔه] نیسٔت او جز [حق بٔه] معبودی .[دهند

د  هللا با همراه معبودی کس هر و ،[18 :عمران  الوهیت کند؛ عبادتش او  جز که بگبر

  :فرماید یم تعایل  هللا .است باطل معبود آن

نَّ ﴿ 
َ
َٰلَِك بِأ َ ٱ َذ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ   لۡحَقُّ ٱ ُهَو   ّللَّ

َ
نَّ    لَۡبَِٰطُل ٱ ُهَو    ۦ َوأ

َ
َ ٱ َوأ   لَۡكبِيرُ ٱ   لَۡعلِيُّ ٱ ُهَو   ّللَّ

 [62]الحج:  ﴾ ٦٢

کان] کٔه را آنچه و اسٔت حق هللا که اسٔت آٔن سبٔب به این}  خوانند یم او جز [مشر

 «معبود» آنان اینکه .[62 :حٔج] {است بزرگ بلندمرتبۀ هللا و اسٔت باطل [همٔه]

 «منات و ُعّزی   و الت» درباره   تعایل هللا  دهد، نىم عبادت حق  آنان به شوند  یم نامیده

  :فرماید یم

نَزَل  ﴿ 
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُكم مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآءٞ َسمَّ

َ
َّٓا أ ُ ٱ إِۡن ِهَي إِل َّا    ّللَّ بَِها ِمن ُسۡلَطٍَٰن  إِن يَتَّبُِعوَن إِل

نَّ ٱ نُفُسُۖ ٱ َوَما َتۡهَوى    لظَّ
َ
ب ِِهُم    لۡأ ِن رَّ  [23]النجم:  ﴾ ٢٣لُۡهَدىَٰٓ ٱ َولََقۡد َجآَءُهم م 

ٔی ها این} ٔ جز نیسٔت چب   ٔ هللٔا و اید نهادٔه پدرانتان و شمٔا که نامهای 
 
 آن درباره

 به خطاب که نموده نقل السالم علیه هود از و .[23 :نجم] {است نیاورده دلیىل هیچ
 :فرمودند قومشان
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نُتۡم  ﴿ 
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآٖء َسمَّ

َ
تَُجَِٰدلُونَنِي فِٓي أ

َ
ب ُِكۡم رِۡجٞس وََغَضٌبُۖ أ ِن رَّ قَاَل قَۡد َوَقَع َعلَۡيُكم م 

َل   ا نَزَّ ُ ٱ َوَءابَآؤُُكم مَّ ْ ٱ بَِها ِمن ُسۡلَطَٰٖن  فَ   ّللَّ َِن   نَتِظُرٓوا ]األعراف:   ﴾ ٧١لُۡمنتَِظرِينَ ٱ إِن ِي َمَعُكم م 

71] 

ٔ مٔن با آیا}
 
ٔ درباره ٔ هللٔا ٔو ایٔد نهاده پدرانتأن ٔو شما که کنید یم جدل نامهای 

 
 درباره

 به که نموده نقل السالم علیه یوسف  از و .[71 :اعراف] {است نیاورده دلیىل هیچ آن
 :گفت اش  زنداب   یار دو

ۡجنِ ٱ َيََٰصَِٰحَبِي ﴿  ِ ِم    لس 
َ
ِقُوَن َخۡيٌر أ َتَفر  ۡرَباٞب مُّ

َ
ُ ٱ َءأ َِٰحدُ ٱ  ّللَّ ارُ ٱ   لَۡو   ٓۦ َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ   ٣٩  لَۡقهَّ

نَزَل  
َ
آ أ نُتۡم وََءابَآؤُُكم مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
َّٓا أ ُ ٱ إِل َّا    لۡحُۡكمُ ٱ بَِها ِمن ُسۡلَطٍَٰن  إِِن   ّللَّ ل

َ
َمَر أ

َ
ِ أ َّا ّلِلَّ إِل

َٰلَِك  َتۡعُب  َّٓا إِيَّاهُۚ َذ ينُ ٱ ُدٓواْ إِل ِ ۡكثََر    لَۡقي ِمُ ٱ   لد 
َ
اِس ٱ َوَلَِٰكنَّ أ  [40-39]يوسف:  ﴾ ٤٠لَا َيۡعلَُمونَ   لنَّ

ند پراکنده خدایان آیا زندانیم، رفیق دو ای}  ٔ هللا یا بهب 
 
 به شما * مقتدر؟ یگانه

ٔ جز او جای  کرده نامگذاری را آنها پدرانتأن و شما که پرستید نیم را [چنٔد] نامهای 
 رو،  این از .[40-39 :یوسف] {است نکرده نازل آن [حقانیٔت] بر دلیىٔل هللا و اید،

ان   :گفتند یم خود اقوام به - باد  آنان بر هللا سالم و درود که - پیامب 

ۡرَسۡلَنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِ ﴿ 
َ
ََٰقۡوِم    ۦ لََقۡد أ ْ ٱ َفَقاَل َي َ ٱ   ۡعُبُدوا ِۡن إَِلٍَٰه َغۡيُرهُ  ّللَّ َخاُف    ٓۥ َما لَُكم م 

َ
إِن ِٓي أ

 [59]األعراف:  ﴾ ٥٩َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيٖم  

ٔ أو جز شما که کنید عبادت رٔا هللا} کان اما [59 :اعراف] {ندارید خدای   این از  مشر
 یم تعایل و سبحانه  هللا با همراه  را آنان که  برگرفتند، خدایاب   هللا  جز و زدند،  باز ش

 .خواستند یم کمک و یاری آنان از  و پرستیدند،

کان توسط خدایان این برگرفی    تعایل هللا  رد عقیل برهان دو با را، مشر
 :است کرده

  از یک  هیچ  بودند  برگرفته آنان که خدایاب   این در اینکه :نخست
 

 خداب   های  ویژگ
 و ندارند، سود خود پرستندگان برای و کنند، نىم خلق و مخلوقند آنان .نداشت وجود
  مالک برایشان و  کنند، نىم دور  آنان از را  زیاب  

 
  و زندگ

 
ی و نیستند، مرگ  آسمانها از  چبر 

یک ملک این در و نیستند، مالک را  .نیستند شر
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 :فرماید یم تعایل هللا

ْ ٱ وَ ﴿  خَُذوا ا َولَا    ٓۦ ِمن ُدونِهِ  تَّ نُفِسِهۡم َضر ٗ
َ
ا وَُهۡم ُيۡخلَُقوَن َولَا َيۡملُِكوَن لِأ َّا َيۡخلُُقوَن َشۡيـ ٗ َءالَِهٗة ل

ٗة َولَا نُُشوٗرا   [ 3]الفرقان:  ﴾ ٣َنۡفٗعا َولَا َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا َولَا َحَيوَٰ

کان] و}  ٔ [هللا =] او جای به [مشر ی که اند برگزیده معبودای   و آفرینند، نیم چب  
ٔ] و نیستند، خؤد برای سودٔی و زیان هیچ مالٔک ٔو شوند یم آفریده خود  مالٔک [نب  
ٔ ٔو مرگ

 
 .[3 :فرقان] {نیستند [مردگان] برانگیخی  ٔ [به قادر] و زندگ

  :فرماید یم و

ْ ٱ قُِل  ﴿  َِّذينَ ٱ  ۡدُعوا ِن ُدوِن    ل ِ ٱزََعۡمُتم م  ةٖ فِي   ّللَّ َمََٰوَٰتِ ٱ لَا َيۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ ۡرِض ٱ َولَا فِي   لسَّ
َ
  لۡأ

ِن َظِهيٖر    ۥ َوَما لَُهۡم فِيِهَما ِمن ِشۡرٖك َوَما لَهُ  َفََٰعةُ ٱ َولَا تَنَفُع    ٢٢ِمۡنُهم م  ذَِن لَهُ   ٓۥ ِعنَدهُ   لشَّ
َ
َّا لَِمۡن أ   ۥۚ إِل

َِع َعن قُلُوبِِهۡم قَالُواْ مَ  ُۖ ٱاَذا قَاَل َربُُّكۡمُۖ قَالُواْ  َحتَّيَٰٓ إَِذا فُز  -22]سبأ:  ﴾ ٢٣  لَۡكبِيرُ ٱ   لَۡعلِيُّ ٱوَُهَو    لۡحَقَّ

32] 

ٔ بگو}  هموزن بخوانید، اید پنداشتٔه [خؤد فریادرس ٔو معبود] هللٔا جٔز کٔه را کسای 

ٔ دو آن در و نیستند مالک زمی  ٔ دٔر نه و آسمانها در نه ای ذره کت   برای و ندارند شر

ٔ هیچ آنان میان از وی  بخشد، نیم سود او پیشگاه در شفاعتگری و نیست پشتیبای 

 :فرماید یم  و [23-22 :سبأ] {دهد اجازه وی به که کس آٔن برای مگر

ا وَُهۡم ُيۡخلَُقوَن  ﴿  يُۡشِرُكوَن َما لَا َيۡخلُُق َشۡيـ ٗ
َ
نُفَسُهۡم    ١٩١أ

َ
َولَا يَۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗرا َولَٓا أ

 [192-191]األعراف:  ﴾ ١٩٢يَنُصُروَن  

ٔ آیا}  یک [أو با] رٔا موجودای  ٔی کٔه گردانند یٔم شر  خودشان ٔو آفرینند نیم رٔا چب  

 :اعراف] {دهند یاری رٔا خویشی  ٔ نه و دهند، یاری رٔا آنان توانند نیم و * مخلوقند؟

191-192]. 

 باطل و کارها ترین سفیهانه از خدایاب   چنیر   برگرفی    باشد، خدایان آن حال این اگر

 .است اعمال ترین

کان آن :دوم و ف این  به  مشر  که است خالق   پروردگار هللا  تنها که بودند  معب 

 و شود،  نىم داده پناه و دهد یم  پناه که اوست  و اوست، دست به  چبر   همه فرمانرواب  
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  به ربوبیت در که همانطور که است آن مستلزم این
 

فند، او یگانک  و الوهیت در معب 

 
 

  :فرماید یم تعایل هللا چنانکه .بدارند یگانه را او نبر   بندگ

َها  ﴿  يُّ
َ
أ اُس ٱ َيَٰٓ ْ ٱ   لنَّ َِّذي ٱ َربَُّكُم    ۡعُبُدوا َِّذينَ ٱ َخلََقُكۡم وَ   ل   ٢١ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقونَ   ل

َِّذي ٱ  ۡرَض ٱ َجَعَل لَُكُم    ل
َ
َٰٗشا وَ   لۡأ َمآءَ ٱ فَِر نَزَل ِمَن    لسَّ

َ
َمآِء ٱ بَِناٗٓء َوأ ۡخَرَج بِهِ  لسَّ

َ
َمَرَٰتِ ٱ ِمَن    ۦ َماٗٓء فَأ   لثَّ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  [22-21]البقرة:  ﴾ ٢٢رِۡزٗقا لَُّكۡمُۖ فَلَا َتۡجَعلُواْ ّلِلَّ

ٔ و را شما که کنید عبادت را پروردگارتان مردم، ای}  رٔا شما از پیش که کسای 

ٔ شمٔا برای زمی  ٔ همانطورکه * سازید پیشه پرهب  گاری که باشد آفرید، ده] فرسر  [گسب 

ٔ آسمأن أز و دأد قرار ٔ هٔا میوه أز بدأن و آورد، فرٔو آیر
 
ون شمٔا برای رزق  پس آورد، بب 

ٔ هللا برای  .[22-21 :بقره] {دانید یم خؤد که حال در ندهید قرار همتایای 

 :فرماید یم و

ۡن َخلََقُهۡم لََيُقولُنَّ  ﴿  لَۡتُهم مَّ
َ
ُۖ ٱَولَئِن َسأ ُ َّيَٰ يُۡؤفَُكونَ   ّللَّ ن

َ
 [87]الزخرف:  ﴾ ٨٧فَأ

ٔس آنان از اگر و}  ٔ آفریده را آنان کیس چه ببر  پس هللا، :گفت خواهند شک یر

 .[87 :زخرف] {شوند یم بازگردانیده [حقیقت أز] چگونه

  :فرماید یم و

َِن  ﴿  َمآِء ٱقُۡل َمن يَۡرُزقُُكم م  ۡرِض ٱ وَ   لسَّ
َ
ن َيۡملُِك    لۡأ مَّ

َ
ۡمعَ ٱ أ بَۡصَٰرَ ٱ وَ   لسَّ

َ
ِمَن   لَۡحيَّ ٱ َوَمن ُيۡخرُِج    لۡأ

ۚ ٱ َوَمن يَُدب ُِر   لَۡحي ِ ٱ ِمَن    لَۡمي َِت ٱَوُيۡخرُِج    لَۡمي ِتِ ٱ ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسَيُقولُوَن    لۡأ ُ فَلَا َتتَُّقونَ   ّللَّ

َ
َٰلُِكُم    ٣١َفُقۡل أ فََذ

ُ ٱ ُۖ ٱ َربُُّكُم    ّللَّ َّا    لۡحَق ِ ٱ َفَماَذا َبۡعَد    لۡحَقُّ ُۖ ٱ إِل َُٰل َل َّيَٰ تُۡصَرفُونَ   لضَّ ن
َ
 [ 32-31]يونس:  ﴾ ٣٢فَأ

 بر حاکم که کیس یٔا و دهد؟ یم روزی شما به زمی  ٔ و آسمأن از کیٔس چه بگو}

 یم خارج زنده از رٔا مرده ٔو مرده، أز را زنده که کیست و .است دیدگان و ها گوش

ٔ رٔا کارهٔا که کیست و .سازد  نیم پروا آیا بگو پس .هللا :گفت خواهند کند؟ یم تدبب 

ٔ پروردگار هللا اسٔت این * کنید؟  پس گمرایه؟ جز چیست حق أز بعد ٔو شان حقیق 

 .[32-31 :یونس] {شوید یم بازگردانیده [حق أز] چگونه

 :اوست صفات و نامها  به ایمان :دارد  خود در هللا به ایمان که موردی چهارمیر  
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ش سنت یا  کتابش  در  هللا که  صفاب   و نامها اثبات :یعن    وسلم علیه  هللا صیل     پیامب 

 ذکر) تکییف، و تعطیل، و تحریف، بدون شایسته شکل به نموده اثبات خود برای  

 
 

  :فرماید یم تعایل هللا .(سازی همانند ) تمثیل و (چگونک

 ﴿ ِ ۡسَمآءُ ٱ َوّلِلَّ
َ
ُۖ َوَذُرواْ    ۡدُعوهُ ٱ فَ   لۡحُۡسَنيَٰ ٱ   لۡأ َِّذينَ ٱ بَِها ئِهِ  ل ۡسَمَٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن َما َكانُواْ    ۦۚ يُۡلِحُدوَن فِٓي أ

 [ 180]األعراف:  ﴾ ١٨٠َيۡعَملُونَ 

ٔ و بخوانید آنهٔا با رٔا أو پس دارٔد اختصاص هللٔا به نیکٔو نامهای و}  در کٔه را کسای 

ای] به زودی به کنید، رها گرایند یم کژی به او نامهای مورد  دادند یم انجام آنچه [ش 

 [180 :اعراف] .{یافت خواهند کیفر

 :فرماید یم و

َِّذي ٱ َوُهَو  ﴿  ۡهَوُن َعلَۡيهِ  َولَُه    ۥ ُثمَّ يُعِيُدهُ   لۡخَۡلقَ ٱ َيۡبَدُؤاْ   ل
َ
عۡلَىَٰ ٱ  لَۡمَثُل ٱ وَُهَو أ

َ
َمََٰوَٰتِ ٱ فِي    لۡأ ۡرِض  ٱوَ   لسَّ

َ
  لۡأ

 [27]الروم:  ﴾ ٢٧لۡحَِكيمُ ٱ   لَۡعزِيزُ ٱ وَُهَو 

ٔ و} 
 
ٔ صفٔت هر ی] واال نمونه  ناپذیر شکست اوست و اوسٔت آن از [نیکوی 

 [27 :روم] {کار سنجیده

 :فرماید یم و

َمََٰوَٰتِ ٱ فَاِطُر ﴿  ۡرِض  ٱ وَ   لسَّ
َ
ۡزَوَٰٗجا َوِمَن    لۡأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ نَۡعَٰمِ ٱَجَعَل لَُكم م 

َ
ۡزَوَٰٗجا يَۡذَرؤُُكۡم    لۡأ

َ
أ

ُۖ وَُهَو    ۦ فِيهِ  لَۡيَس َكِمۡثلِهِ  ِميعُ ٱ َشۡيءٞ  [11]الشورى:  ﴾ ١١لَۡبِصيرُ ٱ  لسَّ

ی}   .[11 :شوری] {بینا شنوای آن اوست و نیسٔت او همانند چب  

 :اند رفته گمرایه به طایفه دو باره این در

 انکار  را آنها از برخ   یا صفات و ها نام که کساب   :هستند «معطله» آنها از یک 

 به تعایل هللا تشبیه یعن   است، تشبیه مستلزم صفات این  اثبات شدند مدیع و کردند، 

 :وجه چند از باطل است گماب   این  اما او،  خلق

 هللا  زیرا .است سبحانه هللا  کالم در  تناقض مانند باطیل لوازم  مستلزم این  :نخست

ی که کرده  نق   دیگر  سوی از و دانسته، ثابت خود برای را صفات و نامها این تعایل  چبر 
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  اگر آنکه حال .باشد او همانند
 
 یم پیش تناقض او کالم در بود؛ تشبیه نامها این الزمه

 کرد  یم تکذیب  را دیگر بخسر  او، سخن از بخسر  و آمد

 .باشند همانند  دو آن که نیست این اش  الزمه صفت در  یا نام در چبر   دو اتفاق :دوم

 اما دارند،  اتفاق بودن متلکم و بینا و شنوا در و بودن انسان در انسان دو که بین   یم تو

 همانند سخن و بیناب   و  شنواب   و انسانیت معاب   در دو  هر که نیست این اش الزمه

ی کالم و برص و سمع و است تر قوی شان انساب   صفات برخ   یعن  ] .باشند  .[دارند بهب 

 این اش الزمه این اما دارند،  چشم و پا و دست نبر   حیوانات که بین   یم همینطور 

 .باشد همانند آنان چشمان و پاها و دستان که نیست

ی درباره   مخلوقات بیر   در وقن    نیست، همانندی دارد همانند صفات و نام که چبر 

 .است بیشب   و تر واضح مخلوق و خالق بیر   تفاوت و تباین

 
 
ّبهه :دوم طایفه

َ
 هللا  اما کنند یم اثبات را صفات و نامها که آناب   (تشبیه  اهل) ُمش

 زیرا است؛  نصوص داللت مقتضای این اند مدیع و دانند، یم شبیه خلقش به را تعایل

 از  این اما است، داده قرار  خطاب مورد  دانند  یم آنچه اساس بر را بندگانش تعایل هللا

 :جمله از است، باطل زعىم جهت چند

ع و عقل که است امری بندگانش با تعایل هللا مشابهت :نخست  بطالن بر دال شر

 .باشد باطل امری سنت و کتاب نصوص مقتضای و معنا که نیست ممکن و است، آن

 خطاب مورد دانند یم آنچه اساس بر معنا اصل نظر از را بندگانش تعایل هللا :دوم

نه و حقیقت اما  داده،  قرار
ُ
 اموری جمله از  دارد  داللت آن بر  معنا آن که  ماهین   و  ک

 .است داشته نگه خود نزد را آن علم تعایل هللا که است

 از «سمع» این نمود،  اثبات را (بودن شنوا ) بودن سمیع خودش برای هللا اگر  یعن  

 سمع درباره   آن حقیقت اما دارد، معلویم معنای (صداها ادراک یعن  ) معنایش اصل نظر

 است؛ متفاوت مخلوقات خود  بیر   حن   شنواب   حقیقت زیرا  است؛  معلوم  غبر  تعایل  هللا

 .است بزرگب   و بیشب   مخلوق و خالق میان آن تفاوت نتیجه در

 از استوا  این است، مستوی  عرش بر  که داده خب   خود ذات درباره   تعایل هللا چون و

 ما برای [عرش بر هللا گرفی    قرار  و] استوا  این حقیقت اما است، معلوم  معنا اصل نظر

 مثال  برای است، متفاوت نبر   مخلوقان خود درباره   استوا حقیقت زیرا است، معلوم غبر 
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 نیست، آرام نا شب   پاالن بر گرفی    قرار مانند ثابت صندیل یک بر (گرفی    قرار) استوا

 واضح مخلوق و خالق میان تفاوت این است، متفاوت مخلوق  حق  در استوا  چون پس

 .است بیشب   و تر

 بس ثمرات مؤمنان برای نمودیم توصیف چنانکه تعایل هللا به ایمان و

 :جمله از دارد، گرانبهاب  

 خواهد هللا از رصفا ترسش و امید که آنطور  اله، توحید شدن محقق :نخست

ی او جز  و بود،   .کرد نخواهد عبادت را چبر 

 صفات و نیک نامهای اساس بر او بزرگداشت و تعایل هللا برای محبت کمال :دوم

 .واالیش

 .او نوایه از  دوری و اله،  اوامر انجام با عبادتش شدن محقق  :سوم

* 

 مالئكه  به ايمان 

  از یک  هیچ و اویند، عبادتگزار  و هللا  آفریده   آنها .هستند غین   جهاب   :مالئکه
 

 ویژگ

داری و آفریده، نور  از را آنان هللا .نیستند دارا  را الوهیت و پروردگاری  های  کامل فرمانب 

 :فرماید یم تعایل هللا  .است داده آنان به را  اجرایش توان و خود، اوامر  از

َمََٰوَٰتِ ٱَمن فِي    ۥ َولَهُ ﴿  ۡرِض  ٱ وَ   لسَّ
َ
َولَا    ۦ لَا يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِهِ   ۥ َوَمۡن ِعنَدهُ   لۡأ

َّۡيَل ٱ يَُسب ُِحوَن    ١٩يَۡسَتۡحِسُرونَ  َهارَ ٱ وَ   ل  [ 20-19]األنبياء:  ﴾ ٢٠لَا َيۡفتُُرونَ   لنَّ

ٔ و}  ٔ ؤی پرستش أز اویند نزٔد که کسای   * شوند نیٔم درمانده ٔو ورزند نیٔم تکبر

ٔ روز شبانه ٔ آنکٔه یر  .[20-19 :انبیاء] {گویند او تسبیح ورزند سست 

س حدیث از صحیحیر   در و .داند نىم هللا جز را آنان تعداد و بسیارند، مالئکه
َ
ن
َ
   ا

 هللا صیل   پیامب   برای آسمان در  المعمور بیت که آمده معراج  داستان در   عنه هللا رض  

 چون و گزارند،  یم نماز آن در مالئکه هزار  هفتاد روز هر  که شد، نمایان   وسلم علیه

ون  .گردند نىم باز  آنجا به دیگر روند ببر
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 :دارد خود در را مسئله چهار مالئکه به ایمان و

 .آنان وجود به ایمان :نخست

ئیل» مانند دانیم یم را آنها نام که ای مالئکه آن به ایمان :دوم  که آناب   و «جب 

 .آوریم یم ایمان آنها به اجمایل شکل به دانیم نىم را نامشان

ئیل مانند دانیم، یم را صفاتشان که مالئکه از دسته آن صفات آن به ایمان :سوم  جب 

 آن بر  که صفن   همان بر را او که ساخته آگاه را ما    وسلم علیه هللا صیل     پیامب   که

 .بود کرده  پر را افق و داشت بال ششصد که دید، شد آفریده

 برای چنانکه آید،  در  مرد  شکل به تعایل هللا  امر به مالئکه  که  است  ممکن و

ئیل»  شکل به  او برای  پس  فرستاد مریم  سوی  به  را  او تعایل هللا که  وقن   آمد پیش  «جب 

 نزد    وسلم  علیه هللا صیل    پیامب   که هنگایم همینطور  درآمد، معتدل کامل انسان یک

 آمد، سیاه بسیار موی و سفید بسیار لباس با مرد یک شکل به بود نشسته خود اصحاب

   پیامب   نزد پس شناخت، نىم را ایشان اصحاب از کس و نبود، او بر سفر از اثری که

 رانهایش بر را دستانش و چسباند، او زانوی به را زانویش و نشست   وسلم علیه هللا صیل

 نشانه و قیامت و احسان و ایمان و اسالم درباره     وسلم علیه  هللا صیل   پیامب   از و نهاد،

 ایشان آنگاه و گفت را ایشان پاسخ   وسلم علیه هللا صیل   پیامب   پس پرسید، آن های

ئیل این» :فرمودند   وسلم علیه هللا صیل   پیامب   و رفتند،  را دینتان تا بود آمده بود؛ جب 

 .«دهد یاد شما به

 ظاهر در فرستاد، لوط و ابراهیم سوی به  را آنان تعایل هللا که ای مالئکه همینطور 

 .بودند انسان

ی چهارمیر    هللا که است کارهاب   آن به ایمان دارد، خود در مالئکه به ایمان که چبر 

 عبادت و اله تسبیح مانند دهند، یم انجام تعایل هللا امر  به و ساخته آگاه آن از را ما

  بدون او روزی شبانه
 

 .خستک

 .باشند داشته ای ویژه اعمال آنان از برخ   است  ممکن و

ئیل مانند ان سوی  به  را  او هللا  و است،  اله وخ  امانتدار  که  جب   یم رسوالن و پیامب 

 .فرستد
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طر" مامور که میکائیل مانند و
َ
 .رویش و باران مامور  یعن   است، "ق

 رستاخبر   و قیامت قیام هنگام به صور در دمیدن به مامور  که اشافیل مانند و

 .است مردمان

 .است مرگ هنگام به بندگان ارواح  قبض به موکل که الموت ملک همچنیر   و

 .است آتش نگهبان و دوزخ مسئول که مالک همینطور 

 چهار انسان که آنگاه هستند، مادران رحم در ها جنیر   موکل که ای مالئکه همانند و

 او و فرستد یم او سوی به  را ای مالئکه هللا  سپس کند، یم کامل مادرش  شکم در را ماه

 .کند یم او بودن خوشبخت یا شق   و عمل، و اجل، و روزی، نوشی    به را

 دو انساب   هر .هستند آدم بن   اعمال ثبت و حفظ به موظف که ای  مالئکه مانند و

 .است نشسته چپ سمت  دیگری  و راست سمت  یک  که دارد مالئکه

 تا هستند؛ قب   در او گذاشی    از پس  میت  از  پرسش  به موکل که  ای  مالئکه مانند و

ش و دینش، و پروردگارش،  درباره   او از سند پیامب   .ببر

 :جمله از دارد گرانقدری بسیار ثمرات مالئکه به ایمان

  و قدرت و عظمت به علم :نخست
 
 بر  دال مخلوق عظمت زیرا تعایل، هللا سلطه

 .است خالق  عظمت

 کساب   مالئکه  این از که آنطور  انسانها؛ به او عنایت برای  تعایل هللا  شکرگزاری :دوم

 .است برگمارده آنان مصالح  دیگر و اعمالشان، نوشی    و آنان، حفظ مامور را

 .دهند یم انجام را تعایل هللا عبادت آنکه برای مالئکه داشی    دوست :سوم

 :اند گفته و اند  کرده  انکار  باشند  جسم  دارای  مالئکه که  را این  گمراهان از  گرویه 

وهای همان آنان  سنت و هللا  کتاب انگاشی    دروغ  این اما هستند، مخلوقات در  خبر  نبر

 .است مسلمانان اجماع و   وسلم  علیه هللا صیل   هللا  رسول

  :فرماید یم تعایل هللا

ِ فَاِطرِ    لۡحَۡمدُ ٱ﴿  َمََٰوَٰتِ ٱ ّلِلَّ ۡرِض ٱوَ   لسَّ
َ
ََٰعۚ    لَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱَجاِعِل    لۡأ ََٰث َوُرَب ۡثَنيَٰ َوثَُل ۡجنَِحةٖ مَّ

َ
ْولِٓي أ

ُ
رُُسلًا أ

َ ٱ َما يََشآُءۚ إِنَّ   لۡخَۡلقِ ٱ يَزِيُد فِي  ِ َشۡيٖء قَِديٞر   ّللَّ
 [ 1]فاطر:  ﴾ ١عَلَىَٰ ُكل 
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ٔ پدید که را هللا ستایش}
 
 بال دارأی که رٔا مالئکه [ٔو] اسٔت زمی  ٔ ٔو آسمان آورنده

 .[1 :فاطر] {است دادٔه قرار آورنده پیام اند چهارگانه و گانه سٔه و دوگانه های

  :فرماید یم و

َّي  ﴿  َِّذينَ ٱ َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ َيَتَوف ۡدَبَٰرَُهۡم َوُذوقُواْ َعَذاَب    لَۡمَلَٰٓئَِكةُ ٱَكَفُرواْ    ل
َ
يَۡضِرُبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ

 [ 50]األنفال:  ﴾ ٥٠لۡحَرِيقِ ٱ

ٔ اگر و}  یم آنان پشت و چهره بر و ستانند یم را کافران جان مالئکه که آنگاه ببیت 

 .[50 :انفال] {بچشید را سوزان عذاب [گویند] و زنند

  :فرماید یم و

ِن  ﴿  ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱ عَلَى    ۡفتََرىَٰ ٱ َوَمۡن أ وِحَي إِلَيَّ َولَۡم يُوَح إِلَۡيهِ َشۡيءٞ َوَمن قَاَل    ّللَّ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
َكِذبًا أ

نَزَل  
َ
نزُِل ِمۡثَل َمآ أ

ُ
ُ  ٱَسأ َٰلُِمونَ ٱ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ    ّللَّ يۡ   لَۡمَلَٰٓئَِكةُ ٱوَ   لَۡمۡوتِ ٱ فِي َغَمَرَِٰت   لظَّ

َ
  ِديِهمۡ بَاِسُطٓواْ أ

نُفَسُكُمُۖ  
َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
ِ ٱ بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن عَلَى    لُۡهونِ ٱ َزۡوَن َعَذاَب  ُتۡج   لَۡيۡومَ ٱ أ َوُكنُتۡم َعۡن    لۡحَق ِ ٱ َغۡيَر   ّللَّ

َٰتِهِ   [93]األنعام:  ﴾ ٩٣تَۡسَتۡكبُِرونَ   ۦ َءاَي

 [آنأن سؤی به] مالئکه که دیدٔی یٔم مرگ گردابهای دٔر رٔا ستمکارأن کاش و}

ون رٔا جانهایتان [که زنند یم نهیب و] انٔد گشوده را دستهایشان  .[93 :انعام] {دهید بب 

 :فرماید یم و

َفََٰعةُ ٱ َولَا تَنَفُع ﴿  ذَِن لَهُ   ٓۥ ِعنَدهُ   لشَّ
َ
َّا لَِمۡن أ َِع َعن قُلُوبِِهۡم قَالُواْ َماَذا قَاَل َربُُّكۡمُۖ    ۥۚ إِل َحتَّيَٰٓ إَِذا فُز 

ُۖ ٱقَالُواْ    [ 23]سبأ:   ﴾ ٢٣  لَۡكبِيرُ ٱ   لَۡعلِيُّ ٱوَُهَو    لۡحَقَّ

 یم فرمود؟ چٔه پروردگارتان گویند یم شود برطرف دلهایشأن از هراس چؤن تا} 

 .[23 :سبأ] {بزرگ و مرتبه بلند اوسٔت و است حق :گویند

 :فرماید یم بهشت اهل درباره   و
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َٰتِِهۡمُۖ وَ ﴿  ِيَّ ۡزَوَِٰجِهۡم َوُذر 
َ
َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ يَۡدُخلُوَن   لَۡمَلَٰٓئَِكةُ ٱ َجنَّ

ِ بَابٖ 
ِن ُكل  ٌَٰم َعلَۡيُكم بَِما َصبَۡرُتۡمۚ فَنِۡعَم ُعۡقَبي   ٢٣َعلَۡيِهم م  ارِ ٱ َسَل  [ 24-23]الرعد:  ﴾ ٢٤  لدَّ

 برای شمٔا بٔر سالم [گویند یم ٔو] * شوند یٔم وارد آنان بر درٔی هٔر از مالئکٔه و} 

ٔ آنچه ٔ ورزیدید، شکیبای   .[24-23 :رعد] {شا آن فرجام نیکوست چه راست 

 هللا  صیل   پیامب   که است  روایت   عنه هللا رض     ابوهریره  از بخاری صحیح در و

ئیل بدارد دوست  را ای  بنده هللا هرگاه » :فرمودند   وسلم علیه  هللا که دهد یم ندا را جب 

ئیل پس بدار، دوست را او پس دارد، یم دوست را فالب    سپس دارد،  یم دوست را او جب 

ئیل  پس دارد یم دوست را فالب   هللا که بدانید :که زند یم ندا آسمان اهل میان در جب 

 پذیرش زمیر   در او برای سپس دارند، یم دوست را او آسمان اهل پس بدارید، دوست را او

 .«شود یم نهاده

   هللا رسول  :گفت که است  روایت    عنه هللا رض      ابوهریره  از صحیح  همیر   در و

 مسجد درهای از  دری هر نزد  شود یم جمعه روز چون» :فرمودند   وسلم علیه هللا صیل

 امام چون پس  نویسند، یم ترتیب به [را شونده  وارد افراد های نام] که هستند ای  مالئکه

هایشان نشست، [خطبه برای]  .«آیند یم  ذکر شنیدن برای و بندند یم را دفب 

 اینکه نه آورده میان به مالئکه بودن جسم دارای از سخن رصاحت به نصوص این

وهاب   رصفا آنان  اجماع  و کنند یم گمان گمرایه  اهل که آنطور باشند، معنوی نبر

 .است نصوص همیر   معنای اساس بر مسلمانان

* 

 ها  کتاب  به ایمان 

ب
ُ
ت
ُ
 .(شده نوشته) «مکتوب» معنای به است، «کتاب» جمع :ک

 خلقش، حق در رحمت روی از تعایل هللا که است کتابهاب   اینجا، کتابها از منظور

انش بر  آنان؛ هدایت برای و  .یابند دست آخرت و دنیا  سعادت به تا کرده نازل  پیامب 

 :دارد خود در را مسئله چهار کتابها به ایمان و

 .است  بوده هللا  سوی از حق  به آن  نزول اینکه به ایمان :نخست
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 بر که قرآن مانند :نام همان با برده نام آنها از هللا که کتابهاب   آن به ايمان :دوم

   وسلم علیه هللا صیل   مویس  بر که تورات و شده نازل   وسلم علیه هللا صیل   محمد

   داوود  به  که زبور و شده، نازل   وسلم  علیه هللا صیل     عیس بر که انجیل و شده،  نازل

 شکل به نشده برده نام آنها  از  که کتابهاب   آن به اما شده، داده    وسلم علیه هللا صیل

 .آوریم یم ایمان اجمایل

ی  هر  شمردن راست  :سوم   مانند  رسیده، ما  به صحیح شکل به که خب 
 
 اخبار همه

 .است نشده تحریف و تغیبر  دچار که پیشیر   کتابهای اخبار آن و قرآن،

 تسلیم و خشنودی و است، نشده منسوخ که کتابها این احکام آن به عمل :چهارم

،  یا  فهمیدیم آن از حکمت  چه آن، به   و خبر
 
 منسوخ عظیم قرآن با  پیشیر   کتابهای همه

  :فرماید یم تعایل هللا اند،  شده

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك  ﴿ 
َ
ِ   لِۡكَتََٰب ٱ َوأ ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن  لۡحَق ِ ٱ ب ِ   ۡحُكم ٱ َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ  فَ   لِۡكَتَٰبِ ٱ ُمَصد 

نَزَل  
َ
ُۖ ٱ بَۡيَنُهم بَِمآ أ ُ ا َجآَءَك ِمَن    ّللَّ ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
ِ  ٱ َولَا تَتَّبِۡع أ ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشۡرعَ   لۡحَق 

َوِمۡنَهاٗجاۚ    ةٗ لِكُل 
ُ ٱ َولَۡو َشآَء   َُٰكۡمُۖ فَ لَجَعَ   ّللَّ ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَى مَّ

ُ
ْ ٱ لَُكۡم أ َِٰت  ٱ   ۡستَبُِقوا ِ ٱ إِلَي    لۡخَۡيَر   ّللَّ

 [48]المائدة:  ﴾ ٤٨َمۡرِجُعُكۡم َجمِيٗعا َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتۡخَتلُِفونَ 

 تصدیق که حأل در کردیم نازل تٔو سؤی به حق به رٔا (قرآن) کتاب این ما و}

ٔ
 
 .[48 :مائده] {آنهاست بر حاکم و پیشی  ٔ کتابهای کننده

 آن مگر  نیست، جایز پیشیر   کتابهای احکام از یک هیچ  به عمل اساس،  این بر

 .است رسیده  صحت به و کرده تایید قرآن که احکایم

 :جمله از  دارد گرانقدری بسیار ثمرات آسماب   کتابهای به ایمان و

 نازل کتاب   قویم  هر برای  که آنطور  بندگانش؛  به تعایل هللا عنایت به علم :نخست

 .شوند هدایت آن با تا کرده

عش؛ در تعایل هللا  حکمت به علم  :دوم  مناسبت را آنچه  قویم هر  برای  که آنطور شر

وع بوده آنان اوضاع  :فرماید یم تعایل هللا که همانطور  است، ساخته  مشر
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نَزلَۡنآ إِلَۡيَك  ﴿ 
َ
ِ   لِۡكَتََٰب ٱ َوأ ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن  لۡحَق ِ ٱ ب ِ   ۡحُكم ٱ َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ  فَ   لِۡكَتَٰبِ ٱ ُمَصد 

نَزَل  
َ
ُۖ ٱ بَۡيَنُهم بَِمآ أ ُ ا َجآَءَك ِمَن    ّللَّ ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
ِ  ٱ َولَا تَتَّبِۡع أ ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشۡرعَ   لۡحَق 

َوِمۡنَهاٗجاۚ    ةٗ لِكُل 
ُ ٱ َولَۡو َشآَء   َُٰكۡمُۖ فَ   ّللَّ ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَى مَّ

ُ
ْ ٱ لَجََعلَُكۡم أ َِٰت  ٱ   ۡستَبُِقوا ِ ٱ إِلَي    لۡخَۡيَر   ّللَّ

 [48]المائدة:  ﴾ ٤٨ۡرِجُعُكۡم َجمِيٗعا َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتۡخَتلُِفونَ مَ 

یعٔت شمٔا از یک هر برای}  ٔ راه و شر  .[48 :مائده] {ایم داده قرار روشت 

 .آن برای هللا  نعمت شکر :سوم

* 

ان) رسوالن به ايمان   (پيامب 

 ابالغ برای که کس یعن   ،«شده فرستاده» معنای به  است «رسول» جمع  ُرُسل

ی  .باشد شده فرستاده  چبر 

ع  یک با که است انساب   آن  اینجا  در  رسول  از  منظور   به امر  و شده  فرستاده شر

ع آن تبلیغ  .است شده شر

   وسلم علیه هللا صیل   محمد آخرینشان و است   السالم علیه   نوح رسوالن، اولیر  

 .است

  :فرماید یم تعایل هللا

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ نُوٖح وَ  ۞﴿ 
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َكَمآ أ

َ
بِي ِـۧنَ ٱ إِنَّآ أ ِ   لنَّ َٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل    ۦۚ ِمنَۢ َبۡعِده وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ إِبَۡر

َ
َوأ

ۡسَباطِ ٱَوِإۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب وَ 
َ
يُّوَب َوُيونَُس َوَهَُٰروَن َوُسلَۡيَمََٰنۚ َوَءاتَۡيَن   لۡأ

َ
  ﴾ ١٦٣َزُبوٗرا   دَ ۥ َداوُ   ا وَِعيَسيَٰ َوأ

 [ 163]النساء: 

أن ٔو نوح به که همانطور کردیم ویح تٔو سؤی بٔه ما}  {نمودیم ویح أو أز پٔس پیامبر

 .[163 :نساء]

 است آمده شفاعت حدیث  در   عنه هللا  رض      مالک بن انس از  بخاری صحیح در و

 شفاعت برایشان تا آیند یم  آدم نزد به  مردم » :فرمودند    وسلم  علیه هللا  صیل   پیامب   که

 رسویل نخستیر   او زیرا  بروید نوح  نزد  به :گوید یم و خواهد یم عذر آنان از  پس کند؛
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 درباره   تعایل هللا و .نمود ذکر پایان تا را حدیث سپس و «ساخت مبعوث  هللا که است

  :فرماید یم    وسلم علیه هللا  صیل    محمد

ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن رَُّسوَل ﴿  َحٖد م 
َ
بَآ أ
َ
ٌد أ ا َكاَن ُمحَمَّ ِ ٱ مَّ بِي ِـَۧن  ٱ وََخاَتَم    ّللَّ ُ ٱ وََكاَن    لنَّ ِ    ّللَّ

بِكُل 
 [ 40]األحزاب:  ﴾ ٤٠َشۡيٍء َعلِيٗما  

 كس هیچ نه و زید پدر نه) است، نبوده شمٔا مردان أز یک هیچ پدر محمد}

ان خاتم و مردم، سوی به هللا فرستادۀ بلکه (ديگرى  هیچر  و .[احزاب] {است پیامبر

یعت  با رسویل آنان برای خداوند  آنکه مگر  نبوده امن   ی یا مستقل، شر یعت با  پیامب   شر

  :فرماید یم تعایل هللا .نماید تجدید را آن تا است؛ فرستاده  قبیل رسول

ِن  ﴿ 
َ
ةٖ رَُّسولًا أ مَّ

ُ
ِ أ
ْ ٱ َولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكل  َ ٱ   ۡعُبُدوا ْ ٱ وَ   ّللَّ َُٰغوَتُۖ ٱ  ۡجَتنُِبوا ۡن َهَدى    لطَّ ُ ٱ فَِمۡنُهم مَّ   ّللَّ
ۡت َعلَۡيهِ   ۡن َحقَّ ۚ ٱ َوِمۡنُهم مَّ َٰلَُة َل ۡرِض ٱ فَِسيُرواْ فِي   لضَّ

َ
ْ ٱ فَ   لۡأ َٰقَِبُة    نُظُروا بِينَ ٱ َكۡيَف َكاَن َع ِ   ﴾ ٣٦لُۡمَكذ 

 [ 36]النحل: 

ٔ هٔر میان در حقیقت در و}  عبادت را هللا [بگوید تا] برانگیختیم ای فرستاده امت 

ید طاغوت از و کنید هب    .[36 :نحل] {ببر

  :فرماید یم و

 ﴿ ِ ۡرَسۡلَنََٰك ب
َ
َّا َخلَا فِيَها نَِذيٞر   لۡحَق ِ ٱ إِنَّآ أ ٍة إِل مَّ

ُ
ِۡن أ  [ 24]فاطر:  ﴾ ٢٤بَِشيٗرا َونَِذيٗرۚا َوِإن م 

ٔ و}  .[24 :فاطر] {است بوده ای دهندٔه هشدار میانشان دٔر آنکه مگٔر نبوده امت 

 :فرماید یم و

نَزلَۡنا  ﴿ 
َ
َٰةَ ٱإِنَّآ أ ۡوَرى بِيُّونَ ٱ فِيَها ُهٗدى َونُورٞۚ َيۡحُكُم بَِها    لتَّ َِّذينَ ٱ   لنَّ َِّذيَن َهاُدواْ    ل ۡسلَُمواْ لِل

َ
أ

َٰنِيُّونَ ٱ وَ  بَّ ۡحَبارُ ٱ وَ   لرَّ
َ
ْ ٱ بَِما    لۡأ ِ ٱ ِمن كَِتَِٰب    ۡسُتۡحفُِظوا اَس ٱ وََكانُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَءۚ فَلَا َتۡخَشُواْ   ّللَّ   لنَّ

ْ   ۡخَشۡونِ ٱ وَ  نَزَل  َولَا تَۡشتَُروا
َ
َّۡم َيۡحُكم بَِمآ أ ُ ٱ  أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗاۚ َوَمن ل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم    ّللَّ

ُ
فَأ

َٰفُِرونَ ٱ  [44]المائدة:  ﴾ ٤٤لَۡك
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ٔ بود، نور و هدایت آن در که کردیم نازل را تورات ما}  ای   امر] تسلیم که پیامبر

 .[44 :مائده] {کردند یم داوری یهود برای آن موجب بٔه بودند [الٔه

  از یک هیچ که هستند مخلوق انسانهاب   رسوالن، و
 

 خداب   و پروردگاری های ویژگ

ش درباره   تعایل هللا .نیستند  دارا را ین واال و رسوالن شور که محمد پیامب   آنان مقامب 

 :فرماید یم است هللا  نزد

َّا َما َشآَء  ﴿  ا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َنۡفٗعا َولَا َضرًّ
َ
َّٓا أ ۚ ٱ قُل ل ُ ۡعلَُم    ّللَّ

َ
َ   لَۡغۡيَب ٱ َولَۡو ُكنُت أ ِمَن   ۡسَتۡكثَۡرُت ٱل

نَِي    لۡخَۡيِر ٱ ۚ ٱ َوَما َمسَّ وُٓء َّا نَِذيٞر َوَبِشيرٞ ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   لسُّ نَا۠ إِل
َ
 [188]األعراف:  ﴾ ١٨٨إِۡن أ

ٔ مٔن :بگو}  اگر و بخواهد؛ هللٔا که رٔا آنچه مگٔر نیستم، خویشی  ٔ زیأن ٔو سؤد مالک 

ٔ دانستم، یم غیب  بدی هیچ و ساختم یم فراهم [خود برای] بسیاری [سود و] خب 

ٔ و] ٔ بشارت و دهنده بیم مگر نیستم، [کیس] من .رسید نیم من به [زیای   بخیسر

 .[188 :اعراف] {دارند ایمأن که گرویه برای [دلسوز]

 :فرماید یم و

ا َولَا َرَشٗدا ﴿  ۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ
َ
ِ ٱ قُۡل إِن ِي لَن ُيِجيَرنِي ِمَن    ٢١قُۡل إِن ِي لَٓا أ ِجَد ِمن    ّللَّ

َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
أ

 [22-21]الجن:  ﴾ ٢٢ُمۡلَتَحًدا   ۦ ُدونِهِ 

ٔ و زیان اختیار شمٔا برای من بگو}   برابر دٔر مرا کیس هرگز بگٔو * ندارم را هدایت 

ٔ پناهگایه هرگز و دهٔد نیم پناه هللا  .[22-21 :جٔن] {یابم نیم او از غب 

 
 
  همه

 
ی  های ویژگ  نیازها، دیگر  و غذا، و آب  به  نیاز  و  مرگ، و بیماری مانند  بشر

 فرماید  یم والسالم الصالة علیه ابراهیم  از نقل به تعایل هللا  .است صادق هم  آنها درباره  

  :گفت چنیر   پروردگارش  توصیف در که

َِّذي ٱ وَ ﴿  َِّذي ٱ وَ   ٨٠َوِإَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِينِ   ٧٩ُهَو ُيۡطعُِمنِي َوَيۡسقِينِ   ل   ﴾ ٨١يُِميتُنِي ُثمَّ ُيۡحيِينِ   ل
 [ 81-79]الشعراء: 

ابم ٔو دهد یم خوراک من بٔه او که کس آن و}  شوم بیمار چؤن و * گردانٔد یم سب 

اند یم مرا که کٔس آن و * دهد یم شفا مرا او  :شعراء] {گرداند یم ام زنده سپس و مب 

79-81]. 



  

 
35 

 چنانکه شمایم، مانند انساب   من همانا» :فرماید یم   وسلم علیه هللا صیل     پیامب   و

 فراموش چون پس شوم، یم فرامویسر  دچار شما همانند نبر   من کنید یم فراموش شما

 .«کنید یادآور مرا کردم

  وصف  ستایش، سیاق در و  ها مقام واالترین ذکر  هنگام  را آنان تعایل هللا
 

 داده بندگ

  :فرماید یم    وسلم  علیه هللا صیل     نوح درباره   چنانکه است؛

ِيََّة َمۡن َحمَۡلَنا َمَع نُوٍح  إِنَّهُ ﴿   [ 3]اإلسراء:  ﴾ ٣َكاَن َعۡبٗدا َشُكوٗرا    ۥ ُذر 

 یم    وسلم علیه هللا صیل   محمد درباره   و ،[3 :اشاء] {بود شکرگزار ای بنده او}

 :فرماید

َِّذي ٱ َتَباَرَك ﴿  َل    ل ِ   لُۡفۡرقَانَ ٱ نَزَّ  [ 1]الفرقان:  ﴾ ١لَِيُكوَن لِۡلَعَٰلَِميَن نَِذيًرا    ۦ عَلَىَٰ َعۡبِده

 هشدارگری جهانیان برای تٔا نمود، نازل أش بنده بر را فرقان آنکٔه است خجسته} 

 .[1 :فرقان] {باشد

 :فرماید یم    وسلم علیهم  هللا صیل   یعقوب و اسحاق و ابراهیم درباره   و

ْولِي    ۡذُكرۡ ٱ وَ ﴿ 
ُ
َٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب أ يِۡدي ٱ ِعَبََٰدنَآ إِبَۡر

َ
بَۡصَٰرِ ٱ وَ   لۡأ

َ
ۡخلَۡصَنَُٰهم ِبخَالَِصةٖ    ٤٥لۡأ

َ
إِنَّآ أ

ارِ ٱ ذِۡكَرى   ۡخَيارِ ٱ  لُۡمۡصَطَفيۡنَ ٱ َوِإنَُّهۡم ِعنَدنَا لَِمَن    ٤٦  لدَّ
َ
 [ 47-45]ص:  ﴾ ٤٧لۡأ

ومند که را یعقوب و اسحاق و ابراهیم ما بندگان و}   یاد به بودند ور دیده و نب 

 و * گردانیدیم خالص بؤد شای آن یادآوری که ای ویژه موهبت با را آنان ما * آور

 .[47-45 :ص] {نیکانند برگزیدگأن از مٔا پیشگأه در آنان

  :فرماید یم مریم  بن عیس درباره   و

َِٰٓءيَل  ﴿  ۡنَعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعۡلَنَُٰه َمَثلٗا ل َِبنِٓي إِۡسَر
َ
َّا َعۡبٌد أ  [ 59]الزخرف:  ﴾ ٥٩إِۡن ُهَو إِل

 برای [ای نشانه و] شمشق را او ٔو نهادیم منت او بر که ای بندٔه مگر نیست او}

ٔ  .[59 :زخرف] {گردانیدیم اشائیل بت 
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ان به ایمان و  :دارد خود در را مسئله چهار پیامب 

 به که هر پس  است، تعایل هللا  سوی از  و حق آنان رسالت اینکه به ایمان :نخست

 یم تعایل هللا که همانطور است، شده کافر شان همه به بورزد کفر آنان از یک  رسالت

  :فرماید

بَۡت قَۡوُم نُوٍح  ﴿   [105]الشعراء:  ﴾ ١٠٥لُۡمۡرَسلِينَ ٱ َكذَّ

ان به نوح قوم}  کننده   تکذیب  را آنان اینجا  .[105 :شعراء] {ورزیدند کفر پیامبر

 
 
 این بر  نبود،  او  جز دیگر  رسویل  نوح،  تکذیب هنگام که حایل  در  نامید  رسوالن همه

وی و کردند تکذیب را   وسلم علیه هللا صیل   محمد که نرصانیاب   اساس،  نکردند؛ اش پبر

و و اند،  کرده تکذیب نبر   را مریم  بن  مسیح  آمدن به  را  آنان او که  ویژه به نیستند، او پبر

 به رسویل او  که این  جز  معناب   بشارت این و داد، بشارت   وسلم علیه هللا  صیل     محمد

 هدایت مستقیم رصاط به و دهد، نجات گمرایه از را آنان تا ندارد، است آنان سوی

ان از دسته آن به ایمان :دوم .کند  و محمد مانند نام، به شده، برده نام آنان از که پیامب 

ان تن پنج این و   والسالم الصالة علیهم    نوح  و عیس و مویس  و ابراهیم  اولوالعزم  پیامب 

 :است برده  نام قرآن در جا پنج در  را آنان تعایل هللا و دارند، نام

َخۡذنَا ِمَن  ﴿ 
َ
بِي ِـۧنَ ٱ َوِإۡذ أ َٰهِيَم َوُموَسيَٰ وَِعيَسي   لنَّ َمۡرَيَمُۖ    بۡنِ ٱ ِميَثََٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوٖح َوِإبَۡر

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا   َخۡذنَا ِمۡنُهم م 
َ
 [7]األحزاب:  ﴾ ٧َوأ

، ای] و}  ان از که هنگایم [آن کن یاد پیامبر ٔ به هللا عبادت] پیمان پیامبر
 

 و یگانگ

 از و مریم؛ پش ـ عییس و مؤس و ابراهیم و نوح و تو از [ویژه به] و گرفتیم [نبوت

  :فرماید یم که آنجا و [7 :احزاب] {گرفتیم [دین تبلیغ دربارٔۀ] محکیم پیمان آنان همۀ

َِن   ۞﴿  ينِ ٱ َشَرَع لَُكم م  ِ يَٰ بِهِ   لد  َِّذيٓ ٱ نُوٗحا وَ   ۦ َما َوصَّ ۡيَنا بِهِ   ل وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َوَما َوصَّ
َ
َٰهِيَم    ٓۦ أ إِبَۡر

قِيُمواْ 
َ
ۡن أ
َ
ُۖ أ ِينَ ٱ َوُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰٓ قُواْ فِيهِ  َكبَُر عَلَى    لد  ُ َيۡجَتِبٓي  ٱ َما تَۡدُعوُهۡم إِلَۡيهِ     لُۡمۡشِركِينَ ٱ َولَا َتَتَفرَّ ّللَّ

 [ 13]الشورى:  ﴾ ١٣نِيُب إِلَۡيهِ َمن يََشآُء َوَيۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمن يُ 

ٔ و بود؛ كردٔه امر نؤح بٔه كه كرد مقرر شمٔا برأى را همأن دین از}  تو به آنچه نب  

 نگأه برپا را دین :اینكه كردیم؛ امر عییس و مؤس و ابراهیٔم به آنچه و كردیم ویح

ٔ] .[نورزید اختالف و] نشوید فرقه فرقه آن مورد در و دارید  بر تو دعوت [پذیرش 

كان ٔ] بخواهٔد رٔا كٔس هٔر كٔه است هللا .است آمدٔه گران مشر  دهد یم عبادت توفیق 
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 به بازآید، [درگاهش به و کند توبه که] را کس هر و گزیند؛ بریم خویش سوى به [و

 به دانیم نىم را نامشان که  آنهاب   اما .[13 :شوری] {كرد خواهد هدایٔت خویش سوى

 :فرماید یم تعایل هللا .آوریم یم ایمان آنان به اجمایل شکل

َّۡم َنۡقُصۡص َعلَۡيَك  َوَما  ﴿  ن ل ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ ِن َقۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ ۡرَسۡلَنا رُُسلٗا م 
َ
َولََقۡد أ

َّا بِإِۡذِن   تَِي أَـِبيٍَة إِل
ۡ
ن يَأ

َ
ِۚ ٱ َكاَن لَِرُسوٍل أ ۡمُر   ّللَّ

َ
ِ ٱ فَإَِذا َجآَء أ ِ   ّللَّ وََخِسَر ُهَنالَِك    لۡحَق ِ ٱ قُِضَي ب

ۡ ٱ  [ 78]غافر:  ﴾ ٧٨ُمۡبِطلُونَ ل

ٔ تٔو از پیش و}  ای  ٔ داستان که فرستادیم رٔا پیامبر  کرده بازگو تو برای رٔا آنأن از بریح 

ٔ و ایم  .[78 :غافر] {ایم نکرده بازگو برایت رٔا داستانشان دیگر بریح 

ی  هر  شمرد  راست :سوم  .است رسیده  ما به  صحیح  طریق  از  و اند  داده  آنان که  خب 

یعت به  عمل  :چهارم  رسوالن، آخرین  همانا که شده فرستاده ما  برای  که  رسویل آن شر

  سوی به که است    وسلم علیه هللا صیل   محمد
 
 هللا .است شده فرستاده مردم همه

  :فرماید یم تعایل

ُِموَك فِيَما  ﴿  ا  فَلَا َوَرب َِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحتَّيَٰ ُيحَك  ِمَّ نُفِسِهۡم َحرَٗجا م 
َ
َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ لَا َيِجُدواْ فِٓي أ

 [ 65]النساء:  ﴾ ٦٥قََضۡيَت َوُيَسل ُِمواْ تَۡسلِيٗما  

 اختالفات در اینکه مگٔر آورند، نیم ایمان آنها که پروردگارت به سوگند نه،}

ٔ احساس خؤد دٔل در تو، داوری أز سپس و دهند، قرار داور رٔا تٔو خویش  ناراحت 

ٔ و نکنند
ا
 .[65 :نساء] {باشند تسلیم کامل

ان به ایمان  :جمله از دارد، ارزش با بسیار ثمرات پیامب 

اب   که بندگانش؛  به او عنایت و تعایل هللا رحمت  به علم :نخست  برای را پیامب 

 عبادت را او چگونه که نموده  بیان برایشان و فرستاده؛ مستقیمش راه به آنان هدایت

ی عقل زیرا کنند،  .برسد شناخت  این به تواند نىم مستقل شکل به بشر

 .بزرگ نعمت این برای متعال پروردگار شکر :دوم
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 چنان آنها ستایش و آنان بزرگداشت و    والسالم الصالة علیهم    پیامب   محبت :سوم

  که
 
 جای به  را  او عبادت که هستند تعایل هللا فرستادگان  آنان زیرا هستند؛ آن شایسته

 .اند کرده  دلسوزی بندگانش برای و اند، کرده ابالغ را او رسالت و اند،  آورده

ان معاندان، اما  هللا فرستادگان که شدند  مدیع و انگاشتند دروغگو را خود پیامب 

 دانسته باطل را آن و نموده، ذکر  را  آنان زعم این  تعایل هللا  .باشند مالئکه  از  باید  تعایل

 :است فرموده  و

اَس ٱَوَما َمَنَع  ﴿  ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم    لنَّ
َ
َبَعَث    لُۡهَدىَٰٓ ٱأ

َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
َّٓا أ ُ ٱ إِل َّۡو    ٩٤بََشٗرا رَُّسولٗا   ّللَّ قُل ل

ۡرِض ٱ َكاَن فِي 
َ
َِن    لۡأ لَۡنا َعلَۡيِهم م  َمآِء ٱ َمَلَٰٓئَِكةٞ َيۡمُشوَن ُمۡطَمئِن ِيَن لَنَزَّ ]اإلسراء:   ﴾ ٩٥َملَٗكا رَُّسولٗا   لسَّ

95-94 ] 

ٔی] و}   جٔز آمد برایشان هدایت آنگأه نداشت باز آوردن ایمأن از رٔا مردم [چب  

ی هللا آیا گفتند اینکه  روزی در اگر بگو * است؟ کرده مبعوث رسول عنوان به را بشر

ٔ] آنان بر البته رفتند یم رأه اطمینان با که بودنٔد ای مالئکٔه زمی  ٔ  به رٔا ای مالئکٔه [نب  

ٔ عنوان  پیامب   که را زعم این تعایل هللا .[95-94 :اشاء] {کردیم یم نازل آسمأن از پیامبر

 زمیر   اهل برای  پیامب   این زیرا کند، یم اعالم باطل اینگونه باشد مالئکه از  حتما باید

ند، آنان و شده فرستاده  مالئکه آسمان از آنان برای بودند مالئکه از زمیر   اهل اگر و بشر

 تکذیب از  نقل به تعایل هللا  همچنیر   باشد، آنان مانند  تا  فرستاد؛  یم  رسول  عنوان به را ای

ان کنندگان  :فرماید یم پیامب 

فِي  ۞﴿ 
َ
ِ ٱ قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ  فَاِطرِ   ّللَّ

ٞ َمََٰوَٰتِ ٱ َشك  ۡرِض  ٱ وَ   لسَّ
َ
ِن ُذنُوبُِكۡم    لۡأ يَۡدُعوُكۡم لَِيۡغفَِر لَُكم م 

ا َك  ونَا َعمَّ ن تَُصدُّ
َ
ِۡثلَُنا تُرِيُدوَن أ َّا بََشٞر م  نُتۡم إِل

َ
ي  قَالُٓواْ إِۡن أ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
َرُكۡم إِلَيَٰٓ أ ِ اَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا  َوُيَؤخ 

بِيٖن   تُونَا بُِسۡلَطَٰٖن مُّ
ۡ
ِۡثلُُكۡم َوَلَِٰكنَّ  قَالَۡت لَُهۡم ُرُسلُهُ   ١٠فَأ َّا بََشٞر م  ۡحُن إِل َ ٱ ۡم إِن نَّ َيُمنُّ عَلَىَٰ َمن    ّللَّ

 ِ َّا بِإِۡذِن    ۖۦُ يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه تَِيُكم بُِسۡلَطٍَٰن إِل
ۡ
ن نَّأ

َ
ِۚ ٱَوَما َكاَن لََنآ أ ِ ٱَوعَلَى    ّللَّ   لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتوَكَِّل    ّللَّ

 [11-10]إبراهيم:  ﴾ ١١

ٔی جز شما :گفتند}   یم پدرانمان آنچه از را ما خواهید یم نیستید، ما ماننٔد بشر

ٔ مٔا برای پس دارید باز پرستیدند انشان * بیاورید آشکار حجت   ما :گفتند آنان به پیامبر

ی جز  نهد، یم منت بخواهد که بندگانش أز یک هر بر هللا ول نیستیم شمٔا مثٔل بشر
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ٔ معجزه (نداریم وحٔق) توانیم نیم (هرگز) ما و  برایتان هللا فرمان به جز به وحجت 

 .[11-10 :ابراهیم] {بیاوریم

* 

 (آخرت) بازپسیر   روز به ایمان 

 .شوند یم برانگیخته جزا و حساب برای آن در مردم که قیامت روز  :بازپسیر   روز

 اهل که  آنجا نیست؛ روزی آن از  بعد زیرا  نامیده؛  آخرت  روز  آنجاب   از  روز  این و

ند، یم جای خود  منازل  در بهشت  .شوند یم مستقر خود منازل  در  نبر   دوزخ اهل و گبر

 :دارد خود در را امر سه آخرت به ایمان و

 در دوم  بار برای که هنگایم مردگان، شدن زنده  یعن   :رستاخبر   به ایمان :نخست

ند، یم  پا  به جهانیان پروردگار  برای  مردم  پس شود؛  یم  دمیده  صور  پا که  حایل  در  خبر 

  :فرماید یم تعایل هللا .هستند نشده ختنه  و ندارند لبایس و هستند، عریان و برهنه

َمآءَ ٱ يَۡوَم َنۡطوِي  ﴿  ِ    لسَّ ِجل ِ ٱ َكَطي  ِ َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ   لس  وَّ
َ
نَآ أ
ۡ
وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّا    ۥۚ لِۡلُكُتِب  َكَما بََدأ

َٰعِلِينَ   [104]األنبياء:  ﴾ ١٠٤َف

 گردانیم، بازیم رٔا آن دوبارٔه کردیم آغأز را آفرینش نخست بار که گونه همان}

ٔ بر است ای وعده
 
ٔ انجام ما که ما عهده

 
 .[104 :انبیاء] {آنیم دهنده

، و  .است ثابت مسلمانان، اجماع و سنت و کتاب اساس بر و است حق رستاخبر 

  :فرماید یم تعایل هللا

َٰلَِك لََمي ُِتونَ ﴿  -15]المؤمنون:   ﴾ ١٦ُتۡبَعُثوَن    لۡقَِيََٰمةِ ٱُثمَّ إِنَُّكۡم يَۡوَم    ١٥ُثمَّ إِنَُّكم َبۡعَد َذ

61] 

ٔ روز دٔر شمٔا آنگأه * مرٔد خواهید قطعا آن از بعٔد شما سپس}  برانگیخته رستاخب  

 .[16-15 :مؤمنون] {شد خواهید
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 و لخت و برهنه پا قیامت روز  در مردم» :فرماید یم   وسلم  علیه هللا صیل   پیامب   و

 .علیه متفق .«شوند یم  محشور نشده ختنه

 است الزم  زیرا است؛ حکمت مقتضای این و دارند اجماع  آن اثبات بر مسلمانان و

ان توسط  آنچه برای را آنان تا دهد،  قرار معادی مردمان این برای تعایل هللا که  پیامب 

وع برایشان  :فرماید یم تعایل هللا .دهد جزا ساخته مشر

نَُّكۡم إِلَۡيَنا لَا تُۡرَجُعوَن  ﴿ 
َ
نََّما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعَبٗثا َوأ

َ
فََحِسۡبُتۡم أ

َ
 [115]المؤمنون:  ﴾ ١١٥أ

 گردانده باز مٔا سوی به شمٔا همانٔا و ایٔم آفریده بیهوده رٔا شمٔا که ایٔد پنداشته آیا} 

ش به خطاب و [115 :مؤمنون] {!؟ شوید نیم  :فرماید یم    وسلم  علیه هللا  صیل    پیامب 

َِّذي ٱ إِنَّ  ﴿  ِ   لُۡقۡرَءانَ ٱ فََرَض َعلَۡيَك    ل ۡعلَُم َمن َجآَء ب
َ
ب ِٓي أ َك إِلَيَٰ َمَعادٖ  قُل رَّ َوَمۡن ُهَو فِي    لُۡهَدىَٰ ٱ لََرآدُّ

بِينٖ   [85]القصص:  ﴾ ٨٥َضَلَٰٖل مُّ

 سوی به را تو یقینا کرد، فرض تو بر را قرآن این که کیس همان حقیقت در}

 .[85 :قصص] {گرداند یم باز گاه وعده

 آن برای و شد، خواهد محاسبه عملش  برای بنده :جزا و حساب به ایمان :دوم

 .است این بر  دال مسلمانان اجماع و سنت و کتاب و شود، یم داده  پاداش

 :فرماید یم تعایل هللا

 [26-25]الغاشية:  ﴾ ٢٦ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم   ٢٥إِنَّ إِلَۡيَنآ إِيَاَبُهمۡ ﴿ 

ٔ بر آنان حساب آنگاه * ماست سوی به آنان بازگشت حقیقت در} 
 
 {ماست عهده

  :فرماید یم  و [26-25 :غاشیه]

 ﴿ ِ ِ   ۥ فَلَهُ   لۡحََسَنةِ ٱ َمن َجآَء ب ُۖ َوَمن َجآَء ب ۡمَثالَِها
َ
ي َِئةِ ٱ َعۡشُر أ َّا ِمۡثلََها وَُهۡم لَا    لسَّ فَلَا ُيۡجَزىَٰٓ إِل

 [160]األنعام:  ﴾ ١٦٠ُيۡظلَُمونَ 

 بیاورد بدی که کیس ٔو است، [پادأش] آن برابر ده برایش بیاورٔد نیگ یک هرکس}

ٔ به جز
 
ند نیم قرار ستم مورد آنان و شود، نیم داده جزا آٔن اندازه  [160 :انعام] {گب 

 :فرماید یم و
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َٰزِينَ ٱَونََضُع  ﴿  ِۡن    لۡقَِيََٰمةِ ٱلَِيۡوِم    لۡقِۡسَط ٱ   لَۡمَو ُۖ َوِإن َكاَن ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ م  ا فَلَا ُتۡظلَُم َنۡفٞس َشۡيـ ٗ
تَۡيَنا بَِها  َوَكَفيَٰ بَِنا َحَِٰسبِيَن  

َ
 [47]األنبياء:  ﴾ ٤٧َخۡرَدٍل أ

 به گاه آن نهیم؛ یم [میان در حسابرٔس برای] را عدل ترازوهأی مٔا قیامت، روز} 

ین] کس هیچ ٔ [کردارشان] اگٔر ٔو شود؛ نیم ستیٔم [کمب  ٔل دانٔۀ همسنگ 
َ
رد
َ
 باشد، خ

ٔ و آوریم؛ یم [حساب به] را آن
 
 از  و .[47 :انبیاء] {باشیم حسابرس ما که است کاق

    وسلم آله وعیل علیه هللا  صیل   پیامب   که است روایت   عنهما هللا رض     عمر ابن

 را او و اندازد،  یم  او بر  را  خود  پوشش  آنکه  تا شود یم نزدیک  مؤمن  به  هللا » :فرمودند

 و است؟ یادت را گناه فالن آیا است؟ یادت را گناه فالن آیا :فرماید یم و کند یم سب  

ف گناهانش به را او آنکه  تا پروردگارا، بله گوید یم او  هالکت به دل در او و ساخت معب 

 پس آمرزم،  یم  تو  بر  امروز و پوشاندم  تو  بر  دنیا در  را آن :فرماید یم  یافت  اطمینان خود 

 
 
 یم زده ندا خالیق جمع در منافقان و کافران بر اما دهند، یم او به را هایشان نیک  نامه

 «است ستمگران بر  هللا لعنت که بدانید بستند، دروغ پروردگارشان بر اینها که شود

 .علیه متفق

 تصمیم که کس» :فرمودند که رسیده صحت به   وسلم علیه هللا صیل   پیامب   از و

د نیک  کار انجام به  بیشب   تا برابر هفتصد تا پاداش ده برایش هللا دهد؛ انجامش و بگبر

د بدی  انجام به تصمیم  که کس  و نویسد، یم  بدی یک برایش  هللا دهد؛ انجامش و گبر

 .«نویسد یم

 این و دارند،  نظر اتفاق اعمال بر  جزا و کتاب و حساب بودن ثابت بر مسلمان و

ان و  نموده، نازل  را  کتابها تعایل  هللا  زیرا است؛  حکمت  مقتضای  بر و فرستاده،  را پیامب 

 واجب بدان عمل آنچه به و بپذیرند،  را اند  آورده  آنان آنچه که نموده فرض بندگانش 

د و کنند، عمل است  و نموده، حالل نبر   را آنان خون و کرده واجب را مخالفان با نب 

 جزاب   و حساب اگر حال .است ساخته روا ایشان بر را، اموالشان  و زنانشان، و فرزندان،

  نبود
 
ه آن از  حکیم پروردگار که بود  بیهوده  کارهاب   ها این همه  به تعایل هللا و است، مب  

 :فرماید یم و نموده اشاره این

َِّذينَ ٱ فَلَنَۡسـ َلَنَّ  ﴿  ۡرِسَل إِلَۡيِهۡم َولَنَۡسـ َلَنَّ    ل
ُ
نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡلمٖ  َوَما ُكنَّا غَآئِبِيَن    ٦لُۡمۡرَسلِينَ ٱأ فَلََنُقصَّ

 [7-6]األعراف:  ﴾ ٧
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ٔ أز قطعا پس}  ان] کٔه کسای   خواهیٔم انٔد شدٔه فرستادٔه آنان سوی به [پیامبر

ٔ] فرستادگان [خؤد] از قطعا و پرسید  .[7-6 :اعراف] {پرسید خواهیم [نب  

 .است بندگان ابدی فرجام دو این اینکه و  دوزخ و بهشت به ایمان :سوم

 ساخته، فراهم  متق   مؤمنان  برای  تعایل هللا که است نعمت و رفاه  شزمیر   بهشت

 و هللا طاعت و اند، آورده ایمان ساخته واجب را آن به ایمان هللا آنچه به که آنان

ش ش  از  و بوده، مخلص هللا  برای خود  طاعت این در  و اند، داده  انجام را پیامب   پیامب 

وی  به و نشنیده گویسر  و ندیده چشىم » که نعمتهاست  انواع بهشت  در  .اند کرده پبر

 :فرماید یم تعایل هللا .«است نکرده خطور انساب   دل

َِّذينَ ٱ إِنَّ  ﴿  َٰلَِحَٰتِ ٱ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ    ل ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخۡيُر    لصَّ
ُ
َُٰت    ٧لۡبَِريَّةِ ٱ أ َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنَّ

نَۡهَٰرُ ٱ َعۡدٖن َتۡجرِي ِمن َتۡحتَِها  
َ
ِضَي   لۡأ بَٗداُۖ رَّ

َ
ُ ٱ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ َٰلَِك لَِمۡن َخِشَي    ّللَّ َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُهۚ َذ

 [8-7]البينة:  ﴾ ٨ۥ َربَّهُ 

ین اینهٔا اند، داده انجام صالٔح اعمال و انٔد آورده ایمأن هللٔا به کسانیکٔه همانا}   بهب 

 است جاویدان [بهشت] هایباغ پروردگارشان، نزد آنان پاداش * هستند مخلوقات

 از هللا ماند؛ خواهنٔد آن در همیشه است؛ جاری آن [درختان] زیر از جویبارها که

ٔ آنها [اعمال] ٔ] آنان و است راض  ٔ] أز [نب    [پاداش، و مقام] این و راضیند؛ أو [پاداش 

سد پروردگارش أز که است کیس برای  :فرماید یم تعایل هللا  و [8-7 :بینه] {بب 

ۡخِفَي لَُهم  ﴿ 
ُ
آ أ َۢ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ فَلَا َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ ۡعيُٖن َجَزآَء

َ
ةِ أ ِن قُرَّ  [ 17]السجدة:  ﴾ ١٧م 

 چه میدهند، انجام [دنیا در مؤمنان این] آنچه [پاس] به نمیداند کس هیچ} 

ٔ [مایۀ بسیار]  شزمیر   دوزخ، اما .[17 :سجده] {است نهفته برایشان ها چشم روشت 

 ورزیدند کفر  او به  که آنان ساخته،  فراهم  ستمگر  کافران برای  تعایل هللا که  است عذاب

انش از و  خطور هم دل به که هست ذلت و عذاب انواع آنجا در .نمودند شپیچر  پیامب 

  :فرماید یم تعایل هللا کند،  نىم

ْ ٱ وَ ﴿  ارَ ٱ  تَُّقوا َٰفِرِينَ   لَّتِيٓ ٱ   لنَّ ۡت لِۡلَك ِعدَّ
ُ
 [ 131]آل عمران:  ﴾ ١٣١أ

ٔ از} ٔ[131 :عمران آل] {است شده آماده کافران برای که بهراسید دوزیح 
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َٰلِِميَن نَاًرا    لۡحَقُّ ٱ َوقُِل  ﴿  ۡعَتۡدنَا لِلظَّ
َ
ب ُِكۡمُۖ َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡرۚ إِنَّآ أ ِمن رَّ

َحاَط بِِهۡم ُسَرادُِقَهاۚ َوِإن يَۡسَتغِيُثواْ ُيَغاثُواْ بَِمآٖء كَ 
َ
ۚ ٱ يَۡشوِي    لُۡمۡهلِ ٱ أ َراُب ٱبِۡئَس   لۡوُُجوهَ وََسآَءۡت    لشَّ

 [29]الكهف:  ﴾ ٢٩ُمۡرَتَفًقا 

 هر پس پروردگارتان، سوی از است حق [قرآن این] :بگو و :فرماید یم تعال هللا

ٔ ستمکاران برای ما .گردد کافر میخواهد هرکٔس و بیاورد، ایمأن خواهٔد یم کس  آتیسر

 تقاضای اگر و .است کرده احاطه طرف هر از را آنان أش پرده شا که ایم کرده آماده

، کنند، آب  آورند، یم آنأن برای کند، یٔم بریأن رٔا صورتها که گداخته فلٔز همچؤن آیر

، بد چه   :فرماید یم و [29 :کهف] {است آرامگایه بد چه و نوشیدی 

َ ٱ إِنَّ  ﴿  َٰفِرِينَ ٱ لََعَن    ّللَّ َعدَّ لَُهۡم َسعِيًرا   لَۡك
َ
ا َولَا نَِصيٗرا    ٦٤َوأ َّا َيِجُدوَن َولِي ٗ بَٗداُۖ ل

َ
  ٦٥َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

ارِ ٱ يَۡوَم ُتَقلَُّب وُُجوُهُهۡم فِي   َطۡعَنا    لنَّ
َ
َٰلَۡيتََنآ أ َ ٱ َيُقولُوَن َي َطۡعَنا    ّللَّ

َ
 [ 66-64]األحزاب:  ﴾ ٦٦لرَُّسولَا۠ ٱ َوأ

ٔ برایشان ٔو کرده نفرین را کافران هللا}  جاودان آن در ابٔد تٔا که نمودٔه آمادٔه دوزیح 

ٔ با] شود، یم دگرگون دوزخ آتش در هایشان چهره كه روزٔى .مانند یم  یم [پشیمای 

ٔ ٔو هللا از کاش ای :گویند  .[66-64 :احزاب] {بودیم کرده اطاعٔت پیامبر

 :جمله از دارد، ارزیسر  با بسیار ثمرات آخرت به ایمان و

 .روز آن ثواب امید به راه؛ این در تالش و طاعت، انجام در رغبت ایجاد :نخست

 .روز آن مجازات ترس از گناهان؛ به شدن خشنود از و گناهان، انجام از ترس  :دوم

 در است مؤمن برای دلداری نویع آن، ثواب و آخرت رفاه و نعمت به امید :سوم

هاب   برابر
 .دهد یم دست از  دنیا این در که چبر 

ی چنیر   که شدند مدیع و کردند؛ انکار را مرگ از پس شدن برانگیخته کافران  چبر 

 .است ممکن غبر 

ع که باطل، است  زعىم این اما  .است آن بطالن بر  دال عقل، و حس  و شر

ع، اما   :فرماید یم تعایل هللا که است چنیر   شر
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َِّذينَ ٱ زََعَم ﴿  َٰلَِك عَلَى    ل ْۚ قُۡل بَلَيَٰ َوَرب ِي لَُتۡبَعثُنَّ ُثمَّ لَُتنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَذ ن لَّن ُيۡبَعُثوا
َ
َكَفُرٓواْ أ

ِ ٱ  [ 7]التغابن:  ﴾ ٧يَِسيرٞ   ّللَّ

{ٔ  آری؛ :بگو .شٔد نخواهند برانگیخته هرگز که بردند گمان شدند، کافر که کسای 

ٔ سوگند، پروردگارم به
 
 به کردید یم آنچه از آنگاه شد؛ خواهید برانگیخته [همه] یقینا

ٔ شما   و .[7 :تغابن] {است آسان هللا بر [کار] این و داد؛ خواهند خبر
 
 کتابهای همه

 .دارند نظر  اتفاق این بر آسماب  

 به را مردگان شدن زنده دنیا همیر   در تعایل هللا :حس داللت اما

 :است آمده آن بر مثال پنج بقره سوره   در و است، داده نشان بندگانش

  :گفتند او به که هنگایم مویس، قوم :نخست مثال

َ ٱ َوِإۡذ قُۡلُتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتَّيَٰ نََرى  ﴿  َخَذتُۡكُم    ّللَّ
َ
َٰعَِقةُ ٱ َجۡهَرٗة فَأ نُتۡم    لصَّ

َ
َوأ

 [ 55]البقرة:  ﴾ ٥٥تَنُظُرونَ 

 را آنان هللا  پس [55 :بقره] {ببینیم آشکارٔا رٔا هللا آنکٔه تا آوریم نیم ایمأن تو به}

اند،    :فرماید یم  اشائیل بن   به خطاب تعایل هللا  باره همیر   در و کرد،  زنده سپس مبر

َ ٱ َوِإۡذ قُۡلُتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتَّيَٰ نََرى  ﴿  َخَذتُۡكُم    ّللَّ
َ
َٰعَِقةُ ٱ َجۡهَرٗة فَأ نُتۡم    لصَّ

َ
َوأ

ِنَۢ َبۡعِد َمۡوتُِكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشُكُرونَ   ٥٥تَنُظُرونَ   [ 56-55]البقرة:  ﴾ ٥٦ُثمَّ َبَعۡثَنَُٰكم م 

 آوریم، نیم ایمان تو به هرگز ما !مؤس ای :گفتید که را هنگایم [آورید یاد به] و}

 مینگریستید، حالیکه در گرفت، رٔا شمٔا صاعقه پس .ببینیٔم آشکارا را هللا اینکه مگر

 .[56-55 :بقره] {کنید شکرگزاری که شاید برانگیختیم مرگتان از پس را شما سپس

 تعایل هللا  پس آمدند،  داوری به او درباره   اشائیل بن   که مقتویل داستان در  :دوم مثال

 که بگوید  آنان به تا بزنند؛ او به  را آن گوش و کنند  ذبح را گاوی ماده  تا  کرد  امر  را آنان

 :فرماید یم تعایل هللا  باره این در و است، کشته را او کس چه

َٰۡءَٰرُتمۡ ٱ َوِإۡذ َقَتۡلُتۡم َنۡفٗسا فَ ﴿  ُۖ وَ   دَّ ُ ٱ فِيَها ا ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ   ّللَّ بَِبۡعِضَهاۚ   ۡضِرُبوهُ ٱ َفُقۡلَنا    ٧٢ُمۡخرِٞج مَّ
ُ ٱ َكَذَٰلَِك يُۡحِي   َٰتِهِ   لَۡمۡوتَيَٰ ٱ  ّللَّ  [ 73-72]البقرة:  ﴾ ٧٣لََعلَُّكۡم َتۡعقِلُونَ   ۦ َوُيرِيُكۡم َءاَي



  

 
45 

ٔ] دربارۀ و کشتید را فردی که هنگایم [آورید یاد به] و}   پرداختید نزاع به او [قاتل 

ی هللا و  کند یم زنده را مردگان هللٔا اینگونه * نمود آشکار کردید یم پنهان که را چب  

 مثال .[73-72 :بقره] {سازید پیشه تعقل که باشد دهد، یم نشان شمٔا به رٔا آیاتش و

 پس  بودند؛  تن هزاران و گریختند خود  دیار از مرگ  ترس از که کساب   داستان در  :سوم

اند،  را آنان تعایل هللا  :فرماید یم  باره این در  و کرد، زنده  سپس  و مبر

لَۡم تََر إِلَي  ۞﴿ 
َ
َِّذينَ ٱ أ لُوٌف َحَذَر    ل

ُ
ُ ٱَفَقاَل لَُهُم    لَۡموۡتِ ٱ َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم وَُهۡم أ ُموتُواْ ُثمَّ    ّللَّ

ۡحَيَُٰهۡمۚ إِنَّ  
َ
َ ٱ أ اِس ٱ لَُذو فَۡضٍل عَلَى    ّللَّ ۡكثََر    لنَّ

َ
اِس ٱ َوَلَِٰكنَّ أ  [ 243]البقرة:  ﴾ ٢٤٣لَا يَۡشُكُروَن    لنَّ

ٔ ندیدی آیا}  ون خود هأی خانه أز مرٔگ ترس أز که رٔا کسای   که حأل دٔر شدنٔد بب 

ید» :گفت آنان به هللا پس بودند؟ نفر هزاران  همانا کرد، زنده را آنها سپس «بمب 

ٔ ول دارد، فضل و بخشش مردم بر هللا  .[243 :بقره] {آورند نیم بجا شکر مردم بیشب 

وکه روستای کنار از  آنکه داستان در :چهارم مثال  را این و گذشت، مرده مردمان  با مب 

اند، سال صد را او هللا پس  بگرداند؛  زنده را آنان هللا که دانست بعید  کرد زنده سپس مبر

 :فرمود  باره این در و

ۡو كَ ﴿ 
َ
َِّذي ٱ أ َّيَٰ يُۡحيِ   ل ن

َ
ُ ٱَهَِٰذهِ    ۦ َمرَّ عَلَىَٰ قَۡرَيةٖ َوِهَي َخاوَِيٌة عَلَىَٰ ُعُروِشَها قَاَل أ ُۖ    ّللَّ َبۡعَد َمۡوتَِها

َماتَُه  
َ
ُ ٱ فَأ َّ   ۖۥُ ِماْئََة عَاٖم ُثمَّ َبَعَثهُ  ّللَّ ۡو َبۡعَض يَۡومٖ  قَاَل بَل ل

َ
َة  ِماْئَ   بِۡثَت قَاَل َكۡم لَبِۡثَتُۖ قَاَل لَبِۡثُت يَۡوًما أ

إِلَي    نُظرۡ ٱ إِلَيَٰ ِحمَارَِك َولَِنۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنَّاِس  وَ   نُظرۡ ٱ إِلَيَٰ َطَعاِمَك َوَشَرابَِك لَۡم يَتََسنَّۡهُۖ وَ   نُظرۡ ٱ عَاٖم فَ 
ا تَبَيََّن لَهُ   لۡعَِظامِ ٱ نَّ   ۥ َكۡيَف نُنِشُزَها ُثمَّ نَۡكُسوَها لَحۡٗماۚ فَلَمَّ

َ
ۡعلَُم أ

َ
َ ٱ   قَاَل أ ِ َشۡيٖء قَِديٞر    عَلَىَٰ   ّللَّ

ُكل 
 [ 259]البقرة:  ﴾ ٢٥٩

وک و ویران] شهری از که کس آٔن همچون یا}   دیوارهایش و ها سقف که [مب 

 از پٔس رٔا [دیار] ایٔن [اهال] هللٔا چگونه :گفت [خود بٔا أو] .گذشت بود فروریخته

اند سال صد [مدت به] را او هللٔا پس کند؟ یم زنده مرگشان  کرد، زنده سپس [و] مب 

ٔ یا رؤز یک» :گفت ای؟ ماندٔه [حال این دٔر] مدت چٔه :گفت [أو بٔه و]  یٔک أز بخیسر

 مانده [حال چنی  ٔ در] سأل صد نیست؛ چنی  ٔ :فرمود .ام ماندٔه [حأل این در] روز

ٔ به .ای ٔ و خوردی  الغ ٔ به ٔو است نشده دگرگون زمأن گذشٔت با که بنگر ات نوشیدی 
ُ
 ا

ٔ چگونه که] بنگٔر خود  [گوییم پاسخ سؤالٔت به تٔا کردیم چنی  ٔ مٔا .اسٔت شده متالسر
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 آن ای هاستخوأن به [اکنؤن] .دهیم قرار [معأد مورد دٔر] ای نشانه مردم برای رٔا تو و

 یم آٔن بٔر گوشت سپس و دهیٔم یٔم پیوند هم به رٔا آنها چگونه که کن، نگاه [حیوان]

 شد، آشکار برایش [مردگان کردن زنده بر الٔه قدرت] که هنگایم پس .پوشانیم

 در :پنجم :مثال .[259 :بقره] {تواناست کاری هر بر هللا که دانم یم [یقی  ٔ به] :گفت

 چگونه دهد نشان او به که خواست تعایل هللا از که هنگایم خلیل، ابراهیم داستان

 تکه را آنها و کند، ذبح را پرنده چهار  که نمود  امرش  هللا پس گرداند؛ یم  زنده را مردگان

 های تکه آنگه بزند؛ صدا را آنان سپس دهد، قرار خود  اطراف های کوه بر پراکنده  و تکه

 :فرماید یم  باره این در  هللا .آیند یم ابراهیم  سوی به  و پیوندد یم  هم به پرندگان

رِنِي َكۡيَف تُۡحِي  ﴿ 
َ
ِ أ َٰهِـُۧم َرب  َولَۡم تُۡؤِمن  قَاَل بَلَيَٰ َوَلَِٰكن ل َِيۡطَمئِنَّ قَۡلِبي     لَۡمۡوتَيَٰ  ٱ َوِإۡذ قَاَل إِبَۡر

َ
قَاَل أ

َِن   ۡرَبَعٗة م 
َ
ۡيِر ٱ قَاَل فَُخۡذ أ ِۡنُهنَّ ُجزٗۡءا ُثمَّ  ۡجَعۡل ٱ فَُصۡرُهنَّ إِلَۡيَك ُثمَّ    لطَّ ِ َجَبٖل م 

تِيَنَك    ۡدُعُهنَّ ٱ   عَلَىَٰ ُكل 
ۡ
يَأ

نَّ    ۡعلَمۡ ٱ َسۡعٗياۚ وَ 
َ
َ ٱ أ  [ 260]البقرة:  ﴾ ٢٦٠َعزِيٌز َحِكيٞم    ّللَّ

 چگونه بده نشان من بٔه !پروردگارا :گفت ابراهیم که رٔا هنگایم [بیاور یأد به] و} 

؟ یم زنده را مردگان  [خواهم یم] ول چرا، :گفٔت !ای؟ نیاورده ایمأن مگٔر :فرمؤد کت 

د آرام قلبم که ، را پرنده چهار پس :فرمود .بگب   قطعه خؤد پیش را آنها آنگاه برگب 

ٔ هم در و] کن قطعه ٔ کویه هر بر سپس [بیامب    رٔا آنها آنگاه بگذار، را آن از قسمت 

 .[260 :بقره] {است حکیم توانمند هللا که بدان و آیند، یم تو سوی به شتابان بخوان؛

 پیشب   و مردگان، شدن زنده امکان بر دال هستند واقیع و حس مثالهاب   همه اینها

 یم زنده  او اذن به  را مردگان و بود داده  قرار  مریم  بن  عیس برای  هللا  که هاب   معجزه  به

هایشان از را آنان و کرد، ون قب   .کردیم اشاره آورد یم ببر

 :است وجه دو از پس عقل داللت اما

، و  آسمانها آورنده   وجود  به تعایل هللا  :نخست  دارد  وجود  آنها در آنچه هر  و  زمیر 

 از بوده،  قادر بندگان ابتداب   خلقت بر آنکه و آفریده، ابتدا از  را آنان که است،

  :فرماید یم تعایل هللا .نیست ناتوان آنان بازگرداندن

َِّذي ٱ َوُهَو  ﴿  ۡهَوُن َعلَۡيهِ  َولَُه    ۥ ُثمَّ يُعِيُدهُ   لۡخَۡلقَ ٱ َيۡبَدُؤاْ   ل
َ
عۡلَىَٰ ٱ  لَۡمَثُل ٱ وَُهَو أ

َ
َمََٰوَٰتِ ٱ فِي    لۡأ ۡرِض  ٱوَ   لسَّ

َ
  لۡأ

 [27]الروم:  ﴾ ٢٧لۡحَِكيمُ ٱ   لَۡعزِيزُ ٱ وَُهَو 
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ٔ او و}  پس] رٔا آٔن سپس کند، یم آغأز [قبىل نمونۀ بدون] را آفرینش کٔه است ذای 

ٔ [کردٔن آغاز أز بازگرداندٔن] و [گرداند بازیٔم کردنش نابود از  .[27 :رؤم] {است آسانب 

  :فرماید یم و

َمآءَ ٱ يَۡوَم َنۡطوِي  ﴿  ِ    لسَّ ِجل ِ ٱ َكَطي  ِ َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ   لس  وَّ
َ
نَآ أ
ۡ
وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّا    ۥۚ لِۡلُكُتِب  َكَما بََدأ

َٰعِلِينَ   [104]األنبياء:  ﴾ ١٠٤َف

 گردانیم، بازیم رٔا آن دوبارٔه کردیم آغأز را آفرینش نخست بار که گونه همان}

ٔ بٔر است أی وعده
 
ٔ انجام مٔا کٔه ما، عهده

 
 که نموده امر  و .[104 :انبیاء] {آنیم دهنده

 شود داده  پاسخ کنند، یم انکار را شده خاکسب   های استخوان شدن زنده که کساب   به

 :شود گفته و

َِّذيٓ ٱ قُۡل ُيۡحيِيَها  ﴿  ِ َخۡلٍق َعلِيٌم    ل
ةٖ  وَُهَو بِكُل  َل َمرَّ وَّ

َ
َهآ أ

َ
نَشأ
َ
 [79]يس:  ﴾ ٧٩أ

ٔ همأن :بگو}   هر به او و آورد پدید را آن بار نخستی  ٔ که کند یم اش زنده ذای 

ٔ  هیچ  آن در  و خفته، و است مرده  زمیر   اینکه :دوم  .[79 :یٔس] {داناست آفرینیسر

ی گیاه و درخت  آید یم حرکت به زمیر   و سازد؛  یم نازل را باران آن بر پس نیست؛ سب  

 آن است  قادر که کس و رویاند،  یم زیباب   گیاه هر از آن در  که شود،  یم زنده و سب    و

  :فرماید یم تعایل هللا .تواناست نبر   مردگان احیای بر  گرداند،  زنده مرگش از  پس را

َٰتِهِ ﴿  نََّك تََرى    ٓۦ َوِمۡن َءاَي
َ
ۡرَض ٱ أ

َ
نَزلَۡنا َعلَۡيَها    لۡأ

َ
َِّذيٓ ٱ َوَرَبۡتۚ إِنَّ   ۡهتَزَّۡت ٱ   لَۡمآءَ ٱ َخَِٰشَعٗة فَإَِذآ أ   ل

ۡحَياَها لَُمۡحِي  
َ
ۚ ٱ أ ِ َشۡيٖء قَِديرٌ   ۥ إِنَّهُ   لَۡمۡوتَيَٰٓ

 [ 39]فصلت:  ﴾ ٣٩عَلَىَٰ ُكل 

 یم رٔا فرسوده ٔو خشک زمی  ٔ كه اسٔت این الٔه [قدرت] هاى نشانه جملٔه از}

ٔ  یم رشٔد [گیاهانش] ٔو آیٔد دریٔم جنبٔش بٔه ریزیم، یم فرٔو آٔن بٔر باران چؤن که بیت 

ٔ را مردگان كند، یم زنده را زمی  ٔ كه [توانمندی پروردگار] آن كند؛  .كرد خواهد زنده نب  

ٔ به   :فرماید یم تعایل هللا و .[39 :فصلٔت] {تواناست كارى هر بر تعال او كه راست 

لَۡنا ِمَن  ﴿  َمآِء ٱ َونَزَّ ۢنَبۡتَنا بِهِ  لسَّ
َ
َبَٰرَٗكا فَأ َٰٖت وََحبَّ    ۦ َماٗٓء مُّ ۡخَل ٱ وَ   ٩لۡحَِصيدِ ٱَجنَّ ََّها    لنَّ بَاِسَقَٰٖت ل

ۡحَيۡيَنا بِهِ   ١٠َطۡلٞع نَِّضيدٞ 
َ
ِۡزٗقا ل ِۡلعَِبادِ  َوأ ۡيٗتاۚ َكَذَٰلَِك    ۦ ر   [11-9]ق:  ﴾ ١١لۡخُُروجُ ٱ بَلَۡدٗة مَّ
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ٔ و}  [مزارع ٔ] و [میوه ى]هاباغ آن، با و فرستادیم آسمأن از بركت پر بارای 

ٔ درٔو [هأى]دانه  برهم هاى خوشه با خرما شكشیدۀ درختان و * رویاندیم كردی 

 مردٔه شزمی  ٔ [باران] آن با و [رویانیدیم] بندگان روزی برای [رٔا اینها همۀ] * نشسته

ٔ شدٔن زنده و گور از] آمدن بر کردیم، زنده را  .[11-9 :ق] {اسٔت چنی  ٔ [نب  

 آخرت به ایمان به نبر   دهد یم رخ مرگ از پس آنچه هر به ایمان

 :مانند است، پیوسته

  (الف)
 
 پروردگارش،  درباره   که اوست  دفن از پس  میت از  پرسش همان که :قب   فتنه

ش؛ و دینش، و  قول با اند آورده ایمان که را آنان هللا، پس شود، یم پرسیده او از پیامب 

م  و اسالم، دینم و  هللا، پروردگارم  :گوید یم مؤمن پس دارد، یم نگه ثابت پایدار  پیامب 

 یم کافر  نتیجه در  سازد، یم گمراه را ستمگران هللا و .است    وسلم علیه هللا  صیل    محمد

 که شنیدم یم  دانم،  نىم :گوید یم  شک صاحب  و منافق و  دانم، نىم  هاه،  هاه،  :گوید

ی مردم  آن عذاب پس  :آن خویسر  و قب   عذاب (ب) .گفتم یم هم  من و گویند  یم  چبر 

 :فرماید یم تعایل هللا .بود خواهد کافران و منافقان جمله از ستمگران متوجه

ِن  ﴿  ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱ عَلَى    ۡفتََرىَٰ ٱ َوَمۡن أ وِحَي إِلَيَّ َولَۡم يُوَح إِلَۡيهِ َشۡيءٞ َوَمن قَاَل    ّللَّ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
َكِذبًا أ

نَزَل  
َ
نزُِل ِمۡثَل َمآ أ

ُ
ُ  ٱَسأ َٰلُِمونَ ٱ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ    ّللَّ يۡ   لَۡمَلَٰٓئَِكةُ ٱوَ   لَۡمۡوتِ ٱ فِي َغَمَرَِٰت   لظَّ

َ
  ِديِهمۡ بَاِسُطٓواْ أ

نُفَسُكُمُۖ  
َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
ِ ٱ بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن عَلَى    لُۡهونِ ٱ َزۡوَن َعَذاَب  ُتۡج   لَۡيۡومَ ٱ أ َوُكنُتۡم َعۡن    لۡحَق ِ ٱ َغۡيَر   ّللَّ

َٰتِهِ   [93]األنعام:  ﴾ ٩٣تَۡسَتۡكبُِرونَ   ۦ َءاَي

 [آنأن سوی به] مالئکه که دیدی یم مرٔگ گردابهای در را ستمکاران کاش و} 

ون رٔا جانهایتأن [که زنند یم نهیب و] اند گشوده رٔا دستهایشان  عذاب امرؤز دهید، بب 

ٔ أو آیات به نسبت و گفتید، یم هللٔا بر ناحق آنچه برابر دٔر باری خفت ّ  ورزیدید، تکبر

 .[93 :انعام] {«دیٔد خواهید

  :فرماید یم فرعون آل درباره   تعایل هللا و

ارُ ٱ﴿  اۚ َوَيۡوَم َتُقوُم    لنَّ ا وََعِشي ٗ اَعةُ ٱ ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو ٗ َشدَّ    لسَّ
َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِۡرَعۡوَن أ

َ
أ

 [ 46]غافر:  ﴾ ٤٦لَۡعَذابِ ٱ
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 قیامت که روزی و .شوند یم عرضه آن بر شام و صبح هر که [اسٔت دوزخ] آتش}

 :غافر] {کنید وارٔد عذاب ترین سخت دٔر رٔا فرعون آل [شؤد یم گفته] شؤد یم پا بر

46]. 

 صیل   هللا رسول که است روایت   عنه هللا رض     ثابت بن زید از مسلم صحیح در و

 هللا از نکنید،  دفن را یکدیگر [مردگان] که نبود  این ترس  اگر » :فرمودند    وسلم  علیه هللا

 سپس «بشنواند شما به شنوم یم من که را قب   عذاب صدای از بخسر  که خواستم یم

ید پناه هللا به قب   عذاب از » :فرمود و کرد ما به رو  پناه هللا به  قب   عذاب از  :گفتند  .«بب 

ید، پناه هللا به ها فتنه از» :فرمود  بریم، یم  :گفتیم «پنهان هم و است آشکار آنچه هم بب 

  از» :فرمود بریم،  یم  پناه  هللا  به پنهان چه و آشکار چه ها فتنه  از
 
 پناه هللا به  دجال  فتنه

ید   از  :گفتیم «بب 
 
 .بریم یم  پناه هللا به دجال فتنه

  :فرماید یم تعایل هللا .است صادق مؤمنان برای قب   خویسر  اما

َِّذينَ ٱ إِنَّ  ﴿  ُ ٱ قَالُواْ َربَُّنا    ل ْ ٱ ُثمَّ    ّللَّ ُل َعلَۡيِهُم   ۡسَتَقَُٰموا بِۡشُرواْ    لَۡمَلَٰٓئَِكةُ ٱ تَتَنَزَّ
َ
َّا َتخَافُواْ َولَا َتۡحَزنُواْ َوأ ل

َ
أ

 ِ  [ 30]فصلت:  ﴾ ٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدونَ   لَّتِيٱ   لۡجَنَّةِ ٱب

{ٔ  فرا هنگام] کردند، پایداری سپس است، هللا ما پروردگار :گفتند كه كسای 

سید [:گویند یم و] آیند، یم فرؤد آنان بٔر فرشتگان [مرگشان رسیدن  اندوه و نب 

ٔ بر باد بشارت را شما و باشید؛ نداشته  :فصلٔت] {شدید یم داده وعده آٔن به که بهشت 

30]. 

  :فرماید یم و

نُتۡم ِحيَنئِٖذ تَنُظُرونَ   ٨٣لۡحُۡلُقومَ ٱ فَلَۡولَٓا إَِذا بَلََغِت  ﴿ 
َ
َّا    ٨٤َوأ ۡقَرُب إِلَۡيهِ ِمنُكۡم َوَلَِٰكن ل

َ
َوَنۡحُن أ

آ إِن َكاَن ِمَن    ٨٧تَۡرِجُعوَنَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ٨٦فَلَۡولَٓا إِن ُكنُتۡم َغۡيَر َمِدينِينَ   ٨٥ُتۡبِصُرونَ  مَّ
َ
فَأ

بِينَ ٱ  [89-83]الواقعة:  ﴾ ٨٩ نَعِيمٖ فََرۡوٞح َوَرۡيَحاٞن وََجنَُّت   ٨٨  لُۡمَقرَّ

 کنید یم نگأه هنگام این در شما ٔو * رسد یٔم گلوگاه بٔه [نزدیكانتان جأن] كٔه آنگاه }

یم او به شمٔا از مٔا و *  جزا [اعمالتان برابر در] اگر پٔس * بینیند نیم شمٔا اما نزدیکب 

 أز [مرده آن] اگر اما پس * گویید یم راست اگر گردانید باز را او * شوید نیم داده
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-83 :واقعه] {است پرنعمت [بهشٔت] باغ و ریحان و آسایش [در] پٔس * باشد مقربان

89]. 

   وسلم علیه هللا صیل   پیامب   که است روایت   عنه هللا رض     عازب بن َبراء از و

 آسمان از ای دهنده ندا» :فرمود دهد، یم قب   در را مالئکه دو پاسخ که مؤمن   درباره  

انید او برای بهشت از  پس گفت، راست ام بنده  که دهد یم ندا  او به بهشت از و بگسب 

 به آن عطر و  بهشت گشایش  از  پس  کنید،  باز  برایش  بهشت سوی  به دری  و بپوشانید 

ش در برایش و رسد، یم او  را این .«شود یم گشوده بیند یم چشمانش که جاب   تا قب 

 .اند کرده  روایت طوالب   حدین   در ابوداوود  و احمد

 این به اند،  کرده  انکار را  قب   خویسر  و  عذاب و رفته خطا به  گمرایه  اهل  از  گرویه 

ی چنیر   که گمان  خود قب   در که را مین   از  اگر :گویند یم آنان .است واقع مخالف چبر 

 .تنگ نه و شده وسیع نه قب   و دید،  خواهیم بوده  که همانطور را آن سازیم آشکار است

ع اساس بر باطل است گماب   این اما  :عقل و حس و شر

ع اساس بر  آن خویسر  و قب   عذاب اثبات بر دال همه شده بیان که نصوض زیرا :شر

 .است

 :گفت که است روایت   عنهما هللا رض     عباس بن عبدهللا از بخاری صحیح در

 و شد؛ خارج (مدینه باغهای) مدینه دیوارهای برخ   از   وسلم  علیه هللا صیل   پیامب  »

هایشان در  که شنید را انسان دو صدای  کرد،  بیان را حدیث سپس «شدند یم عذاب قب 

 از» دیگر  رواین   در و «کرد  نىم حفظ ادرار  از را خود دو آن از  یک » :که آمده آن در و

 را خود  ادرار  از» :مسلم روایت  در و کرد، یم چین   سخن دیگری اینکه و «خود ادرار

 .«داشت نىم نگه پاک

 در که است،  دلباز  و  وسیع جاب   در که بیند یم خوب خواب در انسان :حس  اما

 از  که بیند، یم ترسناک و دلتنگ و تنگ جاب   در را خود یا گذرد، یم خوش  او به آنجا

 حایل در این شود، یم بیدار خواب از بیند یم آنچه شدت از گاه و آید،  یم  درد به آن

 تفاوب   ظاهر در آنکه بدون] بود، که همانطور خوابیده اتاقش  در خود بسب   بر که است

 «وفات» نبر   را خواب تعایل هللا همیر   برای است؛ مرگ برادر خواب و [باشد داده رخ

 :فرماید یم تعایل هللا .است نامیده
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ُ ٱ﴿  َّي    ّللَّ نُفَس ٱَيَتَوف
َ
ُۖ َفُيۡمِسُك    لَّتِي ٱ ِحيَن َمۡوتَِها وَ   لۡأ   لَۡمۡوَت ٱ قََضيَٰ َعلَۡيَها    لَّتِي ٱ لَۡم َتُمۡت فِي َمَناِمَها

ۡخَرىَٰٓ ٱ َوُيۡرِسُل 
ُ
ُرونَ   لۡأ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكَّ ي  إِنَّ فِي َذ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
 [42]الزمر:  ﴾ ٤٢إِلَيَٰٓ أ

ٔد یم مرگ لحظٔۀ دٔر رٔا ها جأن هللا}  ٔ] ٔو گب   به استٔ، نمردٔه كٔه را کیٔس جأن [نب  

د یٔم] خوابٔش هنگام ٔ جأن گاه آٔن ٔ؛[گب   نگٔه است، راندٔه آنهٔا بر مرٔگ حكم كه رٔا های 

ٔ و دارد یم  براى [امر] این در .فرستد یٔم بازپس [مرگ] معی  ٔ هنگام تا را دیگران جان 

ٔ نشانه بیندیشد، که کس هر  :عقیل نظر از اما .[42 :زمٔر] {است [قیامٔت از] های 

 پیامب   بسا چه و است، واقعیت با مطابق  که  بیند یم حق رویای و است خواب در  آنکه

 ایشان صفات اساس  بر  را ایشان آنکه و بیند، یم هست چنانکه را    وسلم علیه هللا  صیل   

 و خود  بسب   بر  و اتاقش در  حال این با اما است، دیده را ایشان خود حقیقت در ببیند؛

ی از دور ی چنیر   اگر حال است، دیده  که است چبر   آیا دارد،  امکان دنیا احوال در چبر 

 !باشد؟ ممکن آخرت احوال درباره   تواند نىم

ش درون از را میت اگر کنند یم ادعا اینکه اما  یم چنان را او ببینند؛ قب 

 وجه چند از پاسخش  تنگ؛ نه و شده وسیع نه قب   و بود، که بینند

 :جمله از است،

ع در آنچه با  مخالفت :نخست  نیست؛ درست  سسن   شبهات چنیر   با آمده  شر

ع  آنچه در مخالف  آن  خود  اگر  که شبهاب    .برد یم  بر  آن بطالن به کند،  دقت  آورده  شر

 :شده گفته و

 .کنند یم مخالفت درست سخن با که آنان بسیارند چه

 .است غلط  فهم در  اشکالش آنکه حال

 چنیر   اگر و نیست، آن درک به قادر حس که است غیب امور  از  برزخ احوال :دوم

ی  و غیب به مؤمنان و نداشت، ای فایده غیب به ایمان دیگر  شد یم درک حس با چبر 

 .شدند یم برابر آن به باور  در منکران

 حس میت خود تنها را قب   شدن تنگ و شدن وسیع و آن خویسر  و قب   عذاب :سوم

 جاب   در  مثال که بیند یم خود  خواب  در  شخص  که است چنان این و دیگران، نه  کند یم

 یم  را این نه هستند او اطراف که آناب   و است، شاد و وسیع جاب   در  یا ترسناک و تنگ
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 خود یاران میان که حایل در   وسلم علیه هللا صیل   پیامب   و کنند، یم حسش نه و بینند

 نىم را این اصحابشان و شنیدند،  یم را وخ صدای و شود؛ یم نازل وخ ایشان بر بودند

 و شدند،  یم آشکار ایشان برابر  در مرد یک شکل  به مالئکه آن بسا چه و شنیدند،

 اندازه   به بندگان درک :چهارم .شنیدند نىم نبر   را صدایش و دیدند نىم را مرد آن اصحاب

  توانند  نىم  آنان و داده،  قرار آنان برای  هللا  که است  های تواناب  
 
 درک را موجودات همه

، و هفتگانه، آسمانهای  .کنند ی  هر و  آنهاست، در چه هر  و زمیر   تسبیچ  را  هللا چبر 

 بخواهد که بندگانش  از یک هر به را تسبیح آن صدای گاه تعایل هللا که گوید، یم حقیق  

 این در تعایل هللا و است، شده پنهان ما از تسبیح این صدای حال این با اما شنواند، یم

  :فرماید یم باره

َُٰت ٱ تَُسب ُِح لَُه  ﴿  َمََٰو ۡبعُ ٱ  لسَّ ۡرُض ٱ وَ   لسَّ
َ
ِ   لۡأ َّا يَُسب ُِح ِبحَۡمِده ِن َشۡيٍء إِل ۚ َوِإن م  َّا    ۦ َوَمن فِيِهنَّ َوَلَِٰكن ل

 [44]اإلسراء:  ﴾ ٤٤َكاَن َحلِيًما َغُفوٗرا   ۥ َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَّهُ 

 و ستایند؛ یم پایک بٔه را او آنهاسٔت دٔر کس هٔر ٔو زمی  ٔ و هفتگانه هایآسمان}

ٔ هیچ  درنیم رٔا آنان تسبیح شما ول کند؛ یم یأد پایک بٔه را او آنکه مگٔر نیست چب  

ٔ .یابید  نبر   جنیان و  شیاطیر   [44 :اشاء] {است آمرزنده [ٔو] بردبار همواره أو تردید، یر

 هللا صیل   پیامب   حضور به جنیان و هستند، شد و آمد حال در زمیر   در شکل همیر   به

دند،  گوش ایشان قرائت به و آمدند   وسلم علیه  قوم نزد به هشدار برای سپس و سبر

 باره این در تعایل هللا و است،  شده  پنهان ما  از آنان فهم حال این با بازگشتند، خویش

 :فرماید یم

ارِ ٱ َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَى  ﴿  َب أَـِبَيَِٰت َرب َِنا َونَُكوَن ِمَن    لنَّ ِ َٰلَۡيتََنا نَُردُّ َولَا نَُكذ  َفَقالُواْ َي
 [27]األنعام:  ﴾ ٢٧  لُۡمۡؤِمنِينَ ٱ

 مادرتان و پدر که چنان نفریبد را شما شیطان [که باشید آگاه] آدم، فرزندان ای}

ون بهشٔت از را ون] تنشان أز را دو آن لبأس و کرد بب  مگاهشأن تا کشید [بب   به رٔا شر

ٔ .دهد نشأن آنان ٔ أز گروهشٔ، و أو تردید، یر  یم رٔا شمٔا بینید، نیم رٔا آنهٔا که جای 

ٔ به .بینند ٔ دوستان را شیاطی  ٔ مٔا که راست   {آورند نیم ایمان که ایم دادٔه قرار کسای 

  خلق ادراک چون و [27 :اعراف]
 
د؛ نىم بر در را موجودات همه  که نیست درست گبر

 .کنند انکار کنند، نىم  احساسش  اما شده اثبات که را غیب امور از چه هر

* 
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 تقدیر  به ایمان 

ر
َ
د
َ
 علمش  در  چنانکه است،  کائنات برای  تعایل هللا تقدیر  :(دال بر فتحه با) ق

 .است کرده اقتضا حکمتش و گذشته،

ر به ایمان
َ
د
َ
د یم بر در را امر چهار ق  :گبر

ی هر به تعایل هللا اینکه به ایمان :نخست  جزئیات، و کلیات به علم  است، عالم چبر 

 .بندگان کارهای یا باشد، خودش کارهای به متعلق چبر   آن چه ابدی، و ازیل علم

 تعایل هللا دو این درباره   و نوشته محفوظ لوح در را آن تعایل هللا اینکه به ایمان :دوم

 :فرماید یم

نَّ  ﴿ 
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
َ ٱ أ َمآِء ٱَيۡعلَُم َما فِي    ّللَّ ۡرِض  ٱ وَ   لسَّ

َ
َٰلَِك عَلَى    لۡأ َٰلَِك فِي كَِتٍَٰب  إِنَّ َذ ِ ٱإِنَّ َذ   ّللَّ

 [70]الحج:  ﴾ ٧٠يَِسيرٞ 

ٔ داند؟ یم اسٔت زمی  ٔ ٔو آسمأن در را آنچه هللا کٔه أی ندانسته آیا}   [همٔۀ] گمأن یر

ٔ در اینها ٔ .است [ثبٔت] کتایر
 
 .[70 :حج] {است آسأن هللا بٔر [کار] این مسلما

 که است  روایت     عنه هللا  رض      العاص عمرو  بن عبدهللا از  مسلم  صحیح  در و

 خالیق تقدیرهای هللا» :فرمود یم که شنیدم   وسلم علیه هللا صیل    هللا رسول از :گفت

 .«است نوشته زمیر   و ها آسمان آفرینش از  پیش سال هزار  پنجاه را

  اینکه  به ایمان  :سوم
 
 چه داشت،  نخواهند وجود  اله  مشیت با جز  کائنات همه

 هللا .هستند مخلوقات فعل به  متعلق که آنهاب   چه و اویند،  فعل به متعلق که آنهاب  

  :فرماید یم اوست فعل به متعلق آنچه درباره   تعایل

ۚ ٱَوَربَُّك َيۡخلُُق َما يََشآُء َوَيۡخَتاُر  َما َكاَن لَُهُم  ﴿  ِ ٱ ُسۡبَحََٰن    لۡخِيََرةُ ا يُۡشِرُكونَ   ّللَّ   ﴾ ٦٨َوتََعَٰلَيَٰ َعمَّ
 [ 68]القصص: 

 {گزیند یم بر [بخواهد چه هٔر] و آفریند، یم بخواهد چٔه هر تو پروردگار و}

  :فرماید یم و .[68 :قصص]
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ُ ٱ يُثَب ُِت  ﴿  َِّذينَ ٱ   ّللَّ ِ   ل ابِتِ ٱ  لَۡقۡولِ ٱ َءاَمُنواْ ب ةِ ٱ فِي   لثَّ ۡنَيا ٱ  لۡحََيوَٰ ُ ٱَوُيِضلُّ    ٓأۡلِخَرةِ  ٱَوفِي    لدُّ َٰلِِميَنۚ ٱ   ّللَّ   لظَّ
ُ ٱ َوَيۡفَعُل   [27]إبراهيم:  ﴾ ٢٧َما يََشآءُ  ّللَّ

 :فرماید یم و [27 :ابراهیم] {دهد یم انجام بخواهد چٔه هر هللا و}

َِّذي ٱ ُهَو  ﴿  ُِرُكۡم فِي    ل ۡرَحامِ ٱ يَُصو 
َ
َّا ُهَو   لۡأ ]آل   ﴾ ٦لۡحَِكيمُ ٱ   لَۡعزِيزُ ٱ َكۡيَف يََشآُءۚ لَٓا إَِلََٰه إِل

 [6عمران: 

ٔم در بخواهد که گونه هٔر رٔا شما که اوست}   :عمرأن آل] {دهد یٔم شکل ها رح 

 :فرماید یم است، بندگان فعل به مربوط آنچه درباره   و [6

َّا ﴿  َِّذينَ ٱ إِل ن    ل
َ
ۡو َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت ُصُدورُُهۡم أ

َ
ِيَثٌَٰق أ يَِصلُوَن إِلَيَٰ قَۡوِۭم بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم م 

ۡو يَُقَٰتِلُواْ قَۡوَمُهۡمۚ َولَۡو َشآَء  
َ
ُ ٱيَُقَٰتِلُوُكۡم أ فَلَۡم    ۡعتََزلُوُكمۡ ٱ لََسلََّطُهۡم َعلَۡيُكۡم فَلََقََٰتلُوُكۡمۚ فَإِِن    ّللَّ

لَۡقۡواْ إِلَۡيُكُم  
َ
لَمَ ٱيَُقَٰتِلُوُكۡم َوأ ُ ٱ َفَما َجَعَل   لسَّ  [ 90]النساء:  ﴾ ٩٠لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيلٗا    ّللَّ

 :نساء] {کنند پیکار شمٔا با تا کند، یم مسلٔط شما بٔر رٔا آنأن بخواهد، هللا اگر و} 

  :فرماید یم و [90

ا َشَيَِٰطيَن  ﴿  ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
يُوِحي َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض زُۡخُرَف    لِۡجن ِ ٱ وَ   لۡإِنِس ٱَوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنا لِكُل 

ُۖ فََذۡرُهۡم َوَما َيۡفتَُرونَ   لَۡقۡولِ ٱ  [112]األنعام:  ﴾ ١١٢ُغُروٗرۚا َولَۡو َشآَء َربَُّك َما َفَعلُوهُ

ا آنچه بٔا را آنان پس کردند نیم چنی  ٔ خواستٔ، یٔم پروردگارت اگر و}  زنند یم افب 

ٔ که این به ایمان :چهارم .[112 :انعام] {کن رها
 
 و صفات، و ذات، با کائنات همه

 آفریده خود، حرکات
 
  :فرماید یم متعال پروردگار .هستند تعایل هللا ٔ

ُ ٱ﴿  ِ َشۡيٖء َوكِيلٞ   ّللَّ
ِ َشۡيٖء  وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 

 [62]الزمر:  ﴾ ٦٢َخَٰلُِق ُكل 

ٔ همٔه آفریدگار هللا} ٔ همٔه بر أو ٔو استٔ، چب    یم و [62 :زمٔر] {است نگهبأن چب  

  :فرماید

َِّذي ٱ﴿  َمََٰوَٰتِ ٱُمۡلُك    ۥ لَهُ   ل ۡرِض ٱ وَ   لسَّ
َ
َّهُ   لۡأ وََخلََق    لُۡمۡلكِ ٱ َشِريٞك فِي   ۥ َولَۡم َيتَِّخۡذ َولَٗدا َولَۡم يَُكن ل

َرهُ   [ 2]الفرقان:  ﴾ ٢َتۡقِديٗرا    ۥ ُكلَّ َشۡيٖء َفَقدَّ
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ٔ همٔه و} ٔ هٔر اندازۀ ٔو اسٔت آفریدٔه رٔا چب   ٔ ـ باشٔد یٔم مناسبش کٔه چنانـ  رٔا چب    تدبب 

ش از نقل به و [2 :فرقان] {است نموده  که فرموده والسالم الصالة علیه ابراهیم پیامب 

  :گفت قومش به خطاب

ُ ٱ وَ ﴿   [ 96]الصافات:   ﴾ ٩٦َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ   ّللَّ

 {است آفریده میدهید، انجام رٔا آنچٔه [هٔم] و شمٔا [هم] هللا، آنکٔه حال و}

 .[96 :صافات]

ر به ایمان و
َ
د
َ
 کارهای در هم بنده که نیست این مناق     نمودیم توصیف چنانکه   ق

ع هم زیرا باشد؛ قدرب   و مشیت دارای اش، اختیاری  آن اثبات بر دال واقعیت هم و شر

 .است

ع اما   :فرماید یم  بنده مشیت درباره   تعایل هللا :شر

َٰلَِك ﴿  ُۖ ٱ  لَۡيۡومُ ٱ َذ خَذَ ٱ َفَمن َشآَء    لۡحَقُّ ِهِ   تَّ ابًا   ۦ إِلَيَٰ َرب   [39]النبأ:  ﴾ ٣٩َمـ َ

ٔ رأه بخواهد که هرکٔس پس}  یم و [39 :نبا] {برگزیند پروردگارش سؤی به بازگشت 

 :فرماید

نُفِسُكۡمۚ وَ ﴿ 
َ
ُمواْ لِأ ِ َّيَٰ ِشۡئُتۡمُۖ َوقَد  ن

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ْ ٱ نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ َ ٱ   تَُّقوا ْ ٱ وَ   ّللَّ   ۡعلَُمٓوا

ِر  ِ َُٰقوهُ  َوَبش  َل نَُّكم مُّ
َ
 [ 223]البقرة:   ﴾ ٢٢٣لُۡمۡؤِمنِينَ ٱ أ

ار به میخواهیٔد که گونه هٔر پس}   قدرت درباره   و [223 :بقره] {درآیید خود کشب  

  :فرماید یم

ْ ٱ فَ ﴿  َ ٱ  تَُّقوا ْ ٱ وَ   ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱ َما    ّللَّ نُفِسُكۡم  َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِ   ۡسَمُعوا
َ
نفُِقواْ َخۡيٗرا ل ِأ

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
  ۦ َوأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
 [ 16]التغابن:  ﴾ ١٦لُۡمۡفلُِحونَ ٱ فَأ

ٔ تا پس}  اطاعٔت و بشنوید ٔو سازید پیشه رٔا هللا تقوای دارید توان دٔر که جای 

  :فرماید  یم و [16 :تغابن] {کنید
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ُ ٱ لَا يُكَل ُِف ﴿  َّا وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما    ّللَّ َربََّنا لَا تَُؤاِخۡذنَآ إِن    ۡكتََسَبۡت  ٱ َنۡفًسا إِل
نَاۚ َربََّنا َولَا َتۡحِمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗرا َكَما َحمَۡلَتهُ 

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
َِّسيَنآ أ َِّذينَ ٱ عَلَى    ۥ ن ۡلَنا َما    ا ِمن َقۡبلَِناۚ َربََّن   ل ِ َولَا ُتحَم 

ۚ ٱ لََنا وَ   ۡغفِرۡ ٱ َعنَّا وَ   ۡعُف ٱ وَ   ۖۦُ لَا َطاقََة لََنا بِهِ  ََٰنا فَ   ۡرَحمَۡنآ نَت َمۡولَى
َ
َٰفِرِينَ ٱ  لَۡقۡومِ ٱ عَلَى    نُصۡرنَا ٱ أ   ﴾ ٢٨٦لَۡك

 [ 286]البقرة: 

ٔ به جٔز رٔا کس هیچ هللا}
 
ٔ از] آنچه .کند نیم تکلیف توانش اندازه  دست بٔه [خویر

 اما  .[286 :بقره] {اوست زیان به آورده دست به [بدی از] آنچه و او، سود به آورده

 دهد، یم انجام  آن با که است  قدرب   و مشیت دارای که داند  یم  انساب   هر  :واقع داللت

، راه مانند دهد یم انجام خودش اراده   با آنچه میان و کند، یم ترک آن با و  آنچه و رفی  

 مشیت اما  گذارد،  یم  فرق افتد،  یم  اتفاق دستانش  لرزش  مانند  دهد  یم  رخ  اش  اراده  بدون

  :فرماید یم تعایل هللا زیرا دهند؛ یم رخ  تعایل هللا قدرت و مشیت با همه بنده قدرت و

ن يَۡسَتقِيمَ ﴿ 
َ
ن يََشآَء    ٢٨لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

َ
َّٓا أ ُ ٱ َوَما تََشآُءوَن إِل ]التكوير:  ﴾ ٢٩لَۡعَٰلَِمينَ ٱ َربُّ   ّللَّ

29-28 ] 

د پیش دٔر راست راه بخواهد که شما از کیس برای} ٔی] شما و * گب   نیم [رٔا چب  

 برای و [29-28 :تکویر] {بخواهد [و کند اراده] جهانیان پروردگار آنکه مگر خواهید،

  آنکه
 
 و علم بدون او ملک در چبر   هیچ  پس است، تعایل هللا مالکیت در  هسن   همه

 .دهد نىم  رخ مشیتش

 بهانه هیچ بنده برای   نمودیم توصیف که شکل این به   تقدیر به ایمان

 او استدالل و سازد، نىم فراهم گناهان انجام یا واجبات ترک برای ای

 اشتباه وجه چند از [واجبات ترک و گناهان انجام برای] تقدیر به

 :است

 :فرماید یم که تعایل حق  سخن این :نخست

َِّذينَ ٱ َسَيُقوُل  ﴿  ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء    ل
َ
ُ ٱ أ ۡمَنا ِمن َشۡيٖء  َكَذَٰلَِك    ّللَّ ۡشَرۡكَنا َولَٓا َءابَآُؤنَا َولَا َحرَّ

َ
َمآ أ

َب   َِّذينَ ٱ َكذَّ ُۖ إِن تَتَّبِعُ   ل ِۡن ِعۡلٖم َفُتۡخرُِجوهُ لََنآ َسَنا  قُۡل َهۡل ِعنَدُكم م 
ۡ
َّا    ونَ ِمن َقۡبلِِهۡم َحتَّيَٰ َذاقُواْ بَأ إِل

نَّ ٱ َّا َتۡخُرُصو   لظَّ نُتۡم إِل
َ
 [ 148]األنعام:  ﴾ ١٤٨نَ َوِإۡن أ
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 {ٔ ک كه كسای  ک ما نه خواست، یم هللا اگر :گفت خواهند ورزیدند شر  یم شر

ى [همچنی  ٔ] ٔو پدرانمان نٔه و آوردیم ٔ .كردیم نیم تحریم [خودشانه] رٔا چب    كسای 

ٔ بودند آنأن از پیش كه ان] گونه همی  ٔ نب    را ما عذاب تا كردند تكذیب [رٔا خؤد پیامبر

، أی] .چشیدند کان این به پیامبر  آن كه هسٔت نزدتان دلیىل [ٔو دانش] آیا :بگٔو [مشر

ی از] پندار جز شما [حقیقت، در] كنید؟ آشکار مٔا براى را وی [چب    و کنید نیم پب 

 هللا بود، شده پذیرفته حجن   آنان برای تقدیر اگر  و [148 :انعام] {گویید نیم دروغ جز

  :فرماید یم  که است تعایل هللا سخن این :دوم  .داد نىم عذاب را آنان

ِريَن َوُمنِذرِيَن لَِئلَّا يَُكوَن لِلنَّاِس عَلَى  ﴿  ِ بَش  ِ ٱ رُُّسلٗا مُّ ُۢة َبۡعَد    ّللَّ ُ ٱ وََكاَن    لرُُّسِل  ٱ ُحجَّ َعزِيًزا    ّللَّ
 [165]النساء:  ﴾ ١٦٥َحِكيٗما  

{ٔ ای   أز پٔس مردم براى تا بودنٔد دهندٔه بیم ٔو بخش بشارت كٔه [فرستادیم] پیامبر

انٔ، [بعثت] ٔ [ٔو بهانه هیچ] هللا مقابل در پیامبر  شکست هموارٔه هللا و نباشد؛ حجت 

 بود  حجت  [اله امر ] مخالفان برای تقدیر اگر و [165 :نساء] {است حكیٔم ناپذیزٔ 

ان ارسال با  تقدیر اساس  بر نبر   پیامب   ارسال از پس  مخالفت زیرا شد؛ نىم  منتق   نبر   پیامب 

 اب   بن عیل  از     است  بخاری لفظ این و    مسلم و بخاری  آنچه  :سوم  .است داده  رخ  اله 

 کس» :فرمودند   وسلم علیه هللا صیل     پیامب   که اند  کرده روایت    عنه هللا رض     طالب

 مردی پس ،«است شده نوشته  بهشت در  یا دوزخ در  جایگاهش آنکه  مگر نیست شما  از

 زیرا کنید  تالش  نه،» :فرمود هللا؟ رسول  ای  نکنیم  تکیه همیر   به  آیا  :گفت جمع  میان از

  :کرد تالوت را آیات این سپس ،«است میش کس  هر  برای

ۡعَطيَٰ وَ ﴿ 
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 [5]الليل:  ﴾ ٥تََّقيَٰ ٱ فَأ

 مسلم الفاظ از یک  در  و [5 :لیٔل] {...ساخت پیشه تقوا ٔو کرد عطٔا آنکه پس}

 صیل   پیامب   بنابراین ،«یابد  یم توفیق شده آفریده آنچه برای کس هر زیرا» :است آمده

 هللا  :چهارم .کردند نه تقدیر  به کردن تکیه از و نمودند، تالش به امر   وسلم  علیه هللا

 .است نداده تکلیف توانشان اندازه   به جز را آنان و است، کرده نه و امر را بندگان تعایل

 :فرماید یم تعایل هللا



 58 

ْ ٱ فَ ﴿  َ ٱ  تَُّقوا ْ ٱ وَ   ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱ َما    ّللَّ نُفِسُكۡم  َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِ   ۡسَمُعوا
َ
نفُِقواْ َخۡيٗرا ل ِأ

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
  ۦ َوأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
 [ 16]التغابن:  ﴾ ١٦لُۡمۡفلُِحونَ ٱ فَأ

ٔ تا پس}   اطاعت و بشنوید و سازید، پیشه را هللا تقوای دارید توان در که جای 

 :فرماید  یم و [16 :تغابن] {کنید

ُ ٱ لَا يُكَل ُِف ﴿  َّا وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما    ّللَّ َربََّنا لَا تَُؤاِخۡذنَآ إِن    ۡكتََسَبۡت  ٱ َنۡفًسا إِل
نَاۚ َربََّنا َولَا َتۡحِمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗرا َكَما َحمَۡلَتهُ 

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
َِّسيَنآ أ َِّذينَ ٱ عَلَى    ۥ ن ۡلَنا َما    ا ِمن َقۡبلَِناۚ َربََّن   ل ِ َولَا ُتحَم 

ۚ ٱ لََنا وَ   ۡغفِرۡ ٱ َعنَّا وَ   ۡعُف ٱ وَ   ۖۦُ لَا َطاقََة لََنا بِهِ  ََٰنا فَ   ۡرَحمَۡنآ نَت َمۡولَى
َ
َٰفِرِينَ ٱ  لَۡقۡومِ ٱ عَلَى    نُصۡرنَا ٱ أ   ﴾ ٢٨٦لَۡك

 [ 286]البقرة: 

ٔ به جز را کس هیچ هللا}
 
 بنده  اگر  و [286 :بقره] {دهد نیم تکلیف توانش، اندازه

 است؛ باطل این و بود، شده  مکلف ندارد را آن از خالض توان که آنچه به بود مجبور

، یا جهل روی از  اگر بنده که است  همیر   برای  شود، معصیت مرتکب اجبار؛  یا فرامویسر

 .است معذور او زیرا شود؛  نىم نوشته او برای گنایه

 پس مگر  شود نىم آگاه آن به کس که مهر  به ش است رازی تعایل هللا  تقدیر :پنجم

 یم اتفاق کار آن از پیش دهد انجام خواهد یم که کاری برای  بنده اراده   و وقوعش،  از

 منتق   تقدیر  به  او استدالل پس نیست، تقدیر  از  او دانش اساس  بر او اراده   و افتد؛

 .کند استناد داند نىم آنچه به تواند نىم بنده زیرا است؛

 مناسب  برایش دنیا این  در هرچه آوردن دست به برای انسان که بینیم یم ما :ششم

 خود  مناسب  را آن  آنچه سوی به هرگز  و یابد،  یم دست آن به تا کند؛ یم تالش  است

 به آنچه دینش امر  در چرا حال کند؛ بهانه را تقدیر  آن از بعد تا شود نىم مایل بیند نىم

 بهانه را تقدیر و آورد یم روی  است زیانش به آنچه سوی به و کند یم ترک را اوست سود

 !نیست؟ یک  امر دو هر آیا  کند؟ یم

 :بیاورم مثایل  توضیح برای بگذارید 

 اش  همه که شود یم منته شزمین   به یک  که باشد راه دو انسان برابر در اگر

  و ترس و تجاوز و راهزب   و  قتل و مرج و هرج و آشوب
 

 به دیگری و است، گرسنک

ام و رفاه و امنیت و نظم از پر رسد یم شزمین    او مردم، مال و ناموس و جان به احب 

 گزیند؟  بریم را راه کدام
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 هرگز و شود، یم منته امنیت  و نظم شزمیر   به که گزید برخواهد را دوم راه قطعا

 این تقدیرم بگوید سپس و کند، انتخاب را ترس و آشوب شزمیر   عاقیل که ندارد امکان

 سپس و کند یم رها را بهشت راه و گزیند بریم را دوزخ راه آخرت، امر درباره   چرا پس بود،

 مرصف را  دارو این گویند یم او به  که بینیم  یم  را بیمار :دیگر مثایل  کند؟ یم بهانه را تقدیر

 خوردن از  را او و ندارد، دوست را آن که حایل در کند، یم مرصف را دارو هم او و کن؛

 حایل در  کشد،  یم  غذا آن از دست نبر   او و  دارند؛ یم  باز  است  مرص   برایش  که غذاب  

  و  دارد، دوستش  که
 
 نیست ممکن  و است،  سالمن   و شفا آوردن  دست  به  برای اینها  همه

 استدالل تقدیر  به سپس و بخورد،  را  مرص   غذای یا  بکشد، دست  دارو نوشیدن از که

ش  و هللا  را  آنچه انسان که است  چگونه  حال  کند،  یم انجام اند  کرده  امر  او به  پیامب 

 همان :هفتم کند؟ یم بهانه را تقدیر سپس دهد، یم انجام اند کرده نه را آنچه و دهد،

  به که کس
 
 او به  کس  اگر  دهد،  یم انجام را حرایم  یا  کند  یم  ترک  را واجن   تقدیر بهانه

 بهانه را تقدیر  سپس  بگذارد، پا زیر  را حرمتش یا بردارد، را مالش و کند،  درازی دست

 استدالل این بود، اله  تقدیر به ام درازی دست این چون نکن شزنش مرا :بگوید و کند،

 دست او به که کس برای را تقدیر به استدالل او که است  چگونه پذیرد، نىم او از را

 استناد تقدیر به خودش برای تعایل هللا حق نهادن پا زیر در اما پذیرد، نىم کرده درازی

 !جوید؟ یم

   عنه هللا رض     الخطاب بن  عمر  المومنیر   امبر  نزد به را سارق   که است  روایت

 :گفت او پس  کنند،  قطع را او دست  تا کرد امر پس  بود،  دست قطع  مستحق  که آوردند 

 هم  ما :گفت عمر !ام کرده دزدی هللا تقدیر به من که مومنان امبر  ای دار نگه دست

 .کرد خواهیم قطع  را تو دست هللا  تقدیر به

 :جمله از دارد، گرانبهاب   بس ثمرات تقدیر به ایمان

 سبب خود به تنها که آنطور اسباب، انجام هنگام تعایل هللا به کردن تکیه :نخست

 .است تعایل هللا  تقدیر بر  بنا چبر   هر زیرا کند؛ نىم  اتکا

 حصول زیرا شود؛ نىم غرور  و عجب  دچار هدفش  به رسیدن صورت  در  انسان :دوم

 اما ساخته، فراهم  را موفقیت و خبر  اسباب  که داند یم  هللا سوی  از  نعمن   را آن

عجاب و خودپسندی  .کند فراموش را نعمت این شکر شود یم باعث خود، به ا 
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  و آرامش  :سوم
 

 نه دیگر  و  گذرد؛  یم وی  بر  که اله  تقدیرهای  برای دروب   آسودگ

 دوست آنچه آمدن پیش برای نه و شود؛ یم ناراحت خواهد یم آنچه رفی    دست از برای

  زیرا ندارد؛
 
 یم رخ قطعا و است، زمیر   و آسمانها مالک که بوده هللا تقدیر به این همه

 :فرماید یم  باره این در  تعایل هللا .داد

ِصيَبةٖ فِي  ﴿  َصاَب ِمن مُّ
َ
ۡرِض ٱَمآ أ

َ
َهاۚٓ إِنَّ    لۡأ

َ
ۡبَرأ ن نَّ

َ
ِن َقۡبِل أ َّا فِي كَِتَٰٖب م  نُفِسُكۡم إِل

َ
َولَا فِٓي أ

َٰلَِك عَلَى   ِ ٱَذ َُٰكۡم  وَ   ٢٢يَِسيرٞ   ّللَّ َسۡواْ عَلَىَٰ َما فَاتَُكۡم َولَا َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَى
ۡ
ُ ٱ ل َِكۡيلَا تَأ لَا ُيحِبُّ ُكلَّ    ّللَّ

 [23-22]الحديد:  ﴾ ٢٣ُمۡخَتاٖل فَُخورٍ 

ٔ هیچ}   أز پیش آنكه مگر دادٔ، نخواهد روى شما وجود دٔر یا و زمی  ٔ در آسیتر

ٔ در ایجادش، ٔ به .است خورده رقم [الٔه علم] دفب   آسان هللا بر کار، این كه راست 

 به و نخورید افسوس رود یم دستتأن از آنچه بٔر تا [دادیم تذکر را نكته این] * است

ٔ  هیچ هللا كه نگردید شمست آورید یم دست به آنچه ٔ متكبر  دوست را فخرفروسر

 کار است عجیب» :فرماید یم   وسلم علیه هللا صیل    پیامب   و ،[23-22 :حدیٔد] {ندارد

  که مؤمن
 
 خویسر  اگر  مؤمن؛ برای جز نیست کس  برای این و است، خبر  امورش  همه

 یم پیشه صب   رسد او به زیاب   اگر و بود خواهد خبر  برایش پس  کند،  یم شکر  رسد او به

 .«بود خواهد خبر  برایش [باز] و کند،

 :اند رفته گمرایه به طایفه دو باره این در

یه آنها از یک   اراده و است، مجبور خود اعمال در بنده :گفتند که آنان یعن   اند، جب 

 .ندارد قدرب   و

ریه :دوم
َ
د
َ
 مستقل قدرت و اراده نظر از دهد یم انجام که کاری در بنده :گفتند که ق

 .ندارد بنده  کار در اثری  او قدرت و تعایل هللا مشیت و است، [هللا از]

  پاسخ
 
یه) نخست طائفه ع با (جب   :است واقع و شر

ع اساس  بر  را او عمل و دانسته، ثابت را مشیت و اراده  اش بنده برای تعایل هللا  :شر

 :فرماید یم تعایل هللا .است داده نسبت او به

ُ ٱ َولََقۡد َصَدقَُكُم  ﴿  وَنُهم بِإِۡذنِهِ   ٓۥ وَۡعَدهُ   ّللَّ ۡمرِ ٱ َحتَّيَٰٓ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََنَٰزَۡعُتۡم فِي   ۖۦُ إِۡذ َتحُسُّ
َ
  لۡأ

ن يُرِيُد   ا ُتحِبُّوَنۚ ِمنُكم مَّ َُٰكم مَّ َرى
َ
ِنَۢ َبۡعِد َمآ أ ۡنَيا ٱ وََعَصۡيُتم م  ن يُرِيُد    لدُّ ۚ ٱ َوِمنُكم مَّ ُثمَّ    ٓأۡلِخَرةَ
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ُ ٱ َصَرفَُكۡم َعۡنُهۡم لَِيۡبَتلَِيُكۡمُۖ َولََقۡد َعَفا َعنُكۡم  وَ  ]آل عمران:  ﴾ ١٥٢  لُۡمۡؤِمنِينَ ٱُذو فَۡضٍل عَلَى    ّللَّ

152] 

 {ٔ ٔ و بودند دنیا خواهان شما از بریح   و ،[152 :عمران آل] {آخرت خواهان بریح 

  :فرماید یم

َٰلِِميَن نَاًرا    لۡحَقُّ ٱ َوقُِل  ﴿  ۡعَتۡدنَا لِلظَّ
َ
ب ُِكۡمُۖ َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡرۚ إِنَّآ أ ِمن رَّ

َحاَط بِِهۡم ُسَرادُِقَهاۚ َوِإن يَۡسَتغِيُثواْ ُيَغاثُواْ بَِمآٖء كَ 
َ
ۚ ٱ يَۡشوِي    لُۡمۡهلِ ٱ أ َراُب ٱبِۡئَس   لۡوُُجوهَ وََسآَءۡت    لشَّ

 [29]الكهف:  ﴾ ٢٩ُمۡرَتَفًقا 

 ایمان خواهٔد یم کس هٔر پس پروردگارتان، سوی أز اسٔت حٔق [قرآٔن این] :بگو}

  :فرماید یم و ،[29 :کهف] {گردد کافر خواهد یم هرکس و بیاورد،

ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِ ﴿  َٰٖم ل ِۡلَعبِيِد    ۖۦُ مَّ َسآَء َفَعلَۡيَها  َوَما َربَُّك بَِظلَّ
َ
 [ 46]فصلت:  ﴾ ٤٦َوَمۡن أ

 

 کٔس هر و اوست، خؤد سؤد به پس دهد، انجام ای شایسته کأر که کس هر}

 :فصلت] {کند نیم ستم بندگان بٔه هرگز تو پروردگار و اوست، زیأن به پس کند، بدی

46]. 

 انجام اش اراده اساس بر که اختیاری کارهای میان تفاوت انساب   هر :واقع اساس بر

 دهد  یم  رخ اش اراده بدون آنچه و فروش،  و خرید  و نوشیدن، و خوردن  مانند دهد یم

 است فاعل نخست موارد در او .داند یم  را بام پشت از سقوط  و تب، بر  در لرزش  مانند

 و است،  مختار  غبر  دوم موارد  در  اما داده،  انجامش جب   روی  از  نه  اش  اراده  روی از و

 .نداشته ای  اراده  داده رخ برایش  آنچه در

  پاسخ اما
 
ریه) دوم طائفه

َ
د
َ
ع اساس بر  نبر   (ق  :است واقع و شر

ع بنابر  وجود به او مشیت اساس  بر چبر   هر و است، چبر   هر خالق تعایل هللا :شر

 رخ او مشیت اساس بر نبر   بندگان کارهای که نموده بیان کتابش در تعایل هللا و آمده،

  :فرماید یم تعایل هللا .دهد یم
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ن َكلََّم    لرُُّسُل ٱ تِۡلَك  ۞﴿  ِۡنُهم مَّ ۡلَنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضٖۘ م  ُۖ ٱ فَضَّ ُ َوَرَفَع َبۡعَضُهۡم َدَرَجَٰٖت  َوَءاتَۡيَنا    ّللَّ
يَّۡدَنَُٰه بُِروِح    لَۡبي َِنَٰتِ ٱ َمۡرَيَم    ۡبنَ ٱ ِعيَسي  

َ
ُ ٱ َولَۡو َشآَء    لُۡقُدِس  ٱَوأ َِّذينَ ٱ  ۡقَتتََل ٱَما    ّللَّ ِنَۢ    ل ِمنَۢ َبۡعِدهِم م 

ْ ٱ َوَلَِٰكِن    لَۡبي َِنَُٰت ٱ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم   ن َكَفَرۚ َولَۡو َشآَء    ۡخَتلَُفوا ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مَّ ُ ٱ فَِمۡنُهم مَّ َما   ّللَّ
ْ ٱ َ ٱ نَّ َوَلَٰكِ   ۡقَتَتلُوا  [ 253]البقرة:  ﴾ ٢٥٣َيۡفَعُل َما يُرِيدُ   ّللَّ

ٔ خواست، یم هللا اگر و}  های نشانه [همه] آٔن از پٔس آمدند آنهٔا از بعد که کسای 

ٔ ٔ و کردند اختالف [هم با] ول جنگیدند؛ نیم یکدیگر با آمد، برایشان که روشت   بریح 

ٔ و آوردند ایمان آنان از  نیم هم بٔا [هرگز] خواست، یم هللا اگر و ورزیدند؛ کفر بریح 

 :فرماید یم  و ،[253 :بقره] {دهد یم انجام خواهد، یم را آنچه هللا ول جنگیدند؛

ََٰها َوَلَِٰكۡن َحقَّ  ﴿  ۡملََأنَّ َجَهنََّم ِمَن    لَۡقۡوُل ٱَولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَۡيَنا ُكلَّ َنۡفٍس ُهَدى
َ
ِي لَأ اِس ٱ وَ   لِۡجنَّةِ ٱ ِمن    لنَّ

ۡجمَعِيَن  
َ
 [ 13]السجدة:  ﴾ ١٣أ

 مٔن (وعدۀ و) سخن لیکٔن و دادیم، یم رٔا هدایتش هرکس به خواستیٔم یم اگر و} 

ٔ آدمیان و جنیان أز را جهنم که است، حق
 

ر همگ
ُ
 .[13 :سجده] {کنم یم پ

  :عقیل نظر از  اما
 
 این از  بخسر  نبر   انسان و  است،  تعایل هللا مالکیت  در  جهان همه

 ترصف مالک ملک  در مملوک که  نیست ممکن و  است، هللا  مالکیت در  پس است؛ جهان

 .او مشیت و اذن به مگر  کند

* 

 اسالیم عقیده   اهداف

اندازی برای آنچه» :جمله از شود، یم اطالق معنا چند بر لغت در هدف  قرار تبر

ی هر و شود، یم داده  .«است مقصود که چبر 

 در که است آن ارزش  با غایات و مقاصد همان اسالیم عقیده   اهداف

 و است پرشمار اهداف این .آید یم دست به آن، به تمسک صورت

 :جمله از گوناگون،

یک  و است  خالق او زیرا تعایل؛ هللا  برای تنها عبادت و نیت گرداندن خالص  :اوال  شر

 .باشد او برای تنها عبادت و قصد که است واجب پس ندارد،
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 زیرا باور؛ این  از  دل  بودن ته  از نایسر  آشوب از اندیشه و عقل گرداندن آزاد :ثانیا

 و است خایل ای عقیده هر  از  کیل طور به یا باشد خایل درست باور  این از دلش آنکه

 .است شگردان خراق   باورهای و گمراه عقاید هزارتوی در  یا و است، پرست ماده

 شود؛ نىم آرایم نا  دچار اش اندیشه و روان که  آنطور فکری،  و دروب   آسایش  :ثالثا

 و بودن،  مدبر  و او پروردگاری به و سازد؛ یم مرتبط  خالقش به را  مؤمن عقیده این  زیرا

 اش سینه و یابد، یم آرام او تقدیر  به دلش پس  است؛ خشنود بودنش قانونگذار و حاکم

 .خواست نخواهد  جایگزین   هیچ آن جای به و گردد؛  یم فراخ اسالم برای

 با رفتار  در  یا تعایل هللا  عبادت در انحراف  هرگونه  از  عمل و قصد سالمت :رابعا

ان به ایمان او های بنیان از زیرا خلق؛ وی که است پیامب   و دارد خود در را آنان از پبر

وی  .شود یم منجر عمل و هدف سالمت  به آنان از پبر

 از را نیک  عمل هیچ فرصت اله  پاداش امید به که آنطور  امور، در  جدیت :خامسا

 آن از اله مجازات ترس از آنکه مگر بیند نىم را گنایه موضع هیچ و دهد؛  نىم دست

 اعمال جزای  و پاداش و رستاخبر   به ایمان او باور  های بنیان از یک  زیرا کند؛ یم دوری

 .است

  :فرماید یم تعایل هللا

ا َيۡعَملُونَ ﴿  ْۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمَّ ا َعِملُوا ِمَّ ٖ َدَرَجَٰٞت م 
 [132]األنعام:  ﴾ ١٣٢َولِكُل 

ٔ اند داده انجام آنچه برابر در یک هر برای و}  آنچه از پروردگارت و است، درجای 

 این به   وسلم علیه هللا صیل     پیامب   و [132 :انعام] {نیست غافل دهند؛ یم انجام

 مؤمن از تر داشتن   دوست هللا  نزد و بهب   قوی  مؤمن » :فرماید  یم و نموده  تشویق  هدف

 از  و باش، حریص است سودت  به آنچه برای .است خبر  یک هر  در و است، ضعیف

 چنان کردم چنیر   اگر نگو رسید تو به مصیبن   اگر  و نکن، عجز  اظهار و بجوی، یاری هللا

 کار دروازه   «اگر» زیرا کند؛ یم بخواهد چه هر و نمود تقدیر هللا :بگو بلکه شد، یم

 که قوی  امت  یک  ایجاد :ششم .است كرده  روايت  را آن  مسلم  «گشاید یم  را شیطان

 او به هللا راه در آنچه از و بخشد، یم دینش ترسیخ برای را ارزیسر  کم و باارزش چبر   هر

  :فرماید یم باره همیر   در  تعایل هللا  .ندارد اباب   رسد یم
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َِّذينَ ٱ   لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِنََّما  ﴿  ِ   ل ِ ٱ َءاَمُنواْ ب نُفِسِهۡم فِي    ۦ َوَرُسولِهِ   ّللَّ
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ُثمَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ َوَجََٰهُدواْ بِأ

ِۚ ٱ َسبِيِل   ْوَلَٰٓئَِك ُهُم    ّللَّ
ُ
َِٰدقُونَ ٱأ  [ 15]الحجرات:  ﴾ ١٥لصَّ

ٔ] مؤمنان} ٔ [حقیق  ش و هللا به كه هستند كسای   لحظه] و اند، آورده ایمان پیامبر

 برخاستند؛ مبارزه به هللا راه در جانشان و مال با و نكردنٔد تردید [ایمانشان در ای

 به یاب   دست :سابعا .[15 :حجرات] {دارند صداقت [عمل و اعتقاد در] كه اینانند

 داشت گرایم و پاداش به یاب   دست و ها، گروه و افراد اصالح با آخرت و دنیا سعادت

  :فرماید یم باره این در تعایل هللا .اله

نَثيَٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَّهُ َمۡن َعِمَل  ﴿ 
ُ
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ۡجرَُهم    ۥ َصَٰلِٗحا م 

َ
ُۖ َولََنۡجزَِينَُّهۡم أ َِبٗة ٗة َطي  َحَيوَٰ

ۡحَسِن َما َكانُواْ َيۡعَملُوَن  
َ
 [ 97]النحل:  ﴾ ٩٧بِأ

ٔ باشد، مؤمن و کند نیک کار که ـ زٔن یا مرد ـ کس هر}
 
 به [دنیا در] را او قطعا

ٔ ٔ آخرت دٔر] ٔو داریم یم زندٔه أی پسندیده و پاک زندگای   طاعت] نیکوترین اساس بر [نب  

 .[97 :نحل] {دهیم یم پاداش آنان به كردند، یم كه كارى [و

 ما برای را اهداف این که خواهانیم هللا از .است اسالیم عقیده   اهداف از برخ   اینها

  و
 
 .العالمیر   رب والحمدهلل است گرایم و بخشنده او که چرا سازد، محقق مسلمانان همه

  بر  و محمد ما پیامب   بر  هللا  سالم و درود
 
 .باد او آصحاب و آل همه

 قلم   به یافت، پایان

 العثیمیر   صالح بن محمد

* 
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