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 ي مترجممهمقد

لنا، من سيئات أعامستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وإن احلمدهللا نحمده ون

الّ اهللا وحده ال رشيك له إله إال  أنأشهد هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، و

 .رسولهن حممداً عبده وأشهد أو

﴿                         ﴾ ]102:عمران آل[ 

﴿                                

                             ﴾ 

 ]1: نساءال[

﴿                                  

                 ﴾ ]71 -70: حزاباأل[ 

 : اما بعد
رش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة و فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي، هدي حممد

 .كل ضاللة يف الناربدعة وكل بدعة ضاللة و

همانا خداوند متعال انسان را از آب و خاك آفريد و بـدو خلقـت همگـون و درسـتي     
سپس خداوند اين موجـود  . و تناسباتي منسجم قرار داد بخشيد و او را در تقديراتي كامل

  ...را هدايتي وصف ناشدني عطا كرد، كه نعمتي گرانبها و محترم براي اوست

﴿             ﴾ ]3 -2: علياأل[ 
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) كند و يها را هماهنگ م آن(آفريند و سپس  مي) چيزها را(همان خداوندي كه  «
هرچيزي را آن گونه كه شايسته و بايسته (كند و  گيري مي خداوندي كه اندازه. آرايد مي

 .»)كه بايد بكند(نمايد  رهنمود مي) آفريند، و آن گاه آن را به كاري است مي
-مـي ي آن  و داشتن چنين نعمتي به راستي شكر و قدرداني فراواني نسبت به آفريننده

كنـد و   طغيـان مـي   ،نسان موجودي اسـت كـه هرگـاه اسـتغنا يابـد     اما افسوس كه ا. طلبد
 ...برد شناسي و قدرداني را از ياد مي نعمت

﴿              ﴾ ]7 -6: علقال[ 

  .»نيازببينند اگرخودراداراوبي  .آغازند سركشيوتمرّدميها  انسان ) اغلب(  قطعاً«
است كه امروزه بعد از اين همه پيشرفت و ترقي در   ان انسان تا به اين حد رسيدهطغي

هزاره سوم، خلقت خود را از ياد برده و هدايت خداوندي را فداي مطـامع دنيـوي خـود    
كند، هوي و هـوس خـويش را    نموده است و از آنجا كه خود را موجودي برتر فرض مي

تمام شـئونات زنـدگي خـود و     كه برايآن را دارد  است كه توان و اختيارمعبودي نموده 
همنوعانش برنامه تعيين كند و مكتب بسازد و تراوشات فكـري خـود را بعنـوان احكـام     
اجرايي و اليتغير و مقدس بر كرسي بنشـاند و كسـي را كـه مخـالف هـوي و هـوس او       

 . حركت كند، جريمه نمايد و او را متخلف و مرتجع بداند
 

ه اينكـه آدمـي چـرا ايـن همـه از خـودوارفتگي و طغيـان را در سـر         براستي بنگريم ب
پاسخ اين استكه انسان همزمان با پيشرفت مادي، روز بـه روز نسـبت     پروراند؟ مطمئناً مي

جاهليـت شـايد   . شـده اسـت  تـر   به مفاهيم اصلي زندگي و حيات واقعي خويش جاهـل 
پيش است و ديگر عهـد آن  كنند مخصوص هزاران سال  اي فكر مي اي است كه عده كلمه

اما براستي اين گونه نيست؛ جاهليت در واقع يعني دوري از هدايت الهـي،  . سرآمده است
هرگـاه بشـر در انحـاء    . و ارتباط با زمان و مكان و قبل و بعـد از پيشـرفت مـادي نـدارد    

مختلف زندگي خود از هدايت خداوندي دور ماند و خود را به شياطين هـوي و هـوس   
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چه بسا در تناسب با عمق دوري انسان امروزي از دين خداوند، . هل شده استسپرد، جا
 .تر از جاهليت ساليان قبل از اسالم باشد تر و پررنگ جاهليت معاصر قوي
دانيم اديـان آسـماني در ادوار    همانطور كه مي: اي اينگونه پاسخ دهند ممكن است عده

م است زعامت جامعه بشري را در سير بر اند آنگونه كه الز مختلف زندگي انسان نتوانسته
! راه سعادت و ترقي دنيوي و اخروي برعهده گيرند، مگر بـراي مكـان يـا زمـان محـدود     

نقش خود را ) همانند اسالم محمدي(بينيم در اعصار اخير برترين اديان  همچنان كه مي
يكـم   سـتم ي انسـان مترقـي قـرن بي    هاي بلند پروازانـه  از دست داده و پاسخگوي خواسته

هنوز در اين زمينه راههايي را براي افراد بشر با سـاليق متفـاوت پيشـنهاد نكـرده     ! نيست
اي كه او را در دنيا به پيش برد و سـعادت و نجـاتش را در آخـرت تضـمين      است، بگونه

صد البته كه انسان امروزي مكتبي را كـه واقعـاً در جامعـه نهادينـه نشـده باشـد و       ! نمايد
شـمارد و بـه    داند و آن را جوابگـو نمـي   شر بدان معترف نباشند، موفق نميي افراد ب همه

 ...كند حقانيت آن اعتراف نمي
كند ديني است متناسب با هر زمان  ايم كه اسالم ادعا مي شايد بارها اين سخن را شنيده

ممكن است مانند ساير مباني دين، اين كالم . و مكان و پاسخگوي هر فرد از افراد جامعه
بدون دليل قبول كرده باشيم، اما در درون خود هنوز به نوعي درگير اين قضيه هسـتيم   را

تواند در هر زمان جوابگو باشد پس چرا همينك نـه تنهـا    كه اگر اسالم ديني است كه مي
دهند و شايد رويكرد منفي هم در برابـر   افراد خارج از دين هيچ استقبالي به آن نشان نمي

از جمله از نظر . (ترين افراد هستند كه مسلمانان خود از هر نظر ضعيفآن داشته باشند، بل
 ..)..فكري، علمي، سياسي و

اينكه گفته شده اسالم ديني است كه شايستگي آن را دارد در هر برهه از زمان و بر هر 
را به سعادت برساند، سخني گزاف نيست و ها  انسان ي خاكي، قطعه از خاك كره

﴿: قرآن ياين آيهفته از استداللي است برگر                   

      ﴾ ]3: ةمائدال[ 
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با عزت بخشيدن به شما و (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروز «
ر شما تكميل نمودم و اسالم را بعنوان آئين نعمت خود را ب) استوارگردانيدن گامهايتان

 .»خداپسند براي شما برگزيدم
اي از افراد بشـر پيـام اسـالم را در     كند كه عده اما كامل بودن اسالم آنگاه نمود پيدا مي

بـديل معرفـت    را از سرچشمه خـالص و بـي   آنوار  بهترين تفسير آن درك كنند و صحابه
دست يابند وآن را بدور از هرگونه افـراط و تفـريط    دريافت كنند و به حقايق آن نبوي

كند، بـا   قبول كنند و رسالتي را كه به موجب آن خداوند خالفت خود را به ايشان عطا مي
دار هدايت الهي  جان و دل بپذيرند و جان كالم اينكه، لياقت آن را بيابند كه حامل و پرچم

 ...گردند
تـرين   حتـي در جزئـي   ،آن را در زنـدگي سپس خود بدان رسالت الهي عمل نمـوده و  

العـين نماينـد و در    بر سر و چشم خود قرار دهند و نصبآن را  حاالت، پديدار سازند و
 بعد از اينكـه . حيات دنيوي آن را تجربه كنند و لذت زندگي در پرتو انوار الهي را دريابند
و  نمودنـد اري اين پيام را بدور از هرگونه جنـوح و انحـراف از آن، در حيـات خـود جـ     

مند گردنـد و   ديگران را نيز بسوي آن راهنمايي كنند تا آنان نيز از اين فيض رحماني بهره
امر به معروف و «سعادت دو جهان را دريابند و بدينوسيله به شاخص مهم اين امت يعني 

 ...بهترين امت روزگار را بر خود ببينند  يعمل كنند تا جامه »نهي از منكر
ها و صعوبات فراوان وجود دارد تا فـرد پختـه درآيـد و افـراد      ن راه سختيطبعاً در اي

ساخته شوند و نيازهاي خود را پاسخ دهند و تاج شرافت و كرامت را بر سر خود نهند و 
 . در اين راه بايد صبر پيشه كنند كه خداوند ياور صابرين است
ريافت كردنـد و خـود را بـه    اگر افرادي اينگونه دين خداوند را از منابع اصيل اسالم د

تشعشعات هدايت آن آراسته نمودند و ديگران را به اين راه رباني رهنمـون كردنـد و بـر    
دهنـد صـبر گيرنـد،     بر راه آنان قرار مي) انس و جن(هايي كه اصحاب شياطين  سرسختي

 .اند اند و از خسران خود را رهانيده همانا سعادت ابدي را براي خود قرار داده
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﴿                              

   ﴾]3 -2: العصر[ 

آورند و كارهاي شايسته و بايسته مگر كساني كه ايمان مي .ها همه زيانمندند انسان«
كنند و سفارش مي) در عقيده و قول و عمل(ك به حق كنند و همديگر را به تمسمي

كه موجب (نمايند توصيه مي) رنجها و دردهاو در تحمل سختيها (يكديگر را به شكيبايي 
 .»)شودرضاي خدا مي

و اسالم واقعـي را در دنيـا    توانند پيام اصيل اسالم را به جهان برسانند اينگونه افراد مي
ي  در بين مردمان جريان يافـت، خداونـد آرامـش و سـكينه     معرفي كنند و آنگاه كه اسالم

سار آن دمي بياسايند و حكـم الهـي در   كند تا آنان نيز در سايه نازل ميها  انسان خود را بر
كننـد كـه اسـالم زمـان و مكـان       آنگاه افراد اين نكتـه را درك مـي  . بين مردم حاكم گردد

 ...را براي او فراهم كند تواند سعادت بشري شناسد و در هر شرايطي مي نمي
اما اساس اين مشكل كه هم اكنون اسالم اين نقش را ندارد، ناشي از وجود دو رخنـه  

 : بزرگ در بين مسلمانان است
 مسلمانان نسبت به دين پاك و خالص خداوندي درك درستي  بيشتر يكي اينكه

. اصلي آن جاهل هستند ي شرع اسالم و مفاهيم اند و درباره ندارند و نسبتاً آن را نفهميده
اين مسئله نيز ناشي از آن است كه افراد يا اينكه اصول دين را همراه با شبهات فراوان از 

اند يا اينكه  اند كه دين را ابزاري براي رسيدن به دنياي دون كرده افرادي دريافت نموده
 ند و به جايا اند و اهميت خود را از دست داده مفاهيم اصلي دين به باد فراموشي رفته

اند و مسلمانان به يادگيري كليات دين از  برانگيز پررنگ شدهمسائل خالفي و تفرقه ها، آن
اند كه شايستگي اين را ندارند كه منبع اهل اسالم تلقي شوند، در  كتابهايي روي آورده

 ي ي خود به بارآوردنده شود، بلكه به نوبه نتيجه اين فراگيري نه تنها باعث سعادت نمي
 شود كه متأسفانه اينگونه افراد ي افكار و اذهان بيمار در افراد مي فجايع و درست كننده

 ... كم نيستند امروز
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 اند، نسبت به واقع و حال  ديگر اينكه آن مسلماناني كه دين را تا حدي درك كرده
ل اين عم. رسانند ي خود جاهلند، به اين دليل پيام الهي را به درستي به ديگران نمي جامعه

و پا گير   گونه افراد به دين اسالم همراه با دست يازيدن به كلياتي است كه زياد دست
دانند و ديگر در دام شهوات  اي كه تنها اعتقاد به وجود خداوند را كافي مي به گونه. نباشد

اند و  سرنوشت بشري براي آنان اهميتي ندارد و نقش خود را از ياد برده. اند غرق شده
 ...از اينكه اينان حامل برترين پيامها هستند و بايد سبب هدايت ديگران شوند غافلند

ي اسالم را دارند و آن را  است و اينگونه افرادي داعيه  آري، اسالم اينگونه معرفي شده
دانيم كـه بـا ايـن وصـف نبايـد       مي  اگر ما نيز درست قضاوت كنيم، مطمئناً. كنند تبليغ مي

اما اگر خـالف آن  . را به نسبت وضع امروزي خود داشته باشند مسلمانان وضعيت بهتري
تحقق يابد؛ يعني مسلمانان در جهت فراگيري تعاليم دين خود تا اقصـي درجـات آن بـه    
صورت عالمانه و كامل تالش نمايند و همزمان بتوانند دواي درد خود را نسبت به حال و 

ات خود بمالند، قطعاً درد مسلمانان التيام زمان، از اين منابع پاك دريابند و آن را بر جراح
ايـن را  . چون ما معتقديم كـه داروي اسـالم تـأثيري اعجـازانگيز و شـگرف دارد     . يابد مي

اند و صدها سال انواع مصايب انساني زمان خود را بـا آن تسـلي    پيشينيان ما تجربه نموده
 ...اند داده

، ابتدا بايد دين را از منابع اصـلي  پس امروز نيز براي بازگرداندن عزت و مجد اسالمي
اين وظيفه متعلق . ي خود تطبيق دهيم و بدان عمل كنيم سپس آن را بر جامعه. آن دريابيم

بلكه تمام افـرادي را كـه ادعـاي اسـالم     . ي خاصي از مسلمانان نيست به شخص يا طبقه
ي  زمينـه وظيفـه   گيرد، پيـر و جـوان، زن و مـرد، دارا و نـدار در ايـن      نمايند، در بر مي مي

 ...يكساني دارند
در اين راستا سعي بر آن شد كه يكي از منابع مهم اهل سنت و جماعـت را كـه قطعـاً    

تا اينكه توانسته باشيم در تصحيح عقايد و . كنند، ترجمه نماييم مسلمانان بدان نياز پيدا مي
باشد كـه  . نماييمي هدايت، اداي وظيفه  مفاهيم غلط مردم و بازگرداندن آنان به سرچشمه
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 .همگي به اسالم اصيل چنگ زنيم و آن را عملي نماييم
از تمامي برادران و خواهراني كه اشتباهات موجود در اين كتاب را از طريـق   پيشاپيش

فرستند و همچنين از كساني كه اين كتاب را براي اعـالي ديـن    آدرس ذيل براي بنده مي
 .نمايند، سپاسگزارم منتشر مي
 ين كتاب از روي نسخه چاپ شده كتاب، به زبان عربي با دراسه و تحقيقي اترجمه

امر چاپ و نشر  »مكتبة الرشد«كه  ،انجام گرفته است» احمد بن علي بن علوش«استاد 

ها و همانا محقق از طالب علم حديث است و تحقيق. آن را بر عهده گرفته است
ق ليسانس ايشان و مورد تاييد اساتيد تعليقهاي ايشان دقيق و علمي بودهو كتاب رساله فو

 .مختلف است
انـدازي  روش ترجمه تا حدي كامل و دقيق و عيني است مگر در جاهايي كه بيم غلط

 رفته است، مواردي بسيار جزئي از متن كتاب كه نيازمند تفصيل بوده ولـي مقـام تفصـيل   
غيـر الزم حـديث    هاي طوالني وهمچنين دراسه. اندموجود نبوده است، حذف شدهها  آن

قابل توجه است در ترجمه آيـات  . شناسي از محقق نيز در برخي جاها مختصر شده است
اميد است . بوده است» دل دكتر مصطفي خرم«ترجمه » تفسير نور«قرآن، منبع اصلي كتاب 

خداوند اين عمل را براي خود خالص گردانـد و آن را چراغـي در ظلمـات روز قيامـت     
 .ي عزيز قرار دهد وانندهبراي بنده و شما خ

نا بَّ  .ترمحنا لنكونن من اخلارسينظلمنا أنفسنا وإن مل تغفرلنا و. .هلناإ. .رَ

نا، نسألك بأسامئك احلسنی وصفاتك  بّ مَّ رَ نا مسلمني واللهُ أحلقنا العلی، برمحتك تَوفَّ

 .بالصاحلني

 سهيل رحماني
s.rahmani55@yahoo.com 

 كرماز هجرت رسول ا 1429ربيع االول 
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﴿                            

                           

                              ﴾ 

 ]3 -1: نعاماأل[
ها و روشنايى را پديد آورد  و زمين را آفريد و تاريكيها  آسمان ستايش خدايى را كه«

خـدا آن   .كنند با پروردگار خود برابر مى] غير او را[ند ا كسانى كه كفر ورزيده ،با اين همه
زمـاني را  ) براي زندگي هر يك از شـما (ل آفريده است؛ سپس ذاتي است كه شما را از گ

سـپس  . دانـد و بـس  را تنها خدا مي) فرا رسيدن رستاخيز(تعيين كرده است و زمان معين 
ـ  اي كه انسان را ي آفرينندهافراد مشرك درباره(شما  ل آفريـده  از اين اصل ناچيز يعنـي گ

و هـا   آسـمان  در .دهيـد شك و ترديد به خود راه مـي ) است و او را تكامل بخشيده است
دانـد و از  پنهان و آشـكار شـما را مـي   ) او. و پرستش را سزا است(زمين تنها او خداست 

سـزاي   و جـزا و (اسـت  آوريد آگاه فراچنگ مي) دهيد واز خوبي و بدي انجام مي(آنچه 
 .»)دهدشما را مي

نياز است، نه زاده است و دهم كه خدايي جز خداي يكتا نيست، تنهاي بيوشهادت مي
 .نه زاييده شده است، و كسي همتاي او نيست

﴿                                     

                          ﴾  

 ]117 - 116: ةبقرال[
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خداوند فرزندي بـراي خـويش   : گويندمي) و يهوديان و مسيحيان و مشركان هر سه(«
زاد و ولـد و نسـل و فرزنـد    كه نيازمنـد  ( –خدا برتر از اين چيزهاست  –! برگزيده است

فروتن در ) ي ويبنده(و زمين است از آن اوست و همگان ها  آسمان بلكه آنچه در) باشد
و چون به كارى اراده فرمايـد فقـط   ] است[و زمين ها  آسمان پديدآورنده] او[ .برابر اويند

 .»شود مى] فورا موجود[باش پس ] موجود[گويد  مى

﴿                                     ﴾ 
 ]68: قصصال[

گزيند، و مردمان آفريند، و هركس را بخواهد برميپروردگار تو هر چه را بخواهد مي«
خداونـد  .دارنـد حق اختيار و انتخاب ن) پس از صدور فرمان خدا در برابر چيزي و كسي(

 .»تر و باالتر از آن است كه چيزي را انباز او كنندبسي منزه

﴿            ﴾ ]23: نبياءاأل[ 

و بازپرسـي  (گيـرد  كند، مورد بازخواست قـرار نمـي  خداوند در برابر كارهايي كه مي«
-ان مورد بازخواست و پرسش قرار ميولي ديگر) گيري نداردشود و كسي حق خردهنمي

 .»)سؤال بسيار استو در اقوال و افعالشان جاي ايراد (گيرند
ي اوست، او را با هدايت و بنده و فرستاده دهم كه سرورمان محمدو شهادت مي

﴿ ،دين حق فرستاده است                    ﴾ ]توبهال :

33[ 
ي ظهورش هو به منص(ي آئينها پيروز گرداند را بر همه) كامل و شامل(تا اين آئين «

 . »هرچند كه مشركان نپسندند) رساند
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P0Fصلوات خداوند بر او و آل و اصحابش

1
Pكساني كه به حق قضاوت و دادگري كردند ،P1F

2
P 

P2Fو همچنين صلوات خداوند بر تابعين

3
P كساني كه از سنت ها، آن نيكP3F

4
P شوند منحرف نمي

جويند، و و به آن تمسك مي. دهند، بلكه فقط تابع و پيرو آنندو براي آن برابر قرار نمي
كنند و كنند و از آن دفاع ميدوستي و دشمنيشان بر مبناي آن است، و در آن تامل مي

 . كنندتا روز قيامت، دنبال ميصلوات خداوند بر تمام كساني كه راه آنان را 
 : داما بع

. كتابي كه پـيش رو داريـد، مختصـر، مهـم و پـر فايـده و داراي منـافع بسـيار اسـت         
ي قواعد دين و متضمن اصول توحيد است كه پيامبران بـه سـوي آن دعـوت     دربرگيرنده

اند و كسـي كـه بـه غيـر آن تمسـك       هاي آسماني به خاطر آن نازل شده اند و كتاب نموده
بـه  ] ايـن كتـاب  [: كند، نجاتي براي او نيسـت  ري ميي غير آن ديندا جويد و به وسيله مي

                                           
را ديده باشد و به او ايمان آورده و تا آخـر عمـر بـر ايـن      شود كه پيامبر صحابي به كسي گفته مي -1

و آل نبـي، ازواج و اهـل بيـت    .29-28/ 2الـراوي   تدريب. ايمان ثابت مانده و بر آن فوت كرده باشد
 .3/331القاموس . باشندهستندكه از قبيله هاشم مي  پيامبر

﴿: اشاره به اين آيه دارد -2                  ﴾ ]و از « ]181: األعراف

و . »دنماين كنند و به حق داورى مى دايت مىايم گروهى هستند كه به حق ه ميان كسانى كه آفريده
 و در صحيحين از معاويه بن ابي سفيان. وارد شده است كه مراد از آن گروه امت محمدي است

رضهم من خذهلم وال ي ن علی احلق اليتزال طائفة ظاهر ال«: فرمودند روايت شده است كه رسول خدا«

و تخريج  2/269تفسير ابن كثير . »ذلكهم علی و أيت أمر اهللايحتی «: ةيروا ويف »من خالفهم حتی تقوم الساعة
 .حديث خواهد آمد

ايمان آورده باشد و در اين حال  را ديده و به پيامبر تابعي كسي است كه يكي از اصحاب پيامبر  -3
 .2/234الراوي  تدريب. ايماني از دنيا رفته باشد

مختار . گردد  به قول، فعل ويا تقرير نبوي اطالق ميسنت در لغت به معني راه و روش است و شرعاً  -4
 .317الصحاح
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P4Fپيروي راه راست و طريق روشن

1
P در آن امـور مربـوط بـه    . كنـد  حق داللت و هدايت مي

P5Fام و آنچه را كه باعث نفي كلي ايمانهاي ايماني را شرح داده ايمان و خصلت

2
P   و يا نفـي

P6Fكمال

3
P ام شود، بيان كرده آن مي. 

ام، تـا آن امـر واضـح باشـد      آورده) از كتـاب و سـنّت  (آناي را همراه دليـل   هر مسأله
P7Fدر آن به مذهب اهل سنت و جماعت. وحقيقت آن آشكار و راه آن روشن گردد

4
P   بسـنده

كردم و سخنان اهل هوي و هوس و بدعت را واگذاردم، كه اين سخنان جز براي رد دادن 
چنانكـه امامـان واال مقـام     ،شـوند  شان، آورده نمـي  نت بر پيكرهها و زدن تير برّاي س برآن

P8Fسلف

5
Pاند كه  اي را تصنيف نموده هاي جداگانه ، نوشتهبدعتهاي آنان جهت كشف نقايص و

 .نمايدبي نياز ميها  آن ما را از تكرار
شود و با تعريف  ي متضاد و مخالف خود شناخته مي با توجه به اينكه هر امري بوسيله

طلوع كند، روز نيازمند استدالل نيست و گردد وآنگاه كه آفتاب  ضابط خود مشخص مي

                                           
پيـامبر مـا را   : است كه گفـت روايت شده دارد كه از عرباض بن ساريه اشاره به حديث امام احمد -1

اي پيـامبر  : گفتيم. اي فرمودند كه از آن دلهايمان به لرزه درآمد و چشمانمان پر از اشك گشت موعظه
همانـا شـما   : كنيد؟ فرمود ما را به چه امر مي. ي يادگاري شماست موعظه و موعظه گويا آخرين: خدا

گذارم كه شب آن مانند روز روشن است بعد از من هر كـس از آن دور   راستي به جاي مي] راه[را بر 
، ترمـذي  43شـماره 1/16، ابـن ماجـه   4/126تا آخر حديث مسند احمـد ...... رود گردد، به هالكت مي

 .2676 شماره 5/44
 .مانند شرك اكبر، يا هر كدام از نواقض اسالم -2
 .مانند معاصي و گناهان كبيره -3
چه ظاهري و چه بـاطني   اهل سنت و جماعت كساني هستند كه بر تبعيت از آثار و احاديث پيامبر -4

تـا روز  باشـند، كـه در خيـر و نيكـي      ها مـي  از جمله آنان اصحاب پيامبر و تابعين آن. اند اجماع كرده
 .20-19ابن تيميه : عقيده واسطيه. شود قيامت به آنان اقتدا مي

مانند حسن بصري؛ وامام مالك، و احمد، و شيخ االسالم ابن تيميـه، و شـاگردش ابـن قـيم، و شـيخ       -5
 )رحمهم اهللا(االسالم محمد بن عبدالوهاب
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اين نوشته را . هرگاه حق و حقيقت تبيين و تشريح شود، غير آن جز گمراهي نخواهد بود
با جوابي كه آن را  برطريق سؤال مرتب نمودم تا خواننده بيدار و آگاه شود سپس

 الطائفة تقادإلع املنشورة  أعالم السنة«آن را  توضيحي برآن امر است، مترادف نمودم و

P9F1»املنصورة الناجية
P نام نهادم . 

در جهت رضايت خود قرار دهد و بدليل فضل آن را  از خداوند منّان مسألت دارم كه
ما را علم داده است، سود برساند و به آنچه به ما سود   و رحمت خود، به آنچه بدان،

 .رساند، علم دهد مي

املصري وهوموالنا فنعم املولی ليه املرجع وبعباده لطيف خبري، وإو إنه علی كل يشء قدير

 .نعم النصريو

                                           
ها را در ايـن حـديث    ف آنوص همان اهل سنت و جماعت هستند كه پيامبر : طائفه ناجيه منصوره -1

بخاري » كنند پيوسته تا روز قيامت گروهي از امت من وجود دارند كه حق را اعالن مي«: آورده است
و كساني كه قصـد دارنـد،   « : اينگونه رواي كرده از حديث مغيره بن شعبه، و مسلم از ثوبان8/149

 .»تواننـد بـدانان ضـرري برسـانند     نمـي » تقيام«ها را دچار خذالن و ضرر نمايند، تا آمدن امر اهللا  آن
با الفاظ مشابهي روايت  4252ابوداود  2192و ترمذي حديث  5/34و درمسند احمد 54-6/52مسلم 

-ها فرمودند كه همه در حديث فرقه شوند كه پيامبر  و به اين دليل به طائفه ناجيه نام برده مي. شده

 .ي ناجيه استي همان فرقهآنان كه اين فرقه ها در آتش دوزخ هستند، غير از يكي از ي فرقه





 
 

 

 

 باب اول





 
 

 عبادت: فصل اول

 چيست؟ ،اولين امري كه بر بندگان واجب است

 اولين چيزي كه شناخت آن بر بندگان واجب است، امريست كه خداوند به خاطر آن 
P10Fها پيمان و ميثاق را آفريده و از آنها  آن ،امر

1
P    ران را همـراه آن، برايشـان   گرفتـه اسـت و پيـامب

هاي آسماني رابا آن، نازل كرده است و به خاطر آن، دنيا و آخرت و بهشت و  فرستاده و كتاب
شود و آن واقعه بزرگ وقـوع  اند و به آن خاطر است كه روز قيامت محقق مي جهنم خلق شده

P11Fيابدمي

2
P ونده اعمال منتشـر  شود و پر و در جهت آن است كه ترازو و ميزان به كار گماشته مي

 .گردد گردد و سعادت و شقاوت در آن است و بر اساس آن انوار الهي تقسيم مي مي

﴿                   ﴾ ]40: نورال[ 
تـا وي را بـه راسـت    (ي او نكرده باشد، او نـوري نـدارد   وكسي كه خدا نوري بهره«

 .»)راستاي راه بدارد نمود كند و برره

                                           
. آدم در اصالب پدرشان بودند، از آنان گرفته است ميثاق عهديست كه خداوند آن هنگام كه هنوز بني -1

  ﴿: فرمايد همانگونه كه مي                        

                                    ﴾ ]و « ]172: األعراف

هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه 
يا پروردگار شما نيستم گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين ساخت كه آ

 3334و صحيح بخاري رقم  264-2/261توان به تفسير ابن كثير  در اين زمينه مي. »غافل بوديم] امر[
 .مراجعه نمود 2805و مسلم 

 ﴿: فرمايد خداوند مي. از اسامي قيامت هستند الحاقة و الواقعة -2         ﴾ » هنگامي كه

رخداد راستين ! رخداد راستين«: فرمايدو همچنين مي ]1 واقعه[ »برپا شود) ي عظيم قيامت(واقعه
 ]2 و 1حاقه [ »!چگونه رخدادي است؟
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 اند، چيست؟ آن امري كه مخلوقات به خاطر آن خلق شده

 : فرمايد خداوند مي

﴿                                

      ﴾ ]39-38: دخانال[ 
ما آن . ايمهدف نيافريدهو زمين و آنچه در ميان آن دو است، بيهوده و بيها  آسمان ما«

 .»فهمندايم وليكن بيشتر ايشان نميدو را جز به حق نيافريده
 : فرمايد و مي

﴿                          ﴾ ]27: ص[ 
ايـن  . ايـم و زمين و چيزهايي را كه در بين آن دو است بيهـوده نيافريـده  ها  آسمان ما«

 .»گمان كافران است
 : فرمايد و نيز مي

﴿           ﴾ ]56: ذارياتال[  

 . »مارا جز براي پرستش خود نيافريدهها  انسان من جنيان و«
P12F...و

1 
 

 شود؟ عبد به چه معناست و بر چه كسي اطالق مي

گرفته شود، شامل  -ي تحت امرِ مسخَّر يعني بنده –كننده  اگر معني عبادت »عبد«از 
عاقل و غيرعاقل، تر و . شود ي مخلوقات چه در عالَم باال و چه در عالَم دنيا مي همه

ي  همه... و كافر، خوب و بد وخشك، متحرك و ساكن و ظاهر و پوشيده، مؤمن 
آفريدگان خداوند و تحت پرورش او و مسخر امرش و تحت تدبير اويند و براي هر كدام 

                                           
ا را بـراي  هـ  مؤلف از اين آيات استدالل نموده است كه خداوند مخلوقات را بيهوده نيافريده بلكه آن -1

 .يكتاپرستي خلق نموده است
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يابند و محدود به حدي هستند كه او تعيين  صورتيست كه بر آن صورت شكل ميها  آن از
اي تجاوز  به سمت اجل خود در حركتند و از آن مثقال ذرهها  آن ي كرده است و همه

﴿ كنند نمي        ﴾ ]گيري و تعيين اين محاسبه و اندازه« ]38: يس

تقدير عزيز عليم و تدبير عادل حكيم . »خداي بس چيره و توانا و آگاه و دانا است
 . اينگونه است

، ايـن  فته شـود و دوستدار و متواضع درگاه الهي گر ارزگ و اگر مراد از آن، بنده عبادت
مفهوم ويژه مؤمناني است كه بندگان گرامي و اولياء متقي خداوند هستند كه هـيچ ترسـي   

P13Fبر آنان نيست و غم و اندوهي بديشان دست نخواهد داد

1
P. 

 تعريف عبادت و شروط آن

 عبادت چيست؟
 ي هر آنچه از اقوال و اعمال ظاهري و باطني كه  عبادت اسمي است در برگيرنده

را دوست دارد و بدان راضي است و بيزاري از آنچـه ضـد آن اسـت و بـا آن      خداوند آن
P14Fمنافات دارد

2
P. 

 

 گردد؟ چه وقت عملي عبادت محسوب مي
 آن دو امـر  .، آن عمل عبـادت اسـت  برسندكمال  به مرحله هرگاه دو امر درعملي

 .و خوف بهمراه كمال و فروتني نهايت حب و دوست داشتن: عبارتند از
 : فرمايند يخداوند م

﴿       ﴾ ]165: ةبقرال[ 

                                           
 .سوره يونس اشاره دارد 63-62ي به مفهوم آيه -1
 .4ص العبودية .االسالم ابن تيميه رحمه اهللا ارائه نموده است اين تعريف را شيخ -2
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ر از هـر چيـز بـدو    و بـاالت (اند خدا را سخت دوست دارند كه ايمان آورده و كساني«
 .»)ورزندمحبتمي
 : فرمايد و مي

﴿             ﴾ ]57: مؤمنونال[ 
 .»كه از خوف خدا در هراس هستند اند كساني)ن يعنيمؤمنا(«

 : آورده است يكجا نيز را در كالم خود، با هم آن دو امرو خداوند 

﴿                             ﴾ 

 ]90: نبياءاأل[
، ما را گرفتند، و ميان خوف و رجا نيك بر يكديگر سرعت ميآنان در انجام كارهاي «

 .»بودندو همواره خاشع و خاضع ما  خواندندبه فرياد مي
 

 عالمت محبت بنده نسبت به پروردگارش چيست؟
 دارد، او هم آن را  عالمت محبت بنده آن است كه آنچه را كه خداوند، دوست مي

بغـض و   ،كنـد  ارش را غضـبناك و خشـمگين مـي   دوست بدارد و نسبت بدانچه پروردگ
و از آنچـه از آن نهـي كـرده اسـت، دوري      پس اوامر او را بجاي آورد. نفرت داشته باشد

بهتـرين   لذا از اين رو. با دوستان او دوستي گزيند و با دشمنانت او دشمني ورزد گزيند و
 ودشمني به خاطر او همان دوست داشتن براي اهللاي ايمان و دستگيره  ترين بهره و مطمئن

P15Fبوده است

1
P. 

 

                                           
همانا : فرمودند روايت نموده است كه پيامبر اشاره به حديثي دارد كه امام احمد از براءبن عازب -1

 ي ايمان اين است كه چيزي يا كسي را در راه خدا دوست داشته باشـي مترين ستون و دستگيرهمحك
اند  طبراني و بغوي نيز با الفاظ نزديكي اين را روايت كرده - 4/286مسند . يا بخاطر او بغض بورزي

 .2/998اين حديث را آورده است  و الباني
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 دهد، بشناسند؟ پسندد و به آن رضايت مي بندگان چگونه آنچه را خداوند مي
  آن را بشناسند، چون كه خداوند پيـامبرانش را فرسـتاد و    پيام پيامبرانشاز روي
در آن امـر نمـوده و از آنچـه را     دوسـت داشـته   آنچـه را  وههاي آسماني نازل كرد كتاب

بـراي همـه    ي آن حجـت انكارناپـذيرش  و بوسيله بيان داشتهها  آن پسنديده را نيز در ينم
 : فرمايد خداوند مي. رسانيده ظهور را اش و حكمت بالغه بيان داشته

﴿                     ﴾ ]165: نساءال[ 

پيامبران، ]  فرستادن[نى كه بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از پيامبرا«
 ،»حجتى نباشد] بهانه و[در مقابل خدا 

﴿                            

﴾ ]31: آل عمران[ 

داريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوسـت بـدارد و   اگر خدا را دوست مي: گوب«
 .»گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است
 

 عبادت چند شرط دارد؟
 اند شروط عبادت سه دسته : 
 .ي عبادت است اين شرط، بوجود آورنده. داشتن تصميم و عزم صادقانه: اول

 .نيتاخالص در : دوم

به غير آن دينداري انجام كه موافقت عمل با شريعتي كه خداوند امر كرده است : سوم
 . نگيرد

 .اين دو، شروطي در جهت مورد قبول واقع شدن عمل هستند
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 چيست؟) عزم صادقانه(در اراده  راستي
  تصديق و بذل سعي و كوشش در جهت  دوري از سستيعبارت از ترك تنبلي و

 .سخن و ادعا استل شخص با كردار و عم

 : فرمايد خداوند مي

﴿                                

   ﴾ ]3-2: الصف[ 

نزد خدا سـخت   .كنيدگوئيد كه خودتان برابر آن عمل نمياي مؤمنان چرا سخني مي«
 .»ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد

 اخالص در عبادت
 اخالص نيت به چه معناست؟ 
    يعني اينكه منظور و مراد بنده از تمام اقوال و افعالش چه ظـاهري و چـه بـاطني 

 .ضايت پروردگار باشدفقط براي اهللا و جلب ر
 : فرمايد خداوند مي

﴿                 ﴾ ]5: بينهال[ 
گرايانـه خـداي را   جز اين بديشـان دسـتور داده نشـده اسـت كـه مخلصـانه و حـق       «

 .»بپرستند

﴿                      ﴾ ]20-19: ليلا[ 

ـ   كـس  چيو ه. تا پاك شود دهد يم) در راه اهللا(كه مالش را  يهمان كس«  ينـزد او نعمت
 .»پاداش دهد يبه و) حق نيبه پاس ا(ندارد كه 

﴿                   ﴾ ]9: نساناإل[ 

 چيواز شما انتظار هـ  ميده ي به شما غذا ماهللا يكسب خشنود يتنها برا) : نديگو يو م(
 .ميندار يپاداش و سپاس
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﴿                                

            ﴾ ]20: شوريال [ 

دهيم و هر كـس  آخرت را بخواهد به كشت او فزوني و بركت مي هر كس كه كشت«
اي دهيم و ديگر در آخرت كمتـرين بهـره  كه كشت دنيا را بخواهد مقداري از دنيا بدو مي

 .»ندارد
 

كدامين شريعت است كه خداوند امر فرموده است كه جز به آن دينداري صـورت  
 نگيرد؟
 آن شرع، حنيفيتP16F

1
P )ابراهيمي است) پاك عقيده صحيح و آيين. 

    ﴿: فرمايد خداوند مي  ﴾ ]19: آل عمران[ 

 .»در حقيقت دين نزد خدا همان اسالم است«

﴿                         ﴾ 

 ]83: عمران آل[
 و زمـين هـا   آسـمان  كه درها  آن ؟ ولي)كه اسالم است(جويند ز دين خدا را ميآيا ج«

 .»ندا ند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليما

﴿                 ﴾ ]130: ةبقرال[ 

كه خـود را خـوار و   ) ناداني(آن چه كسي از آئين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر «
 .»)انسانيت و عقل خويش را به بازيچه گيرد و ناچيز انگارد؟(كوچك داشته و 

                                           
پيـرو راه راسـت، و   : ترك پرستش بتها و گفته شـده حنيف يعني : حنيفيت يعني مسلمان و گفته شده -1

، و »ال اله اال اهللا«حنفيت يعني گواهي : كسي كه به تمامي پيامبران ايمان آورد، و گفته شده: گفته شده
حنيف يعني كسي كه از ساير اديـان دوري گزينـد و بسـوي ديـن حـق روي       در لسان آمده است كه

 .187-186/ 1كثير  ، و ابن159صحاح ص ، مختار ال9/57لسان العرب: نگا. آورد
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﴿                            ﴾ ]عمران آل :

85[ 
شـود، و  اسالم، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي) آيين و شريعت(و كسي كه غير از «

 .»ي زيانكاران خواهد بوداو در آخرت از زمره

﴿                 ﴾ ]21: شوريال[ 

انـد كـه خـدا    آوردهانبازها و معبودهايي دارند كه براي ايشان ديني را پديـد  ها  آن آيا«
 .»)خبر است؟و از آن بي(نداده است بدان اجازه

 .و آياتي ديگر



 
 

 اسالم: فصل دوم

 مراتب دين

 ؟باشد می الم داری چند درجهدين اس 
  درجه دارداسالم سه : 

 اسالم 

 ايمان 

 احسان 

 ذكر شوند ، تمام دين را در برهرگاه به تنهايي و به صورت مطلق ها  اين ازهر كدام و 
 .گيرد مي

 

 چيست؟» اسالم«معني 
      هرگاه فردي با اقرار به يكتايي خداوند تسليم درگاه او شـد و بـه مقتضـاي ايـن

خداوند  در مورد يكتايي، از اوامر او اطاعت و فرمانبرداري كامل نمود و از هر گونه شرك
 .تحقق بخشيده استرا  »اسالم«بيزاري جست، آن فرد معناي 

 : فرمايد خداوند مي

﴿           ﴾ ]125: نساءال[  

 .»كند اهللاآئين چه كسي بهتر از آئين كسي است كه خالصانه خود را تسليم «

﴿                        ﴾ ]22: لقمان[  

، در حالي كـه نيكوكـار باشـد، بـه     ]و تسليم اهللا گردد[كند اهللاكسي كه مطيعانه رو به «
 .»دستاويز بسيار محكمي چنگ زده است
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﴿                     ﴾ ]34: حجال[ 

 را اعمالتان(او بوده، و ) رمانف(پس تسليم  ،خداي شما و ايشان خداي واحدي است«
 .»را) در برابر فرمان خدا (متواضع مژده بده مخلصان و )اوقرار دهيد خالصانه براي

 هرگاه مطلق و تنها آورده شود شامل تمام دين » اسالم«گوييم  دليل اينكه مي
 است، چيست؟

    ﴿: فرمايد خداوند مي  ﴾ ]19 :آل عمران[ 

) خالصانه تسليم فرمان اهللا شدن(در پيشگاه خدا اسالم ) حق وپسنديده(گمان دين بي«
 .»است

P17F1»بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كام بدأ«: فرمايد مي و پيامبر
P. 

هماننـد سـرآغازش   ) ي نه چنـدان دوري  در آينده(اسالم با غربت آغاز شد و دوباره «
 .»گردد غريب مي

P18F2»أفضل اإلسالم إيامن باهللا«: و فرمودند
P. 

 .»اسالم، ايمان به خداوند است يبهترين و برترين درجه«

                                           
 1/398احمـد   -2629رقم  5/18ترمذي  -1/90، كتاب ايمانشابن عمر و ابي هريره مسلم از بروايت -1

: فرمايـد  ي غربـا مـي  درباره  پيامبر خدا  1320 – 2/1319ابن ماجه  -2/220دارمي  - 74-4/73و 
: فرمايـد  و در روايتـي مـي  » نماينـد  آن را اصالح مـي ها  كنند، آن كساني كه آنچه را كه مردم فاسد مي«
 .74-4/73مسند  - 5/18ترمذي  .»اند آنگه كه مردم فاسد شدند، آنان اصالح يافته«

: اهللا اسـالم چيسـت؟ فرمـود    يـا رسـول  : مردي گفت« : كند كه روايت مي احمد از عمرو بن عبسه -2
كـدام  : گفـت . از آزار و اذيتـت در امـان باشـند   اينكه قلبت تسليم پروردگار گردد و اينكه مسلمانان «

: كند كـه  روايت مي  و بخاري از ابوهريره 4/114مسند  .»..ايمان: عمل در اسالم بهتر است؟ فرمود
سـپس گفتـه   . ايمان به خداوند و پيامبرش: كدام عمل بهتر است؟ فرمود: پرسيدند  از رسول خدا«

: از آن چه عملي برتـر اسـت؟ فرمـود    بعد : سپس گفتند. اجهاد در راه خد: بعد از آن چه؟ فرمود: شد
 .8/93نسائي -1658ـ رقم  4/185ترمذي - 1/62مسلم  - 1/12: بخاري» حج مبرور
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 كنيم؟ چرا اسالم را با اركان پنجگانه تعريف مي 
 چون كه پيامبر  ي اسـالم، آن را بـا ايـن اركـان      جواب سوال جبرئيل دربارهدر

 : تعريف نمودند

تؤيت الزكاة، اً رسول اهللا، وتقيم الصالة ومدحم أنم أن تشهد أن ال إله إال اهللا، واإلسال«

P19F١»حتج البيت إن استطعت إليه سبيالتصوم رمضان، وو
P. 

احد، خدايي به حق وجود نـدارد و  وبدهي كه جز خداوند  گواهياسالم آن است كه «
را ] اموالـت [محمد فرستاده آن خداي يگانه اسـت و اينكـه نمـاز را برپـا داري و زكـات      

حج را به جـاي  ] مناسك[وزه بگيري و در صورت داشتن استطاعت بپردازي، رمضان را ر
 » بياوري

P20F2»بُني اإلسالم علی مخس«: فرمايدو اينكه مي
P. 

 .»..بنا نهاده شده است] پايه[اسالم بر پنج «
-آن كه حج را قبل از روزه غير از . در اين حديث نيز اركان پنجگانه را ذكر كرده است

 .اند در صحيحين آمدهها  آن دوي ماه رمضان آورده است و هر ي

 شهادتين: ركن اول

 شهادتين در دين چه مقام و منزلتي دارد؟ 
 شود بنده جز با شهادتين به دين اسالم مشرّف نمي. 

 : فرمايد خداوند مي

﴿              ﴾ ]15: حجراتال[ و ] 62: نورال[ 

 .»واقعي كساني هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان دارندمؤمنان «

                                           
-8/101و  98-4/8/97نسـائي   -2610رقـم   5/6ترمذي  – 31-1/30مسلم  1/18بخاري : متفق عليه -1

103. 
 2609قمر 5/5ترمذي  -1/34مسلم - 1/8بخاري : متفق عليه -2
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حتی يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده اُمرت أن أقاتل الناس «: فرمايد مي و پيامبر

P21F١»...رسولهو
P الحديث.  

از جانب خداوند به من امر شده است تا زماني كه مردم به يگانگي اهللا و به حقانيـت  «
 .»ندهند و نماز را اقامه نكنند و زكات ندهند، با آنان جهاد كنم رسالت محمد شهادت

 
 

 شود، چيست؟ دليل اينكه به يگانگي و وحدانيت اهللا شهادت داده مي 

  ﴿: فرمايد دليل آن، سخن خداوند است كه مي              

                      ﴾ ] 18: عمرانآل[ 
دهد كه جـز او هـيچ معبـودى نيسـت و      خدا كه همواره به عدل قيام دارد گواهى مى«

جز او كه توانـا و حكـيم اسـت هـيچ     ] دهند كه نيز گواهى مى[و دانشوران ] او[فرشتگان 
 .»معبودى نيست

﴿           ﴾ ]19: محمد[ 
 .»بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد«

﴿      ﴾ ] 62: عمرانآل[ 

 .»و هيچ معبودي جز خداوند يگانه نيست«

﴿                 ﴾ ]91: مؤمنونال[ 

 .»بوده است) انباز(خداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدايي با او «

﴿                           ﴾ ]سراءإلا :

42[ 

                                           
 - 3929 -3927رقـم   2/1295ابن ماجه  -8/109نسائي  - 3/44ابوداود  -1/39مسلم  -1/11بخاري  -1

 .2/137دارمي -  4/8احمد
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پندارند، خداياني مي آن چنان كه) جهان(اگر با خداوند : بگو) به مشركان! اي پيغمبر(«
] خداونـد، [در آن صورت حتماً در صدد جستن راهى به سوى بودند، ) در گستره هستي(

 . »آمدند صاحب عرش، برمى
 

 
  به چه معناست؟» ال اله اال اهللا«شهادت 
         به معني نفي هرگونه عبادت بـراي هـر آنچـه غيـر خداسـت و اثبـات آن بـراي

كه در مالكيتش شـريكي نـدارد، در عبـادت هـم شـريك      يعني همان گونه .خداوند يگانه
 .نداشته باشد

 : فرمايد خداوند مي

﴿                       

      ﴾ ]62: حجال[ 

خواننـد آن   حق است و آنچه به جاى او مى اهللا خوداين بدان سبب است كه ] آرى،[«
 .»باطل است، و اين خداست كه واال و بزرگ است

 شروط ال إله إال اهللا

 شهادت براي شهادت آن شروطي  شروط ال اله اال اهللا كه جز با وجود همه ،
 ، هيچ نفعي دربرندارد، كدامند؟ دهنده
 ال اله اال اهللا هفت شرط دارد : 
 .ي نفي و اثبات هوم آن از هر دو جنبهعلم به معني و مف: اول

 .يقين قلبي به آن: دوم

الالـه اال اهللا بـر   از اوامـر و مقتضـيات   [برداري ظـاهري و بـاطني   انقياد و فرمـان : سوم
 ] مسمان



 جماعت سنت و اهل دهيعق از ييفرازها   34

قبول و پذيرفتن مدلوالت آن به نحـوي كـه چيـزي از لـوازم و مقتضـيات آن      : چهارم
 .مردود شمارده نشود

 .اخالص در آن: پنجم

 .نسبت به ال اله اال اهللا از اعماق قلب نه فقط از طريق زبان و راستي صدق: ششم

و تمام افرادي كه زير پرچم ال اله [اهللا و اهل آن  المحبت و دوستي براي ال اله ا: هفتم
P22Fو دوستي و دشمني در پناه آن و بخاطر آن] اند اال اهللا جمع شده

1
P. 

 
 
   وجود دارد؟» علم«چه دليلي از كتاب و سنت بر شرط 

  ﴿: فرمايد خداوند مي    ﴾  دهند »ال اله اال اهللا«يعني شهادت به ﴿ 

    ﴾ ]زبانشان جاري  هايشان معني آنچه را بر و در حالكيه در قلب ]86: زخرفال

 .كنند شود، درك مي مي

 : فرمايد مي و پيامبر

P23F٢»ن ال إله إال اهللا دخل اجلنةهو يعلم أو من مات«
P. 

                                           
1-  

 ال الــــه را قبـــل اال اهللا ببيــــــن 
 گــر بگويد با زبان تنهـا چــه ســود  
 علم وصدق پـاك واخـالص وقبـول   
 شرطهــايش بــا محبت شـد تمـــام 

 

 شرطش عـزت دنيـــا و ديــن  هفت
 قائلـي كـو شرطهــايش را نبـــــود
 خـود يقين و انقيـادي چون رســول 
 لطف حق يارت چـو هسـتي بـردوام   

 

 
كنـد كـه    ظاهر حديث ايـن تـوهم را ايجـاد مـي     2/817: ابن خزيمه در كتاب التوحيد - 1/41مسلم  -2

مرجئه از ايـن حـديث   . عملي نداشته باشدرساند هر چند كه نطق و  معرفت قلبي به صاحبش نفع مي
. انـد  اند و اين را تنها شرط ال اله االاهللا قرار داده سوءاستفاده نموده و آن را به معرفت قلب معني كرده

به زعم باطل آنها، هر كس كه داراي معرفت قلبي باشد، هر چند كه كفريات وگناهان زيادي را نيز به 
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كسي كه بميرد، در حالي كه بداند و علم داشته باشـد، كـه معبـودي حقيقـي غيـر از      «
 .»شود خداوندوجود ندارد، وارد بهشت مي

 
 

  آيد، با توجه به کتاب  جزء شروط ال اله اال اهللا به شمار مي» يقين«دليل اينكه
 چيست؟ و سنّت
  فرمايد است كه ميدليل آن، سخن خداوند : 

﴿                               

            ﴾ ]15: الحجرات[ 
انـد، سـپس هرگـز    خدا و پيغمبرش ايمـان آورده  تنها كسانيند كه به) واقعي(مؤمنان «

و با مال و جان خويش در راه خدا به تالش ايستاده . اندشك و ترديدي به خود راه نداده
 .»درست و راستگويند) بلي آنان، در ايمان خود(آنان .انداند و به جهاد برخاسته

 غري عبد هبام اهللا يلقی ال اهللا  لأشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسو«: فرمايد  مي و نيز پيامبر

P24F١»اجلنة دخل إال فيهام شاكٍ 
P. » هر كس در حالي خدا را مالقات كند كه شهادت دهد، خداي

                                                                                                             
چون كه در اين گونه مباحث بايد . اما اين تفسير درست نيست. شود همراه بياورد، به بهشت وارد مي

پـس  . ها و بين احاديث حساب روز قيامت جمع نمـود  تمام احاديث وارده را بررسي نموده و بين آن
االاهللا بميـرد و بقيـه شـروط آن را ادا     اي كه با علم به الالـه  شود كه بنده حديث فوق اينگونه معني مي

يعني اينكه اگر گناهي مرتكب شده باشـد، جـزاي   . شود ساب و كتاب وارد بهشت مينمايد بعد از ح
رك صـحيح  . شـود  بيند و چون كه اين فرد جزو مؤمنين است، در نهايـت وارد بهشـت مـي    آن را مي

 .1/219مسلم به شرح نووي
ست به شـرح  اي آمده ا كند و در آن قصه روايت مي احمد نيز آن را از ابوهريره - 42-1/41مسلم  -1

 : زير
اي پيامبر خدا اجازه دهيد شترهاي . گفتند. در هنگام غزوه تبوك مردم را گرسنگي فرا گرفت«

عمربن . اين كار را انجام دهيد: فرمود پيامبر. مان را سر ببريم و از آنان بخوريم و بهره گيريم آبكش
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شك ) شهادتين(و در آن  ،رسول اويم) پيامبر(به حقي غير از اهللا وجود ندارد و همانا من 

من «: فرمايد مي  و به ابوهريره .»شود و ترديدي نداشته باشد، حتماً وارد بهشت مي

P25F1»لقيت وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إالّ اهللا مستيقناً هبا قلبه فبرشه باجلنة
P. 

از اين خانه كه خارج شدي اگر كسي را ديدي كه شهادت داد كه معبود به حقي غير « 
يقين داشت، او را به بهشـت بشـارت   ) شهادت(از اهللا وجود ندارد و از صميم قلب بدان 

 .»بده
 

 
   شروط ال اله اال اهللا  از شرطی» انقياد«داليل كتاب و سنت مبني بر اينكه

 است كدامند؟
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                        ﴾ ]22: لقمان[ 

                                                                                                             
هايمان كم  ام دهند، باركشاي رسول خدا اگر اين كار را انج: نزد پيامبر آمد و فرمود خطاب

هايشان را جمع كنند و از خداوند بخواهيد در آن  شما از آنان بخواهيد كه باقيمانده توشه. شود مي
اي چرمين  پارچه پس پيامبر خدا. اميد است كه خداوند اين كار را آسان كند. بركت اندازد

كساني بودند . يشان را جمع نمايندها سپس از آنان خواست كه مانده توشه.خواست و آن را گسترانيد
تا اينكه پارچه پر از اين . آوردند كسي ديگر مشتي خرما و ديگري گوشت مي كه يك مشت دانه،

هر كس ظرف : سپس فرمود. دعا كرد كه خداوند در آن بركت اندازد سپس پيامبر. ها شدخوراك
را پر كردند و از آن سير خوردند در  هاي خود تمام سپاه ظرف: فرمايد مي ابوهريره. خود را پر كند

 أشهد أن ال إله إال اهللا«: فرمودند حاليكه هنوز بر سر سفره مقداري از آن باقي بود در اين حال پيامبر

قصه در شرح مسلم  3/11مسند  الحديث »اهللا ال يلقی اهللا هبام عبد غري شاكٍ فيهام إال دخل اجلنة أين رسولو
 .آمده است 1/41-42

 .قسمتي از يك حديث طوالني است 45 -1/44لم مس -1
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تسليم خدا كنـد، قطعـاً در ريسـمان     -وكار باشددر حالى كه نيك-و هر كس خود را «
 .»استوارترى چنگ درزده، و فرجام كارها به سوى خداست

P26F١»ال يؤمن أحدكم حتی يكون هواه تبعاً ملا جئتُ به«: فرمايند نيز مي پيامبر
P. 

ايمان هيچ يك از شما كامل نخواهد شد، مگر اينكه هوي و هوسش پيرو آنچه باشـد  «
 .»امكه من آورده

 
 

  شرط ال اله االاهللا است، چه دليلي داريم؟» قبول«از كتاب و سنت براي اينكه 
 فرمايد كند مي خداوند در شأن آن كسي كه ال اله اال اهللا را قبول نمي : 

﴿                 ﴾ فرمايدتا آنجا كه مي :﴿  

                                

            ﴾ ]37-22: صافاتال[ 

انـدگرد   پرسـتيده  يفانشان و آنچه غيـر از خـدا مـى   اند با همرد كسانى را كه ستم كرده«
جز خدا معبـودي  : شدوقتي كه بدانان گفته مي) چرا كه(«: فرمايدمي تا جايي كه. »آوريد

                                           
آن را روايت » ةعلی تاركی سلوک املحج ةكتاب احلج«اين حديث را نصر بن ابراهيم المقدسي در  -1

ابن حجر رجال سند آن را ثقه . كرده است و نووي در اربعين آن را حسن صحيح دانسته است
آن را ضعيف بيان كرده است همچنين الباني در داند اما ابن رجب به دليل وجود نُعيم بن حماد  مي

اما بخاري، . داند از كتاب السنه ابن ابي عاصم دارد، آن را ضعيف مي 15تعليقي كه بر حديث 
چون كه مدار . حديث با اين اسناد ضعيف است. اند ابوداود، ترمذي و ابن ماجه از نعيم روايت كرده

در . اندمعين و احمد بن حنبل و العجلي او را ثقه دانسته اما يحيي بن. چرخد آن بر نعيم بن حماد مي
همانند آيات .هايي بر آن وجود داردهر صورت معني حديث صحيح است،زيرا در قرآن داللت

، السنه ابن ابي 338العلوم و الحكم ابن رجب  رك جامع براي تفصيل بيشتر 36احزاب -/65نساء
 .109 – 13/189الباري  فتح - 104اربعين مع شرح ابن دقيق  - 13-1/12عاصم 
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). ديدند كه يكتاپرستي را بپذيرنـد و خويشتن را باالتر از آن مي(نمودند نيست، بزرگي مي
اي، معبودهـاي خويشـتن را رهـا    سـراي ديوانـه  چكامـه ) سـخن (آيا ما براي : گفتندو مي

بلكه حق را آورده و پيغمبران را تصديق كـرده  ) اما او شاعر و مجنون نيست و( .!سازيم؟
و هماهنگي آن بـا دعـوت انبيـاء، دليـل صـدق گفتـار او       محتوي دعوت محمد. (است
 .»)است

 أصاب كثريال الغيث كمثل والعلم اهلدی  مثل ما بعثني اهللا به من«: فرمايد مي و پيامبر

كان منها أجادب أمسكت ت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وقبل نقية، منها فكان أرضاً،

أصاب منها طائفة أخری إنام هي قيعان ال اء، فنفع اهللا به الناس فرشبوا وسقوا وزرعوا؛ وامل

م وعلّم ومثل ونفعه ما بعثني اهللا به فعلفذلك مثل من فقه يف دين اهللا  تنبت كأل، متسك ماء وال

P27F1»مل يقبل هدی اهللا الذي أرسلت بهمن مل يرفع بذلك رأساً و
P. 

مثال آنچه از هدايت و علم كه خداوند مرا به آن برانگيخته است ماننـد بـاران فراوانـي    «
كند و در  بارد، قسمتي از زمين صاف و هموار است و آب را جذب مي است كه بر زمين مي

قسـمتي  ]. رسـاند  پس هم به خود و هم به ديگران سود مي[ رويدآن گياه و علف فراوان مي
دارد و از ايـن طريـق    حاصل است، آب را در خـود نگـه مـي    از آن نيز صاف ولي باير و بي

كننـد   نوشند و آبيـاري و زراعـت مـي    رساند و مردم از آبِ آن مي خداوند، به مردم سود مي
بـارد كـه نـه     متي ديگر از زمين نيز مياين باران بر قس]. رساند پس فقط به ديگران سود مي[

اين مثال كسي اسـت كـه در ديـن     .رويد كند و نه گياهي در آن مي آب را در خود حفظ مي
آنچه خداوند به من داده بـه او سـود رسـانيده اسـت، پـس آن را      از تفقه يافته است و  الهي

ا به آن مشـغول  مثال كسي است كه خود ر آن همچنين. فراگرفته و به ديگران آموخته است
 .»كند كند و هدايتي را كه خداوند مرا به آن فرستاده است، قبول نمي نمي

 

                                           
 .7/63مسلم  - 28-1بخاري : متفق عليه -1
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  وجود دارد؟» اخالص«چه دليلي از كتاب و سنت بر شرط 

 فرمايد خداوند مي : 

﴿       ﴾ ]3: زمرال[ 
 .»تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خداست و بس! هان«

﴿           ﴾ ]2: زمرال[ 
 .»خدا را پرستش كن و پرستش خود را سره و خاص او گردان«

P28F1»بشفاعتي من قال ال إله إالّ اهللا خالصاً من قلبه أسعد الناس«: فرمايد مي و پيامبر
P. 

اسـت  كسي ] در روز قيامت[به شفاعت من ها  آن ترين مردم و نزديكترين خوشبخت« 
 .»كند كه خدايي بحق جز اهللا وجود ندارد كه با اخالص و از صميم قلب اعتراف مي

إن اهللا تعالی حرم علی النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه «: فرمايدمي و پيامبر

P29F2»اهللا
P. 

آورد و تنها هـدف  آن كس را كه شهادت ال اله اال اهللا را بر زبان مي] وجود[خداوند « 
 .»از اين گفتار جلب رضايت الهي است، بر آتش دوزخ حرام گردانيده است او

 
 

  شرط ال اله االاهللا است، چه دليلي داريم؟» صدق«از كتاب و سنت براي اينكه 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                         

                       ﴾ ]3-1: عنكبوتال[ 

                                           
 .2/373مسند احمد  - 7/204و  1/33: بخاري -1
 4/44مسند احمد  - 110-1/109بخاري  -2
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و بـه  (ايـم  انـد همـين كـه بگوينـد ايمـان آورده     آيا مردمان گمان برده .الف، الم، ميم«
بـا  (شـوند و ايشـان   به حال خـود رهـا مـي   ) ماييگانگي خدا و رسالت پيغمبر اقرار كرده

آزمـايش  ) ين آسماني تحمل كرديف و رنجها و سختهايي كه بايد در راه آيتكاليف و وظا
با انواع تكاليف و مشقات و با اقسـام  (اند ما كساني را كه قبل از ايشان بوده .!گردند؟نمي

گويند، و چه كساني راست مي آخر بايد خدا بداند چه. ايمآزمايش كرده) نعمتها و محنتها
 .»گويندكساني دروغ مي

 : فرمايد مي و پيامبر

 علی اهللا حرمه إالّ  قلبه من صدقاً  اهللا  أن حممداً رسولو ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا«

P30F١»النار 
P. 

هركس كه از ته قلب و از روي صداقت و اخالص به وحدانيت خداوند اعتراف كند «
و قرار ندهد و به رسالت محمد ايمان داشته باشد، خداوند بدن او را بـر  و شريكي براي ا

 .»باشد نمايد و از عذاب آن در امان مي آتش دوزخ حرام مي
به «: او در جواب گفت. نشين شرايع اسالم را ياد دادبه فردي باديه هنگامي كه پيامبر

: فرمودند پيامبر .»نمايميكنم و نه چيزي از آن كم مخدا قسم نه چيزي بر آن اضافه مي

 P31F1»أفلح إن صدق«

                                           
كنـد كـه معـاذ رديـف و      روايـت مـي   انس بن مالـك  : حديث به صورت كامل به اين شرح است -1

لبيـك ايـن را سـه بـار تكـرار       : گفـت  معـاذ . اي معاذبن جبل: بود، كه فرمودند دوش پيامبر هم
هركس كه از ته قلب و از روي صداقت و اخالص بـه وحـدانيت خداونـد    «: فرمود پيامبر. نمودند

اعتراف كند و شريكي براي او قرار ندهد و به رسالت محمد ايمان داشته باشد، خداوند بدن او را بر 
اي پيامبر خدا آيـا مـردم   : گفت ، معاذ .»باشد عذاب آن در امان مينمايد و از  آتش دوزخ حرام مي

و از انجام عمل [كنند  آن هنگام توكل مي: فرمود. امر آگاه نكنم، تا همديگر را بشارت دهند را به اين
-در هنگام مرگ از ترس اينكه امري از امور ديـن را كتمـان كـرده    معاذ]. نمايند صالح كوتاهي مي

 .را نياورده است) صدقاً( 1/45مسلم  - 1/41بخاري . يث را روايت نمودباشد، اين حد
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 .»رستگار شده است) صدق داشته باشد(اگر راست بگويد «
 

 
  شرط ال اله االاهللا است، چه دليلي داريم؟» محبت«از كتاب و سنت براي اينكه 

 فرمايند خداوند مي : 

﴿                            ﴾ 

 ]54: ةمائدال[
و از ايمـان بـه كفـر گرايـد،     (هر كـس از شـما از آئـين خـود بـازگردد      ! اي مؤمنان«

به جـاي ايشـان بـر    (خداوند جمعيتي را ) رساند و در آيندهكوچكترين زياني به خدا نمي
-دارد و آنان هـم خـدا را دوسـت مـي    دوستشان ميخواهد آورد كه خداوند ) روي زمين

 .»دارند
 : نيز فرمودند و پيامبر

أن و رسوله أحب إليه مما سوامهاو ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن أن يكون اهللا«

أن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كام يكره أن يقذف يف و حيب املرء ال حيبه إال هللا

 P32F2»النار 

چشد، يكي اين كه، اهللا و  كسي كه اين سه خصلت را داشته باشد شيريني ايمان را مي«
رسولش را از همه بيشتر دوست داشته باشد، دوم اين كه محبتش با هـر كـس بـه خـاطر     

                                                                                                             
مالـك   - 264، 1/250احمد  -119-8/118و  229-1/226نسائي  - 32-1/31مسلم  - 1/17بخاري  -1

1/188. 

مؤلـف در   1/48مسـلم   - 10-1/9 بخـاري . لفظ امام مسلم است لفظ آورده شده در متن،: متفق عليه -2
-اين شروط و ادله را بـه تفصـيل آورده  » مفتاح دارالسالم في تحقيق شهادتي االسالم«ام اي به ن رساله

المجيـد شـرح كتـاب     فتح - 279-1/273رك كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول ازمؤلف . است
 .70التوحيد عبدالرحمن آل شيخ 
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خوشنودي اهللا باشد، سوم اين كه برگشتن به سوي كفر، بعد از رهايي از آن، ماننـد رفـتن   
 .»در آتش برايش ناگوار باشد

 مواالت و معادات براي خدا و بخاطر او

  به خاطر خدا ) دشمني(براي خدا و معادات ) دوستي(دليل شرعي مواالت
 چيست؟

 ﴿: فرمايد خداوند مي                         

                 ﴾ فرمايدتا آنجا كه مي :﴿         

    ﴾ ]55 - 51: ةمائدال[ 

و بـه طريـق اولـي آنـان را بـه      (يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ! اي مؤمنان«
و در دشـمني بـا شـما يكسـان و     (رخي ديگرند ايشان برخي دوست ب) سرپرستي نپذيريد

گمان او بي) و آنان را به سرپرستي بپذيرد(هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد ) برابرند
تنها خدا و پيغمبر او و مؤمنان يار ودوست «: فرمايدتا جايي كه مي. »از زمره ايشان است

 .»شمايند

﴿                                 

  ﴾ ]23: توبهال[ 
را ) و همسران و فرزندان و هريك از خويشاوندان ديگر(اي مؤمنان پدران و برادران «

و (ترجيح دهنداگر كفر را بر ايمان ) گاه و دوست خودنداريدو تكيه(ياوران خود نگيريد 
 .»)تر باشدديني از دينداري در نزدشان عزيزتر و گراميبي

﴿                      ﴾ 

 ]22:مجادلهال[
ني را مردماني را نخواهييافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولـي كسـا  «

 .»به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند
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﴿                  ﴾ ]13 -1: ممتحنهال[  
 تا آخر سوره .»دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد! اي مؤمنان«

 .و از اين قبيل آيات

 فرستاده خداوند است شهادت به اينكه محمد

 شهادت به اينكه محمد  رسول و فرستاده الهي است به چه دليل صورت
 گيرد؟ مي

 فرمايد خداوند مي : 

﴿                            

           ﴾ ]164: عمران آل[ 

پيامبرى از خودشان در ميان آنـان برانگيخـت   ] كه[به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد «
تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد قطعا 

 .»ندپيش از آن در گمراهى آشكارى بود

﴿                     

      ﴾ ]128: توبهال[ 

هرگونـه  . به سويتان آمده است) ها انسان(، از خود شما )محمد نام(گمان پيغمبري بي«
بـه شـما عشـق    . آيدكه به شما برسد، بر او سخت و گران ميدرد و رنج و بال و مصيبتي 

ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبـت و لطـف فـراوان    مي
 .»وبسيار مهربان است

﴿         ﴾ ]1: منافقونال[ 
 .»باشيمي از جانب اوي داند كه تو فرستادهخداوند مي«
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  اهللا  محمدرسول«شهادت به «به چه معناست؟ 
  شهادت به رسالت محمد زبـان   گفـتن ، تصديق قطعي از صميم قلب، همنوا با

 العـالمين بـه سـوي تمـام مـردم، چـه       رب يبه اين معني كه محمد بنده و فرستاده. است
 .استو چه جنيانها  انسان

﴿                  ﴾ ]46-45: حزابألا[ 
و به عنوان دعوت كننده به سوي خـدا طبـق فرمـان     . گواه و مژده رسان و بيمدهنده«

 .»اهللا، و به عنوان چراغ هدايت
به جميع آنچه از گذشته و آينده خبر داده اسـت و همچنـين بـه    ) تصديق(پس اذعان 

نيز اطاعـت و فرمـانبرداري   . است، واجب استه كه حالل و حرام عنوان كردهتمامي آنچ
از آن نهـي نمـوده اسـت و     نسبت به آنچه بدان امر نموده، و اجتناب و دوري از آن چـه 

تبعيت از شريعت پاك او همچنين داشتن التزام به سنت و رفتار او چه در ظاهر و چـه در  
ضاوت كرده است و تسليم محض در برابر آن، الزم خفاء همراه با رضايت بدانچه به آن ق

و فهم اين موضوع كه چون او آنچه را از خداوند بـه او رسـيده اسـت،    . و ضروري است
 ..نمايد، اطاعت از او اطاعت از خداوند و نافرماني او معصيت الهي است تبليغ مي

ي او كامل نمـود و   هداد، تا دين را به وسيل و ايمان به اينكه خداوند آن قدر به او عمر
بالغ و پيام آشكارش را ابالغ نمود و او امتش را در حالي ترك نمـود كـه بـر راه راسـتي     

اين كه خود  كاهد، مگر و كسي چيزي از آن نمي روند كه شبش مانند روز روشن است مي
P33Fروند به هالكت مي] و آنچه ساخته است[

1
P .شاءاهللا بـدان   و در اين باره مسائلي است كه ان

 .خواهيم پرداخت
 

 

                                           
 .كند، كه تخريج آن آورده شد اشاره مي به حديث عرباض -1
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 شرايط شهادت به رسالت محمد  شهادت به (چيست؟ و آيا شهادت اول
مورد قبول ] شهادت به پيغمبري محمد[به تنهايي و بدون اين شهادت ) وحدانيت خدا

 شود؟ واقع مي
        همانگونه كه پيشتر بيان كرديم، بنده جـز بـه ايـن دو شـهادت وارد ديـن اسـالم

آن چـه در شـهادت اول شـرط    . م و ملزوم و وابسته بـه همديگرنـد  اين دو الز. شود نمي
 .شود است، در شهادت دوم نيز شرط محسوب مي

 ي اركان اسالمبقيه

 داليل وجوب نماز و زكات چيست؟ 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                 ﴾ ]5: هتوبال[ 
نماز ) و از كفر برگشتند و به اسالم گرويدند و براي نشان دادن آن(اگر توبه كردند و «

راه را بر آنان باز ) ديگر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و(خواندند و زكات دادند، 
 .»گذاريد

﴿                   ﴾ ]11: توبهال[ 

دست از آنان بداريد، (توبه كردند و نماز را خواندند و زكات دادند ) از كفر(اگر آنان «
 .»اين صورت برادران ديني شما هستنددر ) چرا كه

﴿                              ﴾ 

 ]5: بينهال[
در حالي كه جز بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خـداي را  «

 بدانند، و نماز را چنان كه بايد بخوانند، و زكات) خود(بپرستند و تنها شريعت او را آئين 
 .وديگر آيات .».بپردازند) به تمام و كمال(را 
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 دليل وجوب روزه در كتاب و سنت چيست؟ 
 فرمايدخداوند مي : 

﴿                             ﴾ ]ةالبقر :

183[ 
ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسـانى   اى كسانى كه ايمان آورده«

 .»مقرر شده بود] بودند[ه پيش از شما ك

﴿: و فرموده است          ﴾ ]185: ةالبقر[ 

 .»پس هر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد«
: پرسيد اهللا و به دليل آن چه در حديث آن فرد اَعرابي آمده است كه از رسول

مرا از آن چه كه « »ًشهر رمضان إّال أن تطوع شيئا: اهللا علّي من الصيام، فقال أخبرني ما فرض«
روزه ] روزه واجب[: فرمود خداوند از روزه بر من فرض نموده است، خبر ده؛ پيامبر

 .»آن بيافزايي ماه رمضان است مگر اينكه خود به صورت داوطلبانه و مستحب به 
 

 
  داليل وجوب حج چيست؟ 

 د فرموده استخداون :﴿        ﴾ ]196: ةبقرال[ 

و مراسـم و  ( »و حج و عمره را به تمام و كمـال خالصـانه بـراي خـدا انجـام دهيـد      «
 ).مناسك ظاهري را به پايان بريد و هدفتان جز رضاي خدا نباشد

﴿                 ﴾ ] 97: عمرانآل[ 

بـراي رفـتن   ) مالي و بـدني (و حج اين خانه واجب الهي است بر كساني كه توانايي «
 .»بدانجا را دارند
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 P34F1»كتب عليكم احلجيإن اهللا تعال«: نيز فرموده است كه پيامبر

 .»خداوند حج را بر شما واجب گردانيده است«
P35Fو همچنين در حديث جبرئيل

2
P م بر پنج چيز بنياد نهـاده شـده اسـت   اسال«: و حديث «

 .دليل است بر وجوب حج

 حكم انكار و يا ترك ركني از اركان اسالم

  يعني به [حكم كسي كه يكي از اين اركان پنجگانه را انكار نمايد يا اينكه بدان
 اقرار كند ولي از قبول آن خودداري نمايد چيست؟] وجود آن
 ي كذابان و مستكبران مثل فرعـون   ند بقيهبه دليل كفري كه مرتكب شده است مان

 .شود و ابليس كشته مي
 

 
  اقرار كند ولي همه يا يكي از] اركان پنجگانه اسالم[ها  آن حكم آن كس كه به 

 را به دليل كسالت و تنبلي يا تأويل اشتباه ترك كند، چيست؟ها  آن

  ،از ] در سـوال [ باشد، از كسي كه آن را با وصـف مـذكور   نمازاگر مورد متروك
و نماز را بـه حالـت   [شود كه توبه نمايد  وقت و موعد خود به تأخير بيندازد، خواسته مي

 . ، و در غير اين صورت حد او آن است كه كشته شود]قضاء ادا كند

 : فرمايد مي به اين دليل كه خداوند

﴿                 ﴾ ]5: توبهال[ 

ي شـمايند و ايشـان را   ديگر از زمره(اگر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند، «
 .»راه را بر آنان باز گذاريد) رها سازيد و

                                           
 2/508احمد  -111-5/110نسائي  4/102صحيح مسلم  -1
 .قبالً آورده شده است -2
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 P36F1.».....أمرت أن أقاتل الناس«: كه فرمود و نيز به دليل حديث پيامبر اسالم

جنگم تا اين كه شهادتين را ادا كرده و نمـاز و روزه  به من امر شده است كه با مردم ب«
 .»بگذارند

اگر كسي كه زكات را پرداخت ننمـوده اسـت، قـدرت و شـوكتي     : زكاتاما در مورد 
گيـرد و او را نيـز    را از او مـي  نداشته باشد، امام و حاكم اسالم با زور و به اجبـار زكـات  

المال كنـد   تسليم بيت] بر زكات مورد نظرزائد [كند كه قسمتي از اموال خود را  مجبور مي
 : كه فرمودند به دليل اين حديث از حضرت رسول

P37F2».....شطر ماله معهاومن منعها فإنا آخذوها و«
P. 

ممانعت كند، آن را بـه همـراه قسـمتي از امـوالش از او     ] زكات[هر كس از اداي آن «
 .»ستانيم مي

بـه  هـا   آن شود كـه عليـه   ام واجب ميو اگر جماعتي داراي قدرت و زور بودند، بر ام
به دليـل آيـات و احاديـث كـه شـرح آن      . جنگ و قتال برخيزد تا اينكه زكات را بپردازند

 .انجام دادند تر گذشت و همچنين به دليل آنچه ابوبكر صديق و اصحاب  پيش
ب حكمي در باب آن نيامده است ولي امام يا نائ. تنبلي كنداما اگر فرد، در مورد روزه 

 .كنند و آزار او را تأديب مي تنبيهي  او به وسيله
 و ،شود اگر متروك حج باشد، مهلت اداي آن تمام عمر است و جز با مرگ، منتفي نمي

ي سستي در آن وعيد و تهديـد اخـروي آمـده     آن واجب است و دربارهانجام مبادرت به 
 .اما در دنيا عقوبت خاصي ندارد. است
 

                                           
 1/39مسلم  1/11متفق عليه بخاري  -1
امـا گروهـي ادعـاي نسـخ ايـن      . باشـد  درجه حديث حسن مـي  5/4ابوداود  - 17-5/15سنن نسائي  -2

 .5/16نسائي . ك.ر. حديث را دارند
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 شودنكه آن قول و عمل است و زياد و كم ميتعريف ايمان و بيان اي

 ايمان چيست؟ 
 قلب و زبان و عمل قلب و  گفتار،ي دو قسم قول و عمل است ايمان در بردارنده

و با گناه و معصيت  ،گرددده ميوافزطاعت و عبادت درجه آن ي  كه به وسيله ،اعضاي بدن
جويند و مراتـب آنـان    مي و اهل ايمان در آن بر همديگر برترييابد كاهش ميمراتب آن 

 .مختلف است
 

 
 ي قول و عمل است، چيست؟ دليل اينكه ايمان داراي دو جنبه 

﴿: فرمايد خداوند مي                 ﴾ ]7: حجراتال[ 

 .»ر دلهايتان آراسته استخداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را داما «
 : فرمايدو مي

﴿       ﴾ ]158: عرافألا[ 

 .»اشپس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده«
شهادتين نيـز از نظـر   . شود و اين معني شهادتين است كه بنده جز با آن وارد دين نمي

شوند و جز با هـم و در   سوب ميقلب و از نظر اقرار و نطق، عمل زبان مح عملِ اعتقاد ، 
 .رسانند راستاي هم، به صاحبشان سودي نمي

 : فرمايد نيز خداوند مي

﴿         ﴾ ]143: ةبقرال[ 

و اجـر و  (گردانـد  ضايع نمي) گرددكه در عمل شما آشكار مي(و خدا ايمان شما را «
 .»)ددهپاداش عبادات قبلي شما را هدر نمي
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يعنـي زمـاني كـه    [منظور اين است كه خداوند نمازهايتان را قبل از تغيير قبله به كعبه 
در اين آيه به جاي نماز، تعبير ايمان بـه كـار رفتـه    . برد از بين نمي] المقدس بود قبله بيت

 .ي عمل قلب، زبان و جوارح است است و بديهي است كه نماز دربرگيرنده
P38Fداري در شب قدر زنده جهاد، شب همچنين پيامبر

1
P  هـاي   ، روزه رمضان و قيـام شـب

P39Fآن، اداي خمس

2
Pو غيره را جزء ايمان قرار داده است. 

 P40F3»رسولهو إيامن باهللا«: سوال شد كه برترين اعمال چيست؟ فرمود اهللا و از رسول 

 .»ايمان به خدا و رسولش«
 

 
 يابد؟ گوييم، ايمان، ازدياد و نقصان مي به چه دليل است كه مي 

 فرمايد خداوند مي :﴿         ﴾ ]4: فتحال[ 

 .»)و يقين و باور خويش را تقويت نمايند(تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند «

﴿     ﴾ ]13: كهفال[ 

 .»هدايتشان افزوديم) يقين و(و ما بر «

﴿        ﴾ ]76: مريم[ 

 .»افزايداند، خداوند بر هدايت ايشان ميكساني كه در راه هدايت گام برداشته«

                                           
 1/14بخاري  -1
ها را به چهار مورد امـر كـرده و از    مده است كه پيامبر آني خمس در حديث وفد عبدالقيس آ فريضه -2

-در ادامـه حـديث مـي   .آنان را به ايمان به خداي يگانه امر كرده است. چهار مورد نهي فرموده است

شـهادت دادن  : فرمـود . دانيد ايمان به خداي يكتا چيست؟ گفتند خدا و پيامبر آگاهترند آيا مي: فرمايد
، نماز خواندن، زكات دادن، روزه گرفتن و اينكـه از غنيمـت خمـس    »اهللا رسولحمداالاهللا و م اله ال«به 

 .3/330ابوداود  -8/120نسائي  - 1/35مسلم  - 1/19بخاري ... تا انتهاي حديث... شود داده مي

 1/62مسلم  - 1/12بخاري  -3
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﴿       ﴾ ]17: محمد[ 

 .»افزايداند، خداوند بر راهيابي ايشان ميكساني كه راهياب شده«

﴿         ﴾ ]31: مدثرال[ 

 .»و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد«

﴿           ﴾]124: توبهال[ 

 .»افزايدو اما مؤمنان، بر ايمانشان مي«

﴿      ﴾ ] 173: عمرانآل[ 

و بيمـي بـه هراسشـان نينـداخت؛ بلكـه      چنـين تهديـد   (ولـي  : پس از ايشان بترسيد«
 .»بر ايمان ايشان افزود) برعكس

﴿          ﴾ ]22: حزابألا[ 

 .»افزايدايشان نمي) قضا و قدرشدن(و تسليم ) به خدا( اين سختيها جز بر ايمان«

P41F1»دي لصافحتكم املالئكةلو أنكم تكونون يف كل حالة كحالتكم عن«: فرمود و پيامبر
P. 

                                           
رقـم   2/1416ابـن ماجـه    -2514رقـم   4/666، ترمـذي  305-2/304مسند احمـد   - 95-8/94مسلم -1

از ) حنظلـه (او«: روايت كرده است، از اين قرار است لفظ حديث مسلم را كه حنظله اسيدي.2439
گفـتم حنظلـه   : حنظله در چـه حـالي؟ گفـت   : گفت. را ديدم ابوبكر: بود، كه گفت كاتبان پيامبر

هسـتيم    گفتم آنگاه كه در نزد رسول خـدا : گويي؟ گفت اهللا چه مي سبحان: گفت. منافق شده است
امـا اگـر از نـزد    . بيـنم  كند به مانند اين است كه آنان را مي و ايشان درباره بهشت و جهنم صحبت مي

سازد و بسـياري چيزهـا    هايمان ما را مشغول به خود مي شويم، زنان و فرزندان و زمين ايشان دور مي
بوبكررفتيم، تـا اينكـه بـه    منوا. قسم به خدا من نيز اينگونه هستم: گفت ابوبكر. كنيمرا فراموش مي

چـه شـده   : فرمـود  پيامبر. حنظله منافق شده است)من(رسيديم و گفتم اي پيامبر خدا  پيامبر خدا
كنـي   اي پيامبرخدا آنگاه كه در نزد تو هستيم و ما را به بهشـت و جهـنم يـادآوري مـي    : است؟ گفتم

شـويم، زن و فرزنـد و    ر از تو جـدا مـي  اما اگ. شوند كه برايمان آشكار مي] آنگونه بدان ايمان داريم[
قسم به آن كس : فرمود پيامبر. كنيمكند و بسياري چيزها را فراموش ميهايمان ما را مشغولمي زمين
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ي اوقات، حالت نفسي شما مانند حالي باشد كه اكنون در نزد من داريـد   اگر در همه«
 .»كنند مالئكه با شما مصافحه مي

 دليل تفاوت مراتب اهل ايمان چيست؟ 
 فرمايد ي واقعه مي خداوند در سوره : 

﴿              ﴾ الي قوله :﴿        

   ﴾ ]27 -10: ةقعواال[ 

سـمت  «: فرمايـد تـا جـايي كـه مـي     »درگاه هستند(آنان مقرّبان  !.و پيشتازان پيشگام«
 .»)گنجداوصاف مواهب و نعمتهايشان در بيان نمي! (چه سمت راستيهايي؟! راستيها

﴿                               

            ﴾ ]91-88: قعةواال[ 

ـ  ] در[از مقربان باشد، ] او[و اما اگر « خواهـد  [ر نعمـت  آسايش و راحت و بهشـت پ
 .».و اما اگر از ياران راست باشد، از ياران راست بر تو سالم باد]. بود

﴿                   ﴾ ]32: فاطر[ 

اي از رونـد، و دسـته  كنند، و گروهي از ايشان ميانهبرخي از آنان به خويشتن ستم مي«
 .»ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام نيكيها پيشتازند

 : و در حديث شفاعت آمده است كه

إن اهللا خيرج من النار من كان يف قلبه وزن دينار من إيامن، ثم من كان يف قلبه وزن نصف «

P42F١»دينار من إيامن
P- كان يف قلبه من اخلري ما و خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا« :و در روايتي

                                                                                                             
كه جانم در دست اوست، اگر پيوسته آنگونه باشيد كه در نزد من هسـتيد، مالئكـه بـه حضـور شـما      

سـاعت بـه   ] هـا  احـوال انسـان  [ليكن حنظله بدان كه كنند و  آيند و بر سر راهتان با شما ديدار مي مي
 .»سه بار اين را فرمودند. كند ساعت تغيير مي

 .113-8/112نسايي  - 2593رقم  4/711ترمذي  -1/16بخاري  -1
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كان يف قلبه من اخلري ما يزن بُرة، ثم خيرج و يزن شعرية، ثم خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا

P43F1»كان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرةو اهللاال من النار من قال ال إله إ
P. 

نـد، از آتـش   ي وزن ديناري در قلبشان ايمان دار همانا خداوند كساني را كه به اندازه«
ي وزن نصف دينار، ايمان در قلب دارند  كند سپس كساني را كه به اندازه جهنم خارج مي

 : در روايتي ديگر آمده است .»]كند خارج مي[
ي دانـه   خداوند هر كسي را كه به وحدانيت او شهادت داده باشد و در دل بـه انـدازه  «

س كسـي كـه بـه الالـه اال اهللا     سـپ . كند جوي خير اندوخته باشد از آتش دوزخ خارج مي
گندمي در قلبش خيـر وجـود داشـته باشـد از جهـنم       ي دانه شهادت داده باشد و به اندازه

ي  سپس كسي را كه شهادت الاله االاهللا داده باشد و در قلـبش بـه انـدازه   . نمايد خارج مي
 .»آورد اي خير باشد، از جهنم بيرون مي ذره

 
 

   به تنهايي و به صورت مطلق بيايد بر تمام دين حمل علت اينكه هرگاه ايمان
 شود، چيست؟ مي

 رسول اكرم فرمايد در حديث قبيله بني قيس مي : 

. رسوله أعلماهللا و: قالوا »؟أتدرون ما اإليامن باهللا وحده: قال. أمركم باإليامن باهللا وحده«

أن تؤدوا من الة وإيتاء الزكاة وشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسوالهللا، وإقام الص«: قال

P44F2»املغنم اخلمس
P. 

دانيد ايمان به خداونـد   آيا مي: سپس فرمود. كنم شما را به ايمان به خداي يكتا امر مي«
يعنـي شـهادت بـه    : فرمـود . ترنـد  خـدا و رسـولش آگـاه   : يگانه به چه معني است؟ گفتند

                                           
  1/125مسلم  -1
 . حديث وفد عبدالقيس تخريج آن آورده شد) عليه متفق( -2
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پنجم از غنيمت به  دادن يك وحدانيت اهللا و رسالت محمد و اقامه نماز، پرداختن زكات و
 .»عنوان خمس



 
 

 ايمان: فصل سوم

 ايمان: ي دوممرتبه

 كنند؟ اي معرفي مي گانه چرا ايمان را هنگام تفصيل با اركان شش 
 به دليل حديث پيامبر مـرا از ايمـان خبـر ده   : آنگاه كه جبرئيل به ايشان گفت .
 : گفتند

 P45F1»رشهو تؤمن بالقدر خريهو اآلخراليوم و رسلهو كتبهو مالئكتهو أن تؤمن باهللا«

هـاي آسـماني و رسـوالن الهـي و روز      ايمان يعني اينكه به خداوند و مالئكه و كتاب«
در اين حديث به شش ركن ايمـان  . [رستاخيز و همچنين به خير و شر قدر ايمان بياوري

 ».]شوداشاره شده است، كه در تعريف ايمان آورده مي
 

 
  از قرآن كدام است؟] ل ايمان با اركان ششگانهتفصي[دليل اين سخن 

 تعالي است كه دليل فرموده حق :﴿               

                        ﴾ ]177: ةبقرال[ 

تنهـا  (هايتان را به جانب مشرق و مغـرب كنيـد، نيكـي    چهره) به هنگام نماز(اين كه «
بلكـه نيكـي   ). آيـد و يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر، نيكـي بشـمار نمـي   (نيست ) همين

و پيغمبـران  ) آسـماني (كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب ) كردار(
 . »باشد آورده ايمان

﴿: فرمايدو مي          ﴾ ]49: قمرال[  

                                           
 .تخريج آن گذشت) عليه متفق(حديث جبرئيل  -1
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 .»ايمي الزم و از روي حساب و نظام آفريدهما هر چيزي را به اندازه«
 .كنيم شاءاهللا داليل مفصل هركدام را جداگانه بيان مي ان

 ايمان به خدا، و اقسام توحيد :ركن اول

  به خداوند چيست؟ معني ايمان 
 ذاتي . ايمان به خداوند يعني باور و تصديق قطعي از صميم قلب به ذات احديت

اوست و قبل از او چيزي نبوده اسـت  » اول«كه شريك و ضدي نداشته و نخواهد داشت، 
سـت و بـاالتر از او چيـزي    »ظـاهر «اوست پس بعد از او چيزي نخواهد بـود و  » آخر«و 

P46Fتر از او چيزي نيست ييناست و پا» باطن«نيست و 

1
P .نياز است زنده، پابرجا و تنهاي بي. 

﴿              ﴾ ]4-3: خالصإلا[ 

 .»باشدو كسي همتا و همگون او نمي .نزاده است و زاده نشده است«
 : گيرد و تنها دانستن و توحيد خداوند در سه زمينه صورت مي

 الوهيت او 

 ربوبيت او 

 و اسماء و صفات او 

 توحيد الوهيت :قسم اول از توحيد
 توحيد الوهيت خداوند به چه معني است؟ 
  اي  توحيد الوهيت يعني تنها دانستن و يگانه شمردن خداوند در عبادات، به گونـه

اونـد  كه تمامي عبادات چه ظاهري و چه باطني و چه قولي و چه عملي را تنها بـراي خد 

                                           
روايــت شــده  از پيــامبر خــدا» البــاطن«و » الظــاهر«، »اآلخــر«، »االول«ر تفســير اســماء الحســني د -1

 2/1259ابـن ماجـه    - 3400رقم  5/472ترمذي - 5051رقم  4/312ابوداود  - 79-8/78مسلم .است
 536و  404و  2/381احمد  - 3831رقم 
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انجام داد و در نتيجه عبادت براي غير خداوند، هر جزئي از كائنات كه باشد، را نفي كـرد  
 : فرمايد همانطور كه ذات اقدس الهي خود مي

﴿              ﴾ ]23: سراءإلا[ 

 .»پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد!) اي انسان(«

﴿             ﴾ ]36: نساءال[ 

 .»هيچ چيزي را شريك او مكنيد) و هيچ كس و. بس(خدا را عبادت كنيد و ) تنها(«

﴿                         ﴾ ]14: طه[ 

عبادتي خـالص از  (ومعبودي جز من نيست، پس تنها مرا عبادت كن،  من اهللا هستم،«
 .»به ياد من باشي) هميشه(، و نماز را بخوان تا )هرگونه شركي

 ...و
 .به صورت كامل بيان نموده استآن را  اين همان معناييست كه شهادت الاله اال اهللا

 شرك، ضد توحيد
 ه چيزي در تضاد است؟نمايد و با چ توحيد الوهيت چه چيزي را نفي مي 
 گردد ضد توحيد الوهيت شرك است و شرك نيز بر دو نوع تقسيم مي : 

 . كه بطور كلي با توحيد الوهيت منافات دارد شرك اكبر

 .كند كه كمال توحيد الوهيت را نفي مي شرك اصغرو 

 انواع شرك
 شرك اكبر چيست؟P47F

١ 
      هانيـان در آنچـه   مساوي قراردادن همتا و نظيـري غيـر خداونـد بـا پروردگـار ج

ي خداونـد دوسـت بـدارد و بـه      به صورتي كه او را به اندازه. اختصاص به خداوند دارد

                                           
 1/368رك مدارج السالكين ابن قيم  -1
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ترسد، از او هم بترسد و به او پناه آورد و او را بخواند و  اي كه از خداوند مي همان اندازه
ل خوف او را در دل داشته باشد و به او دل ببندد و به سوي او متمايل شود و بـر او توكـ  

نمايد و يا در امري كه معصيتي الهي را به دنبال دارد، از او پيروي كند و يا بـر آنچـه كـه    
 .خداوند بدان راضي نيست از او تبعيت نمايد

   ﴿: خداوندفرموده است                     

            ﴾ ]48: نساءال[ 

بخشـد، ولـي گناهـان جـز آن را از     شرك به خـود را نمـي  ) هرگز(گمان خداوند بي«
و هركه براي خدا شريكي قائل گردد، گنـاه بزرگـي را   . بخشدهركس كه خود بخواهد مي

 .»مرتكب شده است

﴿             ﴾ ]116: نساءال[ 

 .»هركه براي خدا انبازيقرار دهد، به راستي بسي گمراه گشته است«

﴿                    ﴾ ]72: ةمائدال[ 

و (ام كرده اسـت  گمان هركس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حربي«
 .»است) دوزخ(و جايگاه او آتش ) نهندهرگز به بهشت گام نمي

﴿                           

﴾ ]31: حجال[ 
به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض (كسي كه براي خدا انبازي قرار دهد، انگار «
هـاي  تكـه (و پرندگان ) و به بدترين شكل جان داده است(است  از آسمان فروافتاده) كفر
-پرتاب مـي ) و دره ژرفي(ربايند، يا اينكه تندباد او را به مكان بسيار دوري او را مي) بدن

اي اي از آن به نقطهقطعهكوبد كه بدنش متالشي و هر و وي را آن چنان بر زمين مي(كند 
 .»)شودپرت مي
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حق العباد علی و حق اهللا علی العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئاً «: نيز فرمود پيامبر

P48F1»شيئاً  به يرشك ال من يعذب ال أن اهللا 
P. 

كه او را بپرستند و در اين پرستش چيزي را شريك  حق خداوند بر بندگان اين است« 
و حق بندگان بر خداوند اين است كه كسي را كه براي او هيچ گونـه  خداوند قرار ندهند 

 .»شركي قائل نشده است، عذاب ندهد
شوند مانند كفار قـريش   كساني كه اين شرك را به صورت جهري و علني مرتكب مي

گـر كـه    دهند، مانند منـافقين حيلـه   و غيره و كساني كه آن را در باطن و مخفيانه انجام مي
كردند ولي در بـاطن خـود كفـر را پوشـانيده بودنـد بـه        اسالم را اجرا مياحكام ظاهري 

منظور اين است كـه كسـاني كهـدر ظـاهر     . شوند صورت يكسان از دين اسالم خارج مي
اند ولي در باطن كافرند هيچ گونه برتري بـر كـافران ظـاهري ندارنـد و      اسالم را پذيرفته

اند بلكه كساني كه  در ظاهر و هم در باطنهم  براي رستگاري، افراد نيازمند ايمان و اسالم
 : فرمايد پوشانند از ديگر كفار، كافرترند چونكه خداوند در حق آنان مي كفر خود را مي

﴿                        

                        ﴾ ]146-145: نساءال[ 

ترين مكان آن هستند و هرگـز يـاوري بـراي    گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پايينبي«
كـه توبـه   ) ز ايشـان ا(مگر كساني ). تا به فريادشان برسد و آنان را برهاند(آنان نخواهي يافت 

بپردازند و به خـدا متوسـل شـوند و آئـين     ) اعمال و نيات خود(كنند و برگردند و به اصالح 
و فقط و فقط او را بپرستند و به فرياد خواننـد و خـالق و   (خويش را خالصانه از آن خدا كنند 

 .»)داشتو پاداش مؤمنان را خواهند (پس آنان از زمره مؤمنان خواهند بود ). رازق دانند
 

                                           
رقم  1436-2/1435ابن ماجه  - 2643رقم  5/26ترمذي  - 1/43مسلم   - 7/137بخاري ) عليه متفق( -1

4296. 
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 شرك اصغر چيست؟ 
       هرگاه فرد عملي را براي خداوند و به نيت رضـايت الهـي انجـام دهـد ولـي در

عمـل آن فـرد شـرك اصـغر     . حسن ظاهري عمـل دچـار ريـا شـود    خوب انجام دادن و 
 : فرمايد خداوند مي. شود محسوب مي

﴿                           ﴾ 

 ]110كهفال[
خويش است، بايد كه كـار شايسـته كنـد، و در     پس هركس كه خواهان ديدار خداي«

 .»پرستش پروردگارش هيچ كسي را شريك نسازد

: ، فسئل عنه، فقالأخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر«: فرمايد نيز مي پيامبر

P49F1»اءيالر
P. 

از ايشان سوال شد  ترسم، شرك اصغر است، ترين چيزي كه از آن بر شما مي ترسناك«
 .»ريا«: كه شرك اصغر چيست؟ فرمودند

 : آن را در حديثي ديگر اينگونه تفسير كردند كه پيامبر سپس 

P50F2»يقوم الرجل فيصيل فيزين صالته ملا يری من نظر رجل إليه«
P. 

بـا  (بيند،  اما نمازش را به خاطر اينكه فردي ديگر او را مي دارد، فردي نماز را برپا مي«
 .»دهد زينت مي...) ها، گريه و اعمال مختلف مانند طوالني كردن سجده

مانند قسم به پدران، دوستان و . نوع ديگري از شرك اصغر، قسم به غير خداوند است
 ...و) و امانتداري(همنوعان، كعبه، امانت 

 : فرمودند پيامبر

                                           
، آن را بـه طبرانـي   951الباني سلسـله احاديـث صـحيحه رقـم      14/329بغوي  - 429-5/428احمد  -1

 1/373السالكين  و مدارج 1/102الزوائد  رك مجمع. نسبت داده است) 1/317الكبير (

 .روايت كرده است 3/35احمد نيز معني اين حديث را در . 4204رقم  2/1406ابن ماجه ) حسن( -2
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P51F1»ال بأمهاتكم وال باألندادو ال حتلفوا بأبائكم« 
P. 

 .»به پدران و مادران و خدايان قسم نخوريد« 

P52F2»و ال تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة«: نيز فرمود
P. 

 .»نگوييد قسم به كعبه، بلكه بگوييد قسم به پروردگار كعبه«

P53F3»ال حتلفوا إالّ باهللا«: فرمايدهمچنين مي
P :»ند قسم نخوريدجز به خداو«. 

P54F4»من حلف باألمانة فليس منا«: و فرمودند
P : » آن كس كه به امانت قسم بخورد، از ما

 »نيست

P55F5»أرشكو يف روايةو »من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أرشك«: و فرمود
P. 

هر كسكه به غير خداوند قسم بخورد، كفر انجام داده است يا مرتكـب شـركي شـده    «
 .»مرتكب شركي شده استنجام داده و كفر ا«و در روايتي  »است

                                           
جـز بـه   «: اند و ادامه حديث عبارتست از روايت كرده نسائي و ابوداود آن را از ابوهريره ) صحيح( -1

رقـم   3/222ابـوداود   -7/5نسـائي   .»خداوند قسم نخوريد و قسم نخوريد، مگر اينكه راست بگوييد
3248. 

آن را صحيح دانسته، ذهبي نيز با او موافقـت نمـوده    4/297حاكم  - 372-6/371احمد  -7/6نسائي  -2
 .است

شـاهدي در مسـند امـام احمـد بـه ايـن لفـظ از عبـدهللا بـن           3248رقـم  3/222ابوداود  -7/5نسائي  -3
قـريش بـه    .»هر كس كه خواست قسم بخورد، جز به خداوند قسم نخـورد «: آمده است كهبعمر

همچنـين   – 2/76مسـند  . »به پدرانتان قسم نخوريـد «: فرمود پيامبر. كردند ند ياد ميپدرانشان سوگ
 - 7/5نسـائي   - 4/109ترمـذي   - 5/80مسـلم  – 8/14را بخاري )بحديث ابن عمر(اين حديث
 .اندآورده 5325و  3249رقم  3/222ابوداود  - 2094رقم  2/677ابن ماجه 

 .14رقم  1الباني در سلسله احاديث الصحيحه  -5/352د مسند احم -3253رقم  223/ 3ابوداود  -4
 .87-2/86احمد  -3251رقم  3/223ابوداود  -1535رقم  4/110ترمذي  -5
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» اگر خدا و تو بخواهيد«به معني  »وشئتَ  شاءاهللا ان«همچنين نوع ديگري از آن گفتن

أجعلتني هللا نداً، بل ما شاء اهللا «: به فردي كه اين را به ايشان گفت، فرمودند پيامبر. است

P56F1»وحده
P. 

 .»خداوند يگانه بخواهد اگر«: بگو  اي، آيا مرا نظيري براي خداوند قرار داده
من غير « هم نوعي از شرك اصغر است و همچنين گفتن » اگر خدا و تو نبوديد«گفتن 

 ...و» ام من به خدا و تو پناه آورده«يا » خدا و تو كسي را ندارم

لكن قولوا ما شاء اهللا ثم شاء ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن و«: فرمايد مي پيامبر

P57F2»فالن
P. 

د اگر خداوند و فالني بخواهند بلكه بگوييد اگر خدا بخواهد سپس اگر فالني نگويي« 
 .»بخواهد

اگر خدا و تـو  «ولي گفتن  جايز» اگر خدا نبود و سپس تو هم نبودي«اهل علم، گفتن 
 .اندرا جايز ندانسته» نبوديد

 
 
 در اين الفاظ چيست؟» ثم«و » واو«ها بين  تفاوت 
 اگر خدا «گويد  پس كسي كه مي. ه مقارنه و مساوات استدارندبدنبال ،واو عطف

مشيت بنده را به مشيت خداوند مقارن كرده و آن را مساوي مشيت خدا » و تو بخواهيد

. كند كه تبعيت و به دنبال آمدن را اقتضا مي »ثم«بر خالف حرف عطف . قرار داده است

به اين نكته اقرار نموده » اگر خدا بخواهد و سپس شما بخواهيد«: گويد پس كسي كه مي

                                           
 158االدب المفـرد ص  : بخاري -2117رقم  1/684ابن ماجه  -347و  224و  1/214احمد ) حسن( -1

 .190 -1/189رك تهذيب التهذيب  - 139رقم  الباني در -
 139 -4980رقم  4/295ابوداود  - 2702رقم 2/205دارمي  - 384و  298، 5/394احمد)صحيح( -2
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است كه خواست و مشيت بنده تابع مشيت الهي است و جز به دنبال خواست الهي 
 : فرمايد همانگونه كه خداوند مي. شود مطرح نمي

﴿        ﴾ ]29: تكويرال[و  ]30: نسانإلا[ 

 .»اهدتوانيد بخواهيد، مگر اين كه خدا بخوشما نمي«
 .اند بقيه اقوال و الفاظ نيز اينگونه

 توحيد ربوبيت: قسم دوم از توحيد
 توحيد ربوبيت چيست؟ 
      توحيد ربوبيت شامل اقراري است، قطعي به اينكـه اهللا پروردگـار و مالـك همـه

در . حـق تصـرف دارد   هـا،  آن هاسـت و تنهـا اوسـت كـه در     چيز است، خالق و مدبر آن
ست و دوست و سرپرستي براي رفع ناتواني و ضـعف خـود   مالكيتش شريكي براي او ني

تواند اوامر او را رد كند و كسي او را بـه خـاطر حكمـي كـه داده      كسي نمي. نگرفته است
 .دهد، ضد و يا مثل و مانندي ندارد است عقوبت نمي

 شود، خداوند در آنچه در معناي ربوبيت و مقتضيات اسماء و صفات خداوند وارد مي
 : فرمايد خداوند مي. ستبالمنازع ا

﴿                  ﴾ ]1: نعامألا[ 

و زمـين را آفريـده اسـت و تاريكيهـا و     هـا   آسمان ستايش خداوندي را سزاست كه«
ر بـر دارنـد و   اي و حكمت خاصي دكه هر يك سود ويژه(روشنايي را ايجاد كرده است 

 .»)داليل باهر و براهين قاطعي بر وجود خدايند
 .تمام اين سوره متضمن اين معني است

﴿       ﴾ ]1: فاتحهال[ 

 .»ستايش خداوندي را سزاست كه پروردگار جهانيان است«
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﴿                             

                                  

                              ﴾ ]16: رعدال[ 

ا را ـوآنهـ (و زمين اسـت؟  ها  آسمان چه كسي پروردگار: بگو) اي محمد به مشركان(«
آيا جز خـدا  : بگو. اهللا: بگو) كن و پايد؟ جواب درست را براي آنان بيانرداند و ميـگمي

كه براي خودشـان  ) ايدو بدانها تمسك جسته(ايد براي خود برگزيده) و معبودهايي(اوليا 
) كـه مؤمنانـد  (و بينـا  ) كه شمائيد(آيا كور: سود و ضرري ندارند؟ بگو) رسد به شماچه (

كه هدايت خدا (و نور ) ي شما استكه پرستشهاي كوركورانه(برابرند؟ يا اين كه تاريكيها
شدت گمراهـي آنـان را بـدانجا كشـانده     (يكسان است؟ يا اينكه ) و ارمغان مؤمنان است

آنان همچون خدا دسـت  ) به گمان ايشان(شوند كه ي قائل ميبراي خدا انبازهاي) است كه
و اين است كـه كـار   ) هاي خدا دارندهايي همچون آفريدهو آفريده(اند به آفرينش يازيده

بر آنان مشتبه و مختلط گشته ) هاي خداهاي ايشان از آفريدهريدهـو تشخيص آف(آفرينش 
بـر انجـام   (چيز است و او يكتا و توانا  ي همهخدا آفرينده: بگو) كه چنين نيست(است؟ 

 .»است) آفرينش و چرخش هستي

﴿                            

                 ﴾ ]40: ومرال[ 

با عطا كردن وسايل مادي و معنـوي  (خدا كسي است كه شما را آفريده است، سپس «
. به شما روزي رسـانده اسـت  ) سازي محيط زيستي معاش و آمادهي زمينهكسب و تهيه

كـه بـراي   (آيا در ميان انبازهايتـان  . گرداندتان ميميراند، سپس دوباره زندهبعد شما را مي
رسـاني و  كارهـاي آفـرينش و روزي  (كسي هست كه چيـزي از ايـن    )بريدخدا گمان مي
را انجام دهد؟ خدا دورتر و برتر از اين است كه براي او بـه انبـاز   ) گرداندنميران و زنده
 .»)و او را در كنار بتهاي سنگي و معبودهاي ساختگي قرار دهند(معتقد شوند 
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﴿               ﴾ ]11: لقمان[ 

هاي خدايند، شما به من نشان دهيـد آنـاني كـه    آفريده) بينيدنگريد و ميكه مي(اينها «
تا شايسته پرستش و شـراكت در اولوهيـت را داشـته    (اند؟ جز خدايند چه چيز را آفريده

 .»)باشند

﴿                              

﴾ ]36-35: طورال[ 

انـد؟ و يـا   بدون هيچ گونه خالقي آفريـده شـده  ) اند واز عدم سر برآورده(آيا ايشان «
و هـا   آسمان يا اينكه آنان .آفريدگارند؟ انخودش) اند وخودشان خويشتن را آفريده(اينكه 

 .»بلكه ايشان طالب يقين نيستند! اند؟ا آفريدهزمين ر

﴿                               ﴾ 

 ]65: مريم[
 حال كه چنين است و(پس . و زمين و آنچه در ميان اين دو استها  آسمان پروردگار«
تنهـا او را پرسـتش كـن، و بـر عبـادت او مانـدگار و       ) شودي خطوط بدو منتهي ميهمه

.. .كه خالق، رازق، عالم، قـادر، حـي، قيـوم و   (آيا شبيه و همانندي براي خدا . شكيبا باش
 .»)ا دست نياز به سوي او دراز كني؟ت(پيدا خواهي كرد ) باشد

﴿              ﴾ ]11: شوريال[ 

و نـه او در ذات و صـفات بـه چيـزي از چيزهـاي      (د خدا نيسـت  نهيچ چيزي همان«
-ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ميآسمان و زمين مي

زاد و  نمايد، و از جملـه و پيوسته بر كارگاه جهان نظارتمي( و او شنوا و بينا است ) مانند
 .»)پايدرا ميها  انسان ولد

﴿                                   

    ﴾ ]111: سراءإلا[ 
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راي خود فرزندي برنگزيده اسـت و  كه ب حمد و سپاس خداوندي را سزا است: بگو«
انبازي انتخاب ننموده است و ياوري به خـاطر نـاتواني   ) جهان(در فرمانروايي و مالكيت 

 .»)و زبان به بزرگواريش بگشا(بنابراين او را چنان كه بايد به عظمت بستا . نداشته است

﴿                               

                            

                                   ﴾ 

 ]23 -22: سبأ[
) معبود خود(كساني را به فرياد بخوانيد كه به جز خدا : بگو) به مشركان! اي پيغمبر(«

گشايند و سـود و زيـاني بـه شـما     هرگز گرهي از كارتان نميها  آن اما بدانيد. (پنداريدمي
تند و اي مالك چيـزي نيسـ  ي ذرهو زمين به اندازهها  آسمان درها  آن )چرا كه. رسانندنمي
و (نداشته ) در خلقت و مالكيت و اداره جهان(و زمين كمترين حق مشاركت ها  آسمان در

تـا در اداره مملكـت   (، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني نـدارد  )باشندانباز خدا نمي
بخشد مگر بـراى آن كـس    و شفاعتگرى در پيشگاه او سود نمى )كائنات بدو نيازمند باشد

گويند پروردگارتان چـه   زه دهد تا چون هراس از دلهايشان برطرف شود مىكه به وى اجا
 .»گويند حقيقت و هموست بلندمرتبه و بزرگيفرمود م

 
 

 توحيد ربوبيت با چه چيزي در تضاد است؟ 
  توحيد ربوبيت با اعتقاد به اينكه غير از خداوند در تدبيرات هستي يا در ايجاد و

دن و زنده كردن يا جلب خير و دفع شر يا ديگر معـاني ربوبيـت   نابودي آن و يا در ميران
متصرف ديگري هم وجود دارد و يا اعتقاد به اينكه خداوند در مقتضيات اسماء و صفات 

 .باشد داراي رقيب و منازع است، در تضاد مي... خود مانند علم غيب، كبريا و عظمت و
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﴿: فرمايد ميخداوند سبحان                            

                                 

          ﴾ ]3-2: فاطر[ 

آن را ببنـدد  (توانـد  هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي) خزائن درِ(خداوند «
و از آن جلوگيري نمايد، و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلـوگيري كنـد،   ) و

لـذا نـه در   . (تواند آن را رها و روان سازد، و او توانا و كار به جـا اسـت  كسي جز او نمي
اي مردم نعمتي را كه خدا به ). دهدماند، و نه كاري را بدون فلسفه انجام ميدر مي كاري

و سـفله و  (يادآوري كنيد ) با به جاي آوردن شكر و اداي حق آن(شما عطا فرموده است 
ناسپاس نباشيد، و از كنار اين همه مواهب و بركـات و امكانـات حيـات، سـهل و سـاده      

اي وجود دارد كه شـما را از آسـمان و   آيا جز اهللا، آفريننده) بلكه از خود بپرسيد. نگذريد
 »زمين روزي برساند؟

﴿                          ...﴾ 

 ]107: يونس[
و . اند آن را برطرف گردانـد تواگر خداوند زياني به تو برساند، هيچ كس جز او نمي«

لطـف او را از تـو   توانـد فضـل و   اگر بخواهد خيـري بـه تـو برسـاند، هـيچ كـس نمـي       
 .»......برگرداند

﴿                                

                         ﴾ ]38: زمرال[ 

بينيد كه كنيد چنين ميخوانيد و پرستش ميآيا چيزهايي را كه به جز خدا به فرياد مي«
اونـدي را  بتوانند آن زيان و گزند خدها  آن اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند،

بتوانـد  ها  آن برطرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتي در حق من روا دارد،
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توكـل  . خـدا مـرا بـس اسـت    : جلو لطف و مرحمتش را بگيرند و آن را باز دارنـد؟ بگـو  
 .»كنند و بسكنندگان تنها بر او توكل مي

﴿          P58F1
P         ...﴾ ]59: نعامألا[ 

آگـاه  هـا   آن در دسـت خداسـت و كسـي جـز او از    هـا   آن هاي غيب و كليـد گنجينه«
 .»....نيست

﴿                  ...﴾ ]65: نملال[ 

 .».....دانند جز خداستند غيب نميو زمين هها  آسمان كساني كه در: بگو«

﴿               ﴾ ]255: ةبقرال[ 

 .»ي اوآورند مگر با اجازهچيزي از علم او را فراچنگ نمي) مردمان(«
 : فرمايد خداوند مي: نيز گفته است كه پيامبر

P59F2»العظمة إزاري والكربياء ردائي فمن نازعني واحداً منهام أسكنته ناري«
P. 

بـا مـن   هـا   آن عظمت جامه و كبر و غرور، عباي من است، كسي كه در هـر يـك از  «
 .»افكنممنازعه نمايد، او را به آتش دوزخ مي

 توحيد اسماء و صفات :قسم سوم از توحيد
  توحيد اسماء و صفات چيست؟ 

                                           
كليـدهاي  «: اينگونه آن را تفسير كرده اسـت   پيامبر خدا: لقمان آمده است 34مفاتيح الغيب در آيه  -1

ا هـ  دانـد در رحـم   داند، غير از خداوند كسي نمي ها را نمي تا هستند كه جز خداوند كسي آن غيب پنج
داند، چه  و كسي غير از خدا به نسبت فردايش علمي ندارد و كسي غير از اونمي. چه چيز نهفته است

دانـد، روز قيامـت چـه     ميرد و كسي غير از خدا نمي داند، كجا مي آيد و هيچ كس نمي وقت باران مي
 .2/137ثيرتفسير ابن ك - 2/24مسند احمد  -8/166بخاري . لفظ از بخاري است .»شود وقت برپا مي

ــوداود  -36-8/35مســلم  -2 ــم  4/59اب ــن ماجــه  - 442و  427، 414، 376، 2/248احمــد  -409رق اب
2/1397. 
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       توحيد اسماء و صفات به مفهوم داشتن ايمان اسـت، بـه تمـام آنچـه نيكـوترين
ها وصـف نمـوده يـا     ن صفات الهي است كه خداوند، خود را در قرآن بداناسماء و برتري
را آنگونـه كـه در مصـادر    هـا   آن اي كـه  را برشمرده است، به گونهها  آن اش اينكه فرستاده

شرعي آمده استبدون تعيين كيفيت بپذيرد، همانطور كـه خداونـد در كتـابش بـدون بيـان      
 : فرمايد انند اينكه ميم. را به اثبات رسانده استها  آن كيفيت

﴿                     ﴾ ]110: طه[ 

 آيند، ودر آخرت بدان گرفتار مي(در پيش دارند و ) مردمان(داند آنچه را كه خدا مي«
كار و بار (اند، ولي آنان از اشتهگذ كه پشت سر) اند ودر دنيا انجام داده(آنچه را ) داندمي

 .»آفريدگار آگاهي ندارند) و حكمت

﴿              ﴾ ]11: شوريال[ 

و نـه او در ذات و صـفات بـه چيـزي از چيزهـاي      (هيچ چيزي همانند خدا نيسـت  «
-ن و زمين در ذات و صفات بدو ميماند، و نه چيزي از چيزهاي آسماآسمان و زمين مي

 ).نمايدمي و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت( و او شنوا و بينا است ) مانند

﴿                   ﴾ ]103: نعامألا[ 

ي دقـائق و  و به همه(يابد را درمي يابند، و او چشمهااو را درنمي) كنه ذات(چشمها «
-ي شامل خود به همـه ريـزه  است و با علم كامل و اراده(و او دقيق) آشناستها  آن رموز

 .»آگاه است) كاريها آشنا، و از همه چيزها
P60Fدر سنن ترمذي

1
P از ابي بن كعب P61F

1
P     روايت شده است كه مشركين آنگـاه كـه رسـول

به ايشان گفتند نسب پروردگارت را بـراي   -گفت هاي آنان سخن مي ي بت درباره خدا
 : در اين هنگام خداوند اين آيات را نازل نمود كه. ما برشمر

                                           
» العلـل «و » الجـامع الصـحيح  «كتـاب  . السلمي الترمـذي  ة بنسور امام ابوعيسي محمدبن عيسي: ترمذي -1

بـن سـعيد،    تبـه قي: از جملـه . از محـدثين بسـياري حـديث را اسـتماع نمـوده اسـت      . تصنيف اوست
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﴿         ﴾ »خدا سرور واالي  .بگو خدا، يگانه يكتاست

 ﴿ نيازي كه بي. »ي نيازمنديها استكنندهي اميدها و برطرفبرآورنده      ﴾ 

به خاطر اينكه، هيچ چيزي نيست كه به دنيا آيد، مگر . »نزاده است و زاده نشده است«
رود  ميرد مگر اينكه چيزهايي ديگر از او به ارث مي ميرد، و هيچ چيز نمي اينكه روزي مي

  ﴿ .گذارد ميرد و چيزي به ارث نمي ولي همانا خداوند نمي     ﴾ 

P62Fيعني اينكه شبيه و معادلي ندارد و هيچ چيز نظير او نيست

2
P. 

 ي اواسماء نيك خداوند و صفات بلندمرتبه
 ي اسماء نيك الهي در قرآن و سنت چه آمده است؟ درباره 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                         ﴾ ]180: عرافألا[ 

                                                                                                             
از عمر بن علك : گويد اند، از جمله حاكم كه مي علماء حديث او را تمجيد نموده. ابومصعب، بخاري

حفـظ، حـديث،    بخاري بعد از مرگش كسي را بهتر از ابوعيسي ترمذي در علم،«: گفت شنيديم كه مي
خـودش  . ه كور شدگريست تا اينكآنقدر از ترس خداوند مي. »ورع و زهد از خود به جاي نگذاشت

را گردآوري كردم سپس آن را بر علماي حجـاز و عـراق و خراسـان    ) الجامع(اين كتاب «: فرمايد مي
بعـد از هجـرت فـوت     13/7/279در ترمـذ در   .»عرضه نمودم همگي از آن راضي و خوشنود بودند

 .635-2/633 نمود، 

صحابه و سيد القرّاء، در بدر و تمـام   ترين ، قاريابوالمنذر اُبي بن كعب بن قيس انصاري خزرجي -1
از گروهي از اصحاب احاديث را نقل نمـوده  . خوانده است قرآن را بر پيامبر. ها حضور يافتغزوه
او را اكـرام و   خطـاب  عمـربن . و ابـوهريره  ب، ابن عباساز جمله ابوايوب انصاري. است

امـروز سـرور مسـلمانان    : گفـت  د، عمـر گرفت و آنگاه كه فوت كر نمود و از او فتوا مي احترام مي
 .17-1/16 . هجرت فوت نمود 22و يا  19در سال . فوت كرده است

 .4/565رك تفسير ابن كثير  452-5/451ترمذي ) حسن لغيره( -2
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-كه بر بهترين معاني و كاملترين صـفات داللـت مـي   (خدا داراي زيباترين نامهاست «

او را بـدان  ) پس به هنگام ستايش و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان. نمايند
ـ  ه تحريـف دسـت   نامها فرياد داريد و بخوانيد، و ترك كساني گوييد كه در نامهاي خدا ب

برند كـه از لحـاظ لفـظ و معنـي، منـافي ذات يـا صـفات        هايي به كار ميو واژه(يازندمي
 .»آنان كيفر كار خود را خواهند ديد) خداست

﴿                            ﴾ ]110: سراءإلا[ 

كند، و خدا را به نامها و فرقي نمي(به كمك طلبيد » رحمن«يا » اهللا«را با ) خدا(: بگو«
از اسـماء  (خـدا را بـه هركـدام    ) صفات متعدد به فرياد خواندن، مخالف توحيـد نيسـت  

او داراي ) ي تعـدد مسـمي نيسـت و   مانعي ندارد و تعداد اسـماء نشـانه  (بخوانيد ) حسني
 پروردگـار اي ازكماالت كاري از كارها و بيانگر زاويهكه هر يك معرف (نامهاي زيباست 

 .»)است

﴿               ﴾ ]8: طه[ 

 .»او داراي نامهاي نيكوست. او خدا است و جز خدا معبودي نيست«

P63F1»ةسامً من أحصاها دخل اجلناتسعني و إن هللا تسعة«: فرمايد نيز مي پيامبر
P. 

را برشـمارد، وارد بهشـت   هـا   آن همانا خداوند داراي نود و نه اسم است، هـر كـس   
  .شود مي

أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته «: دو فرمو

P64F2»...أحداً من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلبي
P .

 .احلديث

                                           
 -3860رقـم  1269/ 2ابـن ماجـه   -3508رقم  5/532ترمذي  -8/63مسلم  -7/169بخاري : عليه متفق -1

3861. 

 .1/509م آن را روايت كرده است و ذهبي نيز آن را صحيح دانسته حاك - 1/391احمد  -2
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را هـا   آن را بر خود گذاشتي يا اينكـه ها  آن تمامي اسمائي كه خود) حق(به ! خداوندا«
را به يكي از مخلوقاتت آموختي و يا ترجيح دادي كـه در علـم   ها  آن در كتابت آوردي يا

 .»خواهم كه اين قرآن عظيم را بهار قلبم قرار دهيغيب خودت باقي باشند، مي
 

 
  حسني خداوند كه در قرآن آمده است، چيست؟هايي از اسماء  نمونه 
 فرمايدخداوند مي : 

﴿        ﴾ ]34: نساءال[ 

 .»گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ استبي«

﴿        ﴾ ]34: حزابألا[ 

 .»گمان خداوند دقيق و آگاه استبي«

﴿         ﴾ ]44: فاطر[ 

 .»او بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است«

﴿         ﴾ ]58: نساءال[ 

 .»باشدگمان خداوند دائماً شنواي بينا بوده و ميبي«

﴿       ﴾ ]56: نساءال[ 

 .»يم استگمان خداوند توانا و حكبي«

﴿      ﴾ ]23: نساءال[ 

 .»گمان خداوند بسي آمرزنده و مهربان استبي«

﴿      ﴾ ]117: توبهال[ 

 .»او بسيار دوستدار و مهربان است«

﴿      ﴾ ]263: ةبقرال[ 
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 . »بردبار استنياز و و خداوند بي«

﴿       ﴾ ]73: هود[ 

 .»گمان خداوند ستوده بزرگوار استبي«

﴿         ﴾ ]57: هود[ 

 .»گمان پروردگار من مراقب هر چيزي استبي«

﴿     ﴾ ]61: هود[ 

 .»زديك و پذيرنده استگمان پروردگار من نبي«

﴿          ﴾ ]1: نساءال[ 

 .»گمان خداوند مراقب شما استبي«

﴿      ﴾ ]81: نساءال[ 

 .»كافي است خدا وكيل و حافظ باشد«

﴿     ﴾ ]6: نساءال[ 

 .»باشدكافي است خدا حسابرس و مراقب «

﴿          ﴾ ]85: نساءال[ 

 .»خداوند بر هر چيزي چيره است«

﴿           ﴾ ]53: فصلت[ 

 .»او بر هر چيزي شاهد و گواه است«

﴿       ﴾ ]54: فصلت[ 

 .»همه چيز را فراگرفته است) لم و قدرتشع(هان بدانيد كه خدا «

﴿                  ﴾ ]3: حديدال[ 

 .»اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيزى داناست«
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﴿                             

                               

                                

           ﴾ ]24-22: حشرال[ 

داننـده غيـب و آشـكار اسـت اوسـت       ،خدايى كه غير از او معبـودى نيسـت   اوست«
او فرمانروا، منزّه، . خدا كسي است كه جز او معبود و پروردگاري نيست .رحمتگر مهربان

عيب و نقص، امان دهنـده و امنيـت بخشـنده، محـافظ و مراقـب، قدرتمنـد و چيـره،        بي
خدا دور و فـرا از چيزهـايي اسـت كـه     . واالمقام و فرازمند استبزرگوار و شكوهمند، و 

او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيسـتي و صـورتگر    .كنندانباز او مي
و زمـين هسـتند،   هـا   آسمان چيزهايي كه در. داراي نامهاي نيك و زيبا است. جهان است

 .»جا استي كار به گويند، و او چيرهتسبيح و تقديس او مي
 

 
 مثال اسماء حسني الهي در سنت كدام است؟ 

 اهللا مانند اينكه رسول ال إله إال اهللا العظيم احلليم ال إله إال اهللا «: فرمودند

 P65F1.»الكريم العرش  ربو األرض  ربو السموات رب اهللا إال إله ال العظيم، العرش رب

خدايي مسـتحق پرسـتش، جـز    خدايي به حق جز خداوند بزرگ بردبار وجود ندارد، «
و پروردگـار زمـين و   ها  آسمان خدايي جز پروردگار. خداي پروردگار عرش عظيم نيست
 .پروردگار عرش كريم وجود ندارد

P66F1»...األرضاإلكرام يا بديع السموات وو اللاجل يا حي يا قيوم يا ذا«: و فرمود
P. 

                                           
 .94-1/92و  1/280احمد  – 3435رقم  5/495ترمذي  - 8/85مسلم  -7/154بخاري : متفق عليه -1
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 »و زمينها  آسمان ي هي پابرجا، و اي داراي شكوه و كرم و اي پديدآورند اي زنده«

P67F2»هو السميع العليممه يشء يف األرض وال يف السامء ويرض مع اس ال الذي اهللا بسم«: و فرمود
P. 

بيند و اوسـت   كه هيچ چيز در زمين و آسمان با وجود اسم او ضرر نمي خداييبه نام «
 .»شنونده دانا

P68F3»..مليكهكل يشء و ألرض ربااللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السموات و«: و فرمود
P 

P69Fاحلديث

4
P. 

و زمـين، پروردگـار و مالـك    هـا   آسمان ي ي نهان و آشكار، آفريننده اي خداي داننده«
 .»همه چيز

 احلب فالق يشء كل ربو ربنا العظيم العرش ربو السبع السموات اللّهم رب «: فرمود و

 أنت بناصيته آخذ أنت رش ذي كل رش من بك أعوذ القرآنو واإلنجيل التوراة منزل النویو

 أنت و أنت الظاهر فليس فوقك يشءو اآلخر فليس بعدك يشء، وأنت يشء قبلك فليس األول

                                                                                                             
 1/504حـاكم آن را در المسـتدرك    - 1495رقم  2/79ابوداود  - 3/52نسائي  -285و  3/158احمد  -1

 .نيز بر آن با او موافقت نموده استآورده و صحيح دانسته، ذهبي 
 2/1273ا بـن ماجـه    -3388رقـم   5/465ترمذي  - 5088رقم  4/323ابوداود  -72، 66، 1/62احمد  -2

 .1/514حاكم آن را صحيح دانسته است  -3869رقم
ابـوداود  . آن را حسن صحيحدانسـته  5/542ترمذي  -2692رقم  203-2/202دارمي  -10، 1/9احمد  -3

 .آن را صحيح دانسته ذهبي نيز با او موافق است 1/53حاكم  -5067رقم  317 -4/316

برم به تو از شـرارت   دهم كه غير از تو هيچ خدايي به حق نيست و پناه مي شهادت مي«: ادامه حديث -4
صـبحگاه و شـامگاه آن را بگـو و هرگـاه از خوابگـاه      : فرمـود  .»نفس خودم و از شر و شرك شيطان

و از اينكه بديي را بر سر خـود  «: نيز در ادامه آن آمده است كه 542و ص  5/467ي ترمذ. برخواستي
 .»]برمبه تو پناه مي[يا مسلمان ديگري بياورم
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P70F1»...الباطن فليس دونك يشء
P احلديثP71F

2
P. 

ي  اي پروردگار هفت آسمان و پروردگار عرش عظيم، پروردگار ما و پروردگار همه« 
برم بـه تـو از    نجيل و قرآن، پناه ميي تورات و ا كننده ي دانه و هسته، نازل اشياء، شكافنده

همانا تو اولي و قبـل از تـو چيـزي ديگـري     . شر هر شروري كه جبين او را بدست داري
نبوده است و تو آخري پس بعد از تو هم چيز و ديگري نخواهد بود، و تو ظاهري بـاالتر  

  .»تر از تو، چيزي نخواهد بود از تو چيزي نيست و تو باطني پس پايين

لك احلمد أنت قيوم و من فيهنو اللّهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض«: ودفرم و

P72F٣»...من فيهنو األرضو السموات
P احلديثP73F

٤
P. 

و زمـين و  هـا   آسمان پروردگارا، سپاس و ستايش مخصوص توست، تو نوري براي« 
نچـه  و زمين و هرآها  آسمان اي براي هاست و ستايش تو را سزد كه برپادارنده آنچه در آن

 .»هاست در آن

اللّهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا، ال إله إال أنت، األحد الصمد، الذي مل «: فرمود و

P74F5»حدأد ومل يولد، ومل يكن له كفواً يل
P. 

دهم كه همانا اهللا تويي و غير تو،  خداوندا از تو مسألت دارم به اينكه شهادت مي«
 .»ه و زاييده نشده باشد و احدي همتاي او نباشدنياز بوده و نه زاد تنهايي نيست كه بي

P75F١»...يا مقلب القلوب«: فرمود و
P احلديثP76F

٢ 

                                           
ابـن ماجـه    - 3400رقم  5/472ترمذي  -5051رقم  4/312ابوداود  -2/381احمد  -79-8/78مسلم  -1

 .3831رقم  1260 -2/1259
 .8/79. »نيازي برسان هايمان را بپرداز و ما را از فقر به بي داوندا قرضخ«: بقيه حديث از صحيح مسلم -2

 3418رقـم   5/481ترمذي  -3/209سنن نسائي  - 1/217موطا مالك  -1/298احمد  -7/148بخاري  -3
 .1355رقم  10/430ابن ماجه  -1494رقم  1/287دارمي  -
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 .3475شماره  516 -5/515ترمذي آن را حسن گفته است  -3/52ئي نسا -4/388احمد  -5
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  .»ها ي قلب كنندهاي دگرگون«
 اسماء حسني الهي برچند نوع داللت دارند؟ 
 كنند بر سه نوع داللت مي : 

P77Fداللتي مطابق بر ذات) 1

3
P. 

P78Fها داللتي متضمن صفات مشتق شده از آن) 2

4
P. 

P79Fاند زم صفاتي كه از آن مشتق نشدهداللتي ملت) 3

5
P. 
 

                                                                                                             
 2/1260ابن جامـه   -169 -8/168بخاري  -4/182و  91و  6/315احمد  -3522رقم  5/538ترمذي  -1

 .3834رقم

اي رسـول  : گفـتم  به پيامبر خدا: فرمودل سلمه ام. قلبم را بر دينت ثابت گردان«: ي حديثادامه -2

سلمه هـيچ   ام: كنيد؟ فرمود را تكرار مي »يا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دينك«دعاي خدا چرا اينقدر 

آدمي وجود ندارد، مگر اينكه قلب او بين دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد هر كس را كه  بني
سـپس  . كند گمراه مي] قلبش را[را استقامت و استحكام بخشد و هر كس را بخواهد ] قلبش[بخواهد 

 .5/538ترمذي .»..ربنا التزغ: اين آيه را تالوت كرد اذمع

بـر  » الرحمن«مانند داللت اسم . اين است كه لفظ مذكور بر ذات مسمي داللت نمايد: داللت انطباقي -3
 .ذات خداوند

ماننـد داللـت   . اين است كه لفظ موردنظر به صورت ضمني بر معنايش داللت نمايـد : داللت ضمني -4
 »رحمت«بر صفت » الرحمن«اسم 

بـر  » الرحمن«مانند داللت اسم . اين است كه لفظ مذكور بر چيز ديگري داللت نمايد: داللت التزامي -5
اين لفظ : مثال زده است» خانه«در اين زمينه ابن قدامه انواع داللت را براي لفظ .سائر صفات خداوند

اين لفظ بصورت ضمني بر سقف خانـه  نيز ) داللت انطباقي. (كند بر حقيقت خانه و منزلي داللت مي
) داللـت التزامـي  . (و همچنين لزوماً بر ديوارهاي آن خانه داللت دارد) داللت ضمني. (كند داللت مي

كند كه هر اسم از اسماء  ابن قيم نيز اينگونه بيان مي. 14االصوليه قسمت دوم ص  رك ابن قدامه آثاره
هـا بـه صـورت ضـمني داللـت       همچنين بر يكي از آن .خداوند داللتي انطباقي بر ذات و صفت دارد

 .1/62بدائع الفوائد . نمايد كند و نيز بر صفتي ديگر لزوماً داللت مي مي
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 از هر كدام مثالي بياوريد. 
 ي داللت » الرحيم«و » الرحمن«اسماء ها  آن مثالاست كه اين اسماء بر ذات مسم

شـود داللـت دارنـد كـه      مشتق ميها  آن است و همچنين بر صفتي كه از »اهللا«كنند كه  مي
كنـد كـه لزومـاً از آن مشـتق      مـي صفت رحمت است و نيز بـر صـفات ديگـري داللـت     

اين بـرخالف مخلـوق   . از ساير اسماء الهيها  اين مانند حيات، قدرت و مانند ،گردند نمي
گردد ولي ظالم است و عزيـز  شود ولي جاهل است و حاكم مي است كه حكيم ناميده مي

نام  شود ولي حقير است و كريم گيرد در حالي كه ذليل است و شريف نام برده مي نام مي
گيرد، در حالي كه بدكار است و سـعيد   گيرد در حالي كه فرومايه است و صالح نام مي مي

گيرد در حالي كه  گيرد در صورتي كه بدبخت است و اسد و حنظله و علقمه نام مي نام مي
 .اينگونه نيست

پس پاك و منزه است خدايي كه آنگونه است كه خود را وصف كرده اسـت و بـاالتر   
 .نمايند چه كه مخلوقاتش او را توصيف مياست از آن

 
 

 كنند؟ اسماء الحسني از ديد تضمين بر چند قسم داللت مي 
 گردند بر چهار قسم تقسيم مي : 
» اهللا«اسم علَمي كه متضمن تمـامي معـاني اسـماء الحسـني اسـت كـه آن اسـم،        : اول

ماننـد  . اند وان صفت آمدهو به اين دليل است كه همه اسماء براي اين اسم به عن. باشد مي
 : اين كالم پروردگار

﴿         ﴾ ]24: حشرال[ 

 .»او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان است«
 .و اين اسم هرگز به عنوان تابع اسم ديگري نيامده است
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كه » السميع«مانند اسم . شود ي ذات خداوند ميآنچه كه متضمن صفتي برا: دوم
متضمن شنوايي وسيع خداوند براي شنيدن همه اصوات چه با صداي كم، چه با صداي 

هاي ريز  ديدني يكه متضمن بينايي نافذ الهي جهت ديدن همه» البصير«و اسم . بلند است
 : ايست كه كه متضمن علم فراگيرنده »العليم«و درشت است و اسم 

﴿                          ﴾ 

  ]3: سبأ[
گردد، و و در زمين از او پنهان و نهان نميها  آسمان اي، در تمامبه اندازه سنگيني ذره«

 .»نه كمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن نيز
كه متضمن قدرت خداوند بر تمامي اشياء چه از جنبه ايجـاد و چـه از   » لقـديرا«م و اس

 ...جنبه از بين بردن است و

، »البـاري «، »الـرازق «، »الخـالق«: آنچه متضمن صـفت فعـل الهـي اسـت ماننـد     : سوم

 ...و» المصور«

شـود ماننـد    آنچه متضمن تنزيه و پاكي و تقديس خداوند از تمامي نقائص مي: چهارم

 .»السالم«و » القدوس«
 

 
 اند؟ اسماء الحسني از جهت اطالق بر خداوند چند دسته 
 شـوند   اطالق مي »اهللا«به صورت مفرد يا به همراه صفتي ديگر بر ها  آن بخشي از

 ...و» الصمد«، »احد«، »قيوم« ،»حي«: و هرگونه كه بيايند متضمن صفت كمال هستند مانند
اگـر  هـا   اين گردند و راه متضاد خود بر خداوند اطالق نميجز به همها  آن و بخشي از

الخافض «، »الضارالنافع«: سازند مانند به صورت مفرد بيايند نقصي را در ذهن متصور مي

 .ها و مانند اين» المعزالمذل«، »المعطي المانع«و » الرافع
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ست نيست بصورت منفرد در» المذل«و » المانع«، »الخافض«، »الضار«بنابراين آوردن 
اند و يكـي ديگـر از    و هيچگاه اينان در وحي الهي ، نه در كتاب و نه در سنت تنها نيامده

است كه در قرآن جز به همراه متعلق خود نيامـده اسـت ماننـد ايـن     » المنتقم«اين اسماء 
 : فرموده خداوند

﴿        ﴾ ]22: ةسجدال[ 

 .»مگي بزهكاران را كيفر خواهيم كردمسلماً ما ه«
 : بر صفت مشتق از آن آمده است مانند اين فرموده خداوند» ذو«يا اينكه با آمدن 

﴿       ﴾ ] 4: عمرانآل[ 

 .»و خداوند توانا و انتقام گيرنده است«
 

 
 ي هستندگفته شد كه صفات خداوند مشتمل بر صفات ذاتي و صفات فعل .

 مثال صفات ذاتي در قرآن چيست؟

 فرمايدخداوند مي :﴿     ﴾P80F1
P ]64: ةالمائد[ 

 .»)و او جواد و بخشنده است(ا باز بلكه دو دست خد«

﴿        ﴾P81F2
P ]88: قصصال[ 

 .»شودهمه چيز جز وجه خداوند فاني و نابود مي«

﴿               ﴾P82F3
P ]27: رحمنال[  

 .»ماند و بسو تنها وجه پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي«

                                           
 .كند داللت مي» دو دست«اين آيه بر اثبات صفت  -1
 .كند داللت مي» وجه«بر اثبات صفت  -2
 .كند داللت مي» وجه«بر اثبات صفت  -3
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﴿          ﴾P83F1
P ]39: طه[ 

 .»پرورش يابى )در مقابل چشم من( تا زير نظر من«

﴿     ﴾P84F2
P ]26: كهفال[ 

 »؟شگفتا او چه بينا و شنوا است«

﴿          ﴾P85F3
P ]46: طه[ 

 .»بينممي) اعمالشان(شنوم و مي) حرفهايشان را(من با شما هستم و «

﴿                    ﴾P86F4
P ]110: طه[  

آيند، و در آخرت بدان گرفتار مي(در پيش دارند و ) مردمان(اند آنچه را كه دخدا مي«
كار و بار (اند، ولي آنان از كه پشت سر گذاشته) اند ودر دنيا انجام داده(آنچه را ) داندمي

 .»آفريدگار آگاهي ندارند) و حكمت

﴿        ﴾P87F5
P ]164: نساءال[ 

 .»سخن گفت يبا موس واسطه يو ب ژهيطور و اهللا به«

﴿               ﴾ ]10: شعراءال[ 

                                           
 .كند ند ثابت ميرا براي خداو» چشم«صفت  -1
 .داللت دارد» ديدن«و » شنيدن«هاي  بر اثبات صفت -2

 .داللت دارد» ديدن«و » شنيدن«هاي  بر اثبات صفت -3
 .كند داللت مي» علم«بر صفت  -4
 بـه مشـيت   صفت كالم از اين جهت كه به ذات الهي تعلق دارد، صفتي ذاتي است و از اين جهت كه -5

مولف نيز اين . كند چون كه خداوند هرگاه بخواهد، تكلم مي. فعلي استخداوند ارتباط دارد، صفتي 
 )همين كتاب 115صفحه ( .دهد مسأله را تفصيل مي
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ندا ) نزديك كوه طور(هنگامي را كه پروردگارت موسي را ) براي قوم خود بيان دار(«
ي كه با كفر و معاصي بر خود قوم. (برو) فرعون و فرعونيان(داد كه به سوي قوم ستمكار 

 .»)انداسرائيل، بدانان ظلم نمودهياند، و با به بندگي كشاندن بنستم كرده

﴿                   ﴾ ]22: عرافألا[ 

بـه شـما   درخت منع نكـردم و   نيشما را از ا ايآ«: و پروردگارشان بر آنان بانگ زد.. «
 .»)دشمنِ آشكارِ شماست؟ طان،ينگفتم كه ش

﴿                ﴾ ]65: قصصال[ 

بـه  : گويـد دارد و مـي روزي را كه خداوند مشـركان را فريـاد مـي   ) خاطر نشان ساز(«
 .»پيغمبران چه پاسخي داديد

 
 

  سنت چيست؟مثال صفات ذاتي در 
 پيامبر فرمايد مي : 

بُحاتُ وجهه ما انتهی إليه برصه من خلقه« P88F1»حجابه النور لو كشفه ألحرقت سُ
P. 

جـا كـه    انـوار وجـه خداونـد، تـا آن     ،حجاب خداوند نـور اسـت اگـر آن را بـردارد    «
 .»سوزانند بينند، مخلوقاتش را مي مي )كه الئق جالل اوست(ديدگانش

 : فرمايدو مي

أنفق منذ خلق السموات  النهار أرأيتم ماألی ال تغيضها نفقة سحاء الليل و ميمني اهللا«

بيده األخری الفيض أو القبض يرفع األرض فإنه مل يغض ما يف يمينه وعرشه علی املاء وو

P89F1»وخيفض
P. 

                                           
در ايـن حـديث    -196 -195رقـم   1/70ابن ماجـه   -405و  4/401مسند امام احمد  -1/111مسلم  -1

 .اند اثبات شده» ديدن«و » وجه«هاي  صفت
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كنـد از آن   دست راست خداوند پر است و هر آنچه كه در شـب و روز انفـاق مـي   «و 
و زمـين را خلـق نمـوده بخشـيده اسـت از      هـا   آسـمان  زي كهكاهد و آنچه كه از رو نمي

محتويات دست راستش نكاسته اسـت و عـرش خداونـد بـر آب قـرار دارد و در دسـت       
دهـد يـا آن را    ديگرش فيض يا قبض است كه آن كس يا آنچه را كه بخواهد برتـري مـي  

 .»)كندذليل مي(آورد پايين مي

P90F٢»يس بأعورإن اهللا ل...«: و در حديث دجال آمده است
P احلديث.. أشار بيده إلی عينهو 

 .تا آخر حديث.. و با دستش به چشمش اشاره كرد» خداوند يك چشم نيست... «

 : فرمايد و در حديث استخاره مي

قدر أسألك من فضلك العظيم فإنك تاللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك و«

P91F3»الغيوب أنت عالم وال أقدر وتعلم وال أعلم و
P. 

و از قدرت تو طلب قدرت  ي علمت طلب ازدياد خير دارم،  خداوندا از تو، به وسيله«
همانـا تـو توانـايي و مـن نـاتوانم و تـو       . شمارت را مسألت دارم كنم و از تو فضل بي مي
 .»هايي ي غيب دانم و تو داننده داني و من نمي مي

مَّ إنكم ال تدعون «: فرمود و P92F4»بصرياً قريباً ال غائباً تدعون سميعاً و أصَ
P. 

                                                                                                             
در آن اثبـات  » دودسـت «صـفت   - 500و  2/313مسند احمد  - 3/77مسلم  -175و  8/173بخاري  -1

 .شده است
بخـاري  . اند، اما لفظ فوق از بخاريسـت  آن را روايت نمودهبو مسلم و احمد از ابن عمر  بخاري -2

بـراي خداونـد   » چشـم «در حديث صـفت   135و  131و  2/37مسند احمد  -1/107مسلم  -8/172
 .اثبات شده است

صـفت علـم و    1/440 -1383ابن ماجه  -5/423احمد  - 480رقم  345/ 2/ترمذي  -7/162بخاري  -3
 .اند صفت قدرت در آن اثبات شده

 403و 402و 4/394مسـند امـام احمـد     -1527رقـم   2/87ابـوداود   – 8/74مسلم  -81/168بخاري  -4
 407و
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ي بينـا و نزديكـي را   همانـا شـنونده  . خوانيـد  را فرا نمـي » غائب«و يا » كَرّ«شما ذاتي «
 .»طلبيد مي

P93F1»...إذا أراد اهللا أن يوحي باألمر تكلم بالوحي«: فرمود و
P. 

  .»گويد ي وحي سخن مي هرگاه خداوند اراده كند كه امري را القاء نمايد، به وسيله«

P94F2»...يا آدم فيقول لبيك: يقول اهللا تعالی«: اخيزو در حديث رست
P. 

 .»لبيك: گويد اي آدم، پس آدم، مي: فرمايد خداوند مي«
... احاديث سخن خداوند با بندگانش در موقف محشـر و كـالم او بـا اهـل بهشـت و     

 .بسيار زيادند
 

 

                                           
ها افراد زيـر وجـود    ه در اسناد آناما بدليل اينك: اند ابي العاصم آن را آورده ابن خزيمه و ابي) ضعيف( -1

 : باشددارند، حديث ضعيف مي
   نيـز  . نُعيم بن حماد كه عليرغم اينكه صدوق است، اما در روايت بسيار دچار خطا شـده اسـت

 .طبقه خود از او تبعيت ننموده است كسي ديگر هم
  بلكه . استوليدبن مسلم كه او هم مدلس است و به صراحت به شنيدن از ديگري اقرار نكرده

ابن حجر او را جزء مرتبه چهارم مدلسين قرار داده است كه علمـا  . استفاده نموده است) عن(از لفظ 
 .شود، مگر اينكه صراحتاً به شنيدن حديث اشاره نمايند ها حديث روايت نمي متفقند بر اينكه از آن

عاصـم   سـنه ابـن ابـي   ال -1/348كتاب التوحيد ابن خذيمـه   -79و  22المدسين ابن حجر ص  طبقات
1/227. 

. 435، 4/432 -1/388و  33و  3/32احمــد  -1/139مســلم  - 8/195و  7/196بخـاري  : متفـق عليــه  -2
] آدم. [گويـد سـهم جهـنم را از اوالدت بيـرون بيـاور      مـي ] خداوند[: لبيك و سعديك«: ادامه حديث

. نفـر آنـان را بيـرون آور    99نفر  100از هر : فرمايد خدايا چقدر از آنان را بيرون آورم؟ مي: گويد مي
از ] و به جهنم روند،[نفر آنان خارج شود،  99اي رسول خدا اگر از هر صدنفر، : فرمودند] اصحاب[

هاي ديگر همانند مويي سپيد بر پيشـاني   همانا امت من در بين امت: فرمود. ماند ما چه كسي باقي مي
 .7/196بخاري  .»گاوي سياه است
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 نمونه صفات فعلي در قرآن چيست؟ 
 فرمايدمانند سخن خداوند كه مي : 

﴿        ﴾ ]11: فصلت[و  ]29: ةبقرال[ 

 .»پرداختها  آسمان آنگاه به آفرينش«

﴿       ﴾ ]210: ةبقرال[ 

 .»آيا غير آن را انتظار دارند كه خدا به سوي ايشان بيايد«

﴿                            

   ﴾P95F1
P ]67: زمرال[ 

-اين است كه تو را بـه شـرك مـي   (اند آنان آنگونه كه شايسته است خدا را نشناخته«

در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت او قـرار  ) خدا آن كسي است كه. خوانند
 .»شودبا دست راست او درهم پيچيده ميها  مانآس دارد و

﴿              ﴾P96F2
P ]75: ص[ 

چه چيز تو را بازداشت از از اينكه سجده ببري براي چيزي كه مـن آن را بـا دسـت    «
 .»امخود ساخته

﴿                 ﴾ ]143: عرافألا[ 

 .»هموار نمود نيكوه جلوه كرد، آن كوه را با زمرا به هنگامي كه پروردگارش خويشتن «

﴿         ﴾ ]18: حجال[ 

 .»دهدخدا است كه هر چيزي را كه بخواهد انجام مي«
 

                                           
و مؤلـف بـه   . آنگونه كه اليق عظمت و جالل الهي است، ثابت شده اسـت » دست«ت در اين آيه صف -1

 .را ثابت نموده است كه صفتي است فعلي» قبض«ي آن صفت  وسيله
 .جز صفات ذاتي است» دو دست«اما صفت . به آن استدالل شده است» خلق«براي صفت  -2
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 نمونه صفات فعلي در سنت چيست؟ 
 پيامبر فرمودند : 

P97F١»...إلی السامء الدنيا حني يبقی ثلث الليل اآلخرينزل ربنا كل ليلة «
P احلديثP98F

٢
P. 

پروردگارمان هر شب هنگامي كه تنها يك سوم آخر شـب باقيسـت بـه آسـمان دنيـا      «
 .»كند نزول مي

 : فرمايد و در حديث شفاعت مي

P99F3»فيأتيهم اهللا يف صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا«
P. 

مـن  : فرمايـد  آيـد و مـي   شناسـند، مـي   او را مـي ) بندگان(كه  دخوخداوند به صورت «
  .»تو پروردگار مايي: گويند پروردگار شمايم، آنان نيز مي

 .»صورت«منظور است نه » آمدن«توجه شود اينجا صفت فعلي 

P100F4»..تكون السموات بيمينه ثم يقول أنا امللكو إن اهللا يقبض يوم القيامة األرض«: و
P. 

 احلديث؛

در دسـت راسـت اوينـد و    هـا   آسـمان  كنـد و  روز قيامت زمين را قبضه مي خداوند« 
 »من پادشاهم: فرمايد مي

 : فرمايد و مي

                                           
 1/286دارمي  -3498رقم  5/526مذي تر -4733رقم  4/234ابوداود  -2/175مسلم  -8/197بخاري  -1

 .446، 403، 1/388احمد  -1/95موطا  -1491 و 1486رقم 
نمايم و آنكس كه از من  هر آنكس كه مرا بخواند، او را اجابت مي: فرمايد مي] خداوند[: ادامه حديث -2

بخـاري   .بخشـم  دهم و آن كس كه از من طلب مغفرت نمايد، او را مـي  چيزي مسألت دارد، به او مي
8/197. 

 .113-1/112مسلم  -8/179و  7/205بخاري ) متفق عليه( -3
: بقيــه حــديث7 .6/117و  2/72احمــد  -2/233دارمــي  -8/126مســلم  -8/166و  173/ 8بخــاري  -4

 .8/126؟ مسلم »پادشاهان زمين كجايند«
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P101F1»ملا خلق اهللا اخللق كتب بيده علی نفسه أن رمحتي تغلب غضبي«
P. 

آنگاه كه خداوند مخلوقات را آفريد، با دست خود بر نفس خويش واجب نمـود كـه   «
 .»يابدهمانا رحمتم بر غضبم غلبه 

 : فرمايد و در حديث اقامه حجت آدم و موسي مي

P102F٢»خط لك التوراة بيدهو فقال آدم يا موسی اصطفاك اهللا بكالمه«
P. 

اي موسي خداوند تو را با كالم خود برگزيد و با دسـت خـود تـورات را    : آدم فرمود«
 .»براي تو نوشت

اتي و فعلـي و  صفت ذ» سخن گفتن«او صفات ذاتي و » دست«خداوند و » كالم«پس 
 .نوشتن تورات صفت فعلي است

P103F٣»...يبسط يده بالنهار ليتوب ميسء الليليده بالليل ليتوب ميسء النهار و إن اهللا يبسط«
P 

P104Fاحلديث

٤
P. 

گستراند تا گناهكـاري كـه در طـول روز گنـاهي      همانا خداوند شبانه دستش را مي«و 
 .»هكار شب توبه نمايدگستراند تا گنا كرده است توبه كند و روزانه دستش را مي

 ...و
 

 

                                           
رقـم   2/1435ابـن ماجـه    -2/242احمـد   -5/549ترمذي -96و  8/95مسلم  -188و  8/187بخاري  -1

4295. 
 – 2/248مسـند احمـد    – 4/226سنن ابـي داوود   -8/49مسلم – 7/214و  8/203بخاري. متفق عليه -2

 80رقم  10/1/31ابن ماجه 
 .404، 4/395مسند احمد  - 8/100مسلم  -3
 8/100مسلم . »تا اينكه خورشيد از مغرب طلوع نمايد«: بقيه حديث -4
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 شوند يا اسماء خداوند  آيا از تمامي صفات فعلي خداوند اسامي او مشتق مي
 اند؟ توقيفي
 كـه خـود را در    اسماءاند و خداوند جز به  خير، بلكه اسماء خداوند تماماً توقيفي
انـد، ناميـده   پيـامبرش بـر او اطـالق نمـوده     راها  آن توصيف كرده است، ياها  آن قرآن به

 را بر نفس خود اطالق كرده است، در اطالقها  آن و در همه افعالي كه خداوند. شود نمي
را بصورت مطلق بر خود اطـالق نكـرده   ها  آن ي مدح و كمال وجود دارد ولي همه ها، آن

خـود را بـه   هـا   آن ه، با بعضـي از بلك. شوند اسماء الهي مشتق نميها  آن ي است و از همه
 : لق توصيف كرده است، مانندصورت مط

﴿              ﴾ ]40: رومال[ 

بعد شما . خدا كسي است كه شما را آفريده است، سپس به شما روزي رسانده است«
 .»گرداندتان ميميراند، سپس دوباره زندهرا مي

خوانـده اسـت و   » المـدبر «، »الميت«، »الحي«، »رازقال«، »خالقال«و همچنين خود را 
را براي جـزاء و مقابلـه بـر سـياق مـدح و      ها  آن افعالي هستند كه خداوندها  آن بعضي از

 . كمال بر خود اطالق نموده است

﴿         ﴾ ]142: نساءال[ 

دماء و اموال ايشان (الي كه خداوند در ح! زنندخدا را گول مي) به خيال خام خود(«
 .»زندايشان را گول مي) نمايد، ورا در دنيا محفوظ مي

﴿              ﴾ ] 54: عمرانآل[ 

مكر در ميان آورد و خداوند بهترين ] در پاسخشان[مكر ورزيدند و خدا ] دشمنان[و«
 .»مكرانگيزان است

﴿    ﴾ ]67: توبهال[ 
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، خدا هم ايشان را )اندگردان شدهپرستش او روي و از(اندخدا را فراموش كرده«
خويش را از ايشان دريغ و رحمت خود را از ايشان بريده و هدايت (فراموش كرده است 

 .»)داشته است
نبايـد  پـس  . جـايز نيسـت   بر غير از سياقي كه در آيات آمـده اسـت  ها  آن ولي اطالق

و هـا   اين و مانند» نمايد استهزاء مي«و » كند خدعه مي«و » كند حيله مي«خداوند : كهگفت

هـيچ  . اسـت » اسـتهزاكننده «و » گـر  خدعـه «، »گـر  حيله«خداوند : كه نبايد گفتهمچنين 

و » كيـد «و » مكـر «خداوند خود را بـا صـفات   . گويد را نميها  اين مسلمان و هيچ عاقلي

را به ناحق انجـام داده باشـد، توصـيف نكـرده     ها  اين جز براي مجازات كسي كه» داعخ«
است و محققاً دانسته شده است كه اگـر كسـي در ايـن حالـت كسـي ديگـر را عادالنـه        
مجازات كند، كار نيكويي انجام داده است چه اين كه اين مجازات از طرف خداوند عليم 

 .عدلِ حكيم باشد

 گيرددربرمي» أعلي«را كه اسم و آنچه » علو«صفت 
 و » قاهرال«، »ظاهرال«و آنچه كه در معناي آن مانند » االعلي«ي  اسم جالله

 كند؟ آمده است، چه چيزي را تضمين مي» المتعالي«
  شود و آن نيز اثبـات   متضمن صفتي است كه از آن مشتق مي» العلي االعلي«اسم

 .ها است علو و بلندمرتبگي براي خداوند از تمام جنبه
 ؛ خداوند از تمامي مخلوقات خود باالتر است متمايز ازعلو فوقيت خداوند بر عرش

ي علمي كـه از مخلوقـات دارد بـر تمـامي      هاست و به وسيله و مراقب و نگهبان آنها  آن
 .بر او پوشيده نيستها  آن كائنات احاطه نموده و هيچ راز و رمزي از

، بلكه تمامي اشياء در در برابر او نيستضاد و مانعي گر، منازع، مت ؛ غلبهعلو قهر الهي
برابر عظمت او خاضع و در برابر عزت او ذليـل و در مقابـل كبريـائش فـروتن و تحـت      

 .نمايند تصرف و قهر او هستند و از چنگ او خروج نمي
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 . اند ؛ تمامي صفات كمال براي او ثابت و تمامي نقائص از او منتفيعلو شأن خدا

 .شود اند و هيچ يك از ديگري تفكيك نمي الزم »علو«معاني براي تمامي اين 
 

 
  در قرآن كدام است؟ »علو فوقيت خداوند«دليل 
 هسـتند و  هـا   آن همين اسامي و معانيها  آن قسمتي از. دالئل صريح بسيار زيادند

 : اند كه هاي الهي قسمتي ديگر فرموده

﴿             ﴾]5: طه[ 

 .»بر روي عرش قرار گرفته است اهللا«
P105Fكه در هفت جاي قرآن آمده است

1
P. 

﴿      ﴾P106F2
P ]17-16: ملكال[ 

 .»دانيدآيا از كسي كه در آسمان است خود را در امان مي«

﴿        ﴾ ]50: نحلال[ 

 .»ترسند يبر فرازشان است، مآنها از پروردگارشان كه «

﴿               ﴾ ]10: فاطر[ 

                                           
 : ا تكرار شده است، عبارتندازه هفت جايي كه اين مضمون در آن -1

 5طه  -4  2رعد  -3  3يونس  -2  45اعراف  -1
  4حديد  -7  4سجده  -6  59فرقان  -5

علمـاء  . بـر عـرش صـورت گرفتـه اسـت      كند كه استواء در آيات استواء، خداوند با صراحت بيان مي
بـه   306له، موصـلي ص  مختصر صواعق المرس. اند رك سلف استواء را به علو و ارتفاع تفسير نموده

 .بعد
هـا، بـاالتر و    بر آسمان«: در اين آيات به معنـي » في« - 17و  16ملك : اين آيات از اين قرار هستند -2

 .7/436معني شده است رك تفسير سعدي » برتر از مخلوقاتش
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-نجامو ا( برد يعمل صالح را باال م) خداوند(و  رود، ياو باال م يبه سو زهيسخن پاك«

 .»)گردانداش را واال ميدهنده

﴿           ﴾ ]4: معارجال[ 

 .»روندفرشتگان و جبرئيل به سوي او باال مي«

﴿            ﴾ ] 55: عمرانآل[ 

 .»برم من تو را برگرفته و به سوى خويش باال مى ،اى عيسى«
 

 
 دليل اين امر در سنت نبوي چيست؟ 
 مثالً. ندشمار ادله در احاديث بي : 

 : در حديث اوعال

 P107F1»هو يعلم ما أنتم عليهو والعرش فوق ذلك واهللا فوق العرش«

عرش باالتر از آن است و خداوند بـر روي عـرش اسـت و آنچـه شـما برآنيـد را       و «
 .»داند مي

P108Fو به سعد بن معاذ

2
P در داستان بني قريظهP109F

3
P فرمود : 

                                           
 1/69ابـن ماجـه    -3320رقم  5/424ترمذي  -4723رقم  4/231ابوداود  -207و  1/206مسنداحمد  -1

 .داند الباني آن را ضعيف دانسته است همچنين ابن قيم رحمه اهللا آن را ضعيف مي- 193قم ر

و أحد و خندق حضور يافـت و   ، در بدرصحابي جليل، سعد بن معاذ بن نعمان االوسي االنصاري -2
ش سپس بر اثر جـراحت . در غزوه خندق تيري به او اصابت نمود كه بعد از آن، تنها يك ماه زنده ماند

داشت و در هنگام جـراحتش   پيامبر او را بسيار دوست مي. در آخر ماه ذيقعده سال پنجم وفات نمود
عرش خداونـد از  «: ي او بود كه فرموددرباره. براي او آلونكي ساخته بود، تا اينكه او را زيارت نمايد

 .4/129هرك البدايه و النهاي. 3/481تهذيب التهذيب . »مرگ سعدبن معاذ به لرزه درآمد

. پيمـان شـدند   هـم  اي از يهوديان اطراف مدينه، كه با احزاب بر عليـه پيـامبر خـدا    قبيله: بني قريظه -3
ها را  قعده سال پنجم هجري به جنگ آنان رفت و آن نيز بعد از بازگشت از خندق در ماه ذي پيامبر
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P110F1»لقد حكمت فيهم بحكم امللك من فوق سبعة أرقعة«
P. 

 .»همانا به حكم خداوند در باالتر از هفت آسمان حكم نمودي«

P111F2»اعتقها فإهنا مؤمنة: يف السامء قال: قالت، أين اهللا«: و خطاب به كنيزي فرمودند
P. 

او را آزاد : فرمـود ] بـه صـاحبش  . [در آسـمان : خداوند در كجا قرار دارد؟ كنيز گفت«
 .»كنيد چون كه او مؤمن است

P112Fو احاديث معراج

3
P ول پيامبرو ق در حديث به دنبال آمدن مالئكه : 

P113F٤»هو أعلم هبمو ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم«
P احلديث. 

روند و خداوند در حـالي   اند، باال مي هايي كه شب در ميان شما بوده سپس آن مالئكه«
 . »كند تر است، از آنان سوال مي آگاهها  آن كه از

P114F٥»...ال يصعد إلی اهللا إالّ الطيبو من كسب طيب من تصدق بعدل مترة«: فرمايدمي و
P 

 احلديث

                                                                                                             
را مبتنـي بـر اينكـه    بيست و پنج روز محاصره نمود و بعد از تسـليم شدنشـان حكـم سـعدبن معـاذ      

» هايشان به اسارت درآيند و نيز بر اموالشان تسلط يافته شود جنگجويانشان كشته شوند و زن و بچه«
 .128، 4/118البدايه و النهايه. ي آنان اجرا نمود درباره

 .را در آن نيافتم لفظ -2/22احمد  -5/160مسلم  -5/50بخاري  -1

 - 3/5مالـك بـن عمـربن الحكـم      -18-3/14النسـائي   -930م رق 1/244ابوداود  -71 -2/70مسلم  -2
 .389 -388، 4/388و  2/291احمد  -2/108دارمي 

هـا بـود، بعـد ازاينكـه از      كه شامل حركت ايشان از مسجد االقصي به سـوي آسـمان   معراج پيامبر -3
در آن .. رسـيدند مسجد الحرام به آنجا برده شدند، و از آنجا بسوي معراج رفته تا به سـدره المنتهـي   

در اين زمينه براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به البدايه و النهايه ابـن  . نمازهاي پنجگانه واجب شدند
 .205-8/203همچنين احاديث معراج از بخاري  114-3/107كثير 

 . 486، 312، 2/257احمد  -1/184موطا  -1/240نسائي  -2/113مسلم  -195و  177/ 8بخاري -4

 .وغيره 419، 381، 2/331مسنداحمد  -3/85بخاري  -5
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ي دانه خرمايي از كسب حالل و پاك خـود   به اندازه) هر كدام از شما اگر توانست(« 
 .»رود صدقه دهد چون كه جز پاكي به سمت خداوند باال نمي

 : فرمايدمي و در حديث وحي

P115Fعلی سلسلة كأنه لقوله خضعاناً  نحتهابأج املالئكة رضبت السامء  إذا قضی اهللا األمر يف«

١
P 

دهد، پرهاي فرشتگان در مقابل   چون خداوند در آسمان امري را فيصله مي« .»..صفوان

وقوع سخن پروردگار چنان محكم است كه . آيند سخن خداوند از ترس به لرزه درمي
 .»شود گويي زنجيري بر سنگي سخت كوبيده مي

P116Fها غير از جهميه ه فرقهو دالئل بر اين امر بسيارند و هم

2
P اند بدان اقرار كرده. 
 

 
 ي استواء چگونه است؟ نظر ائمه دين و سلف صالح درباره 
 ي آنان در اين باب اين است كه اجماع سخن همه : 

گنجـد و ايمـان    ولي كيفيت آن در عقل بشري نمـي  استواء معلوم و غير مجهول است
خداونـد اسـت كـه پيـام و خبـر آن را بـه        از آن بدعت اسـتو  كردن بدان واجب و سوال

الزم است كه آن را ابالغ نمايد و بـر مـا    رساند و بر پيامبري پيامبران به مردم مي وسيله

                                           
 .1/355ابن خزيمه  -1/70ابن ماجه  -1323رقم 5/362ترمذي  -194/ 8بخاري  -1
پيروان جهم بن صفوان كه بدعت نفي و تعطيل صفات الهي را ايجاد كرد كـه او نيـزآن را از   : جهميه -2

اينكه بهشـت و جهـنم   : اشاره كردتوان به نكات زير  از عقايد جهم مي. جعد بن درهم اخذ كرده بود
شـود، انسـان    فاني هستند، ايمان فقط معرفت و شناخت قلبي است و قول و عمل در آن داخـل نمـي  

جهم را سالم بن احوز در مرو در آخرين . شود و افعال فقط مجازاً به او نسبت داده مي -مجبور است
رَق    88-86رسـتاني  رك الملـل و النحـل شه   -اميه از بين بـرد  هاي حكومت بني سال الفـرق بـين الفـ ،

 .212-211بغدادي ص
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P117Fنيز واجب است كه آن را تصديق كنيم و بدان تسليم شويم

1
P .   همچنين اين مجمـوع كـالم

 . ي تمامي آيات و احاديث اسماء و صفات است آنان درباره

﴿          ﴾ ] 7: عمرانآل[ 

) دانيم كـه محكمـات و متشـابهات   و در پرتو دانش مي(ي آن ايمان داريم ما به همه«
 .»همه از سوي خداي ماست

﴿         ﴾ ]52: عمرانآل[ 

) اوامـر او (بـاش كـه مـا مخلـص و منقـاد       گـواه ) تو نيـز (ايم؛ و به خدا ايمان آورده«
 .»هستيم

 
 

  در قرآن چيست؟ »علو قهري خداوند«دالئل 

 ًآيات دال بر آن بسيار زيادند مثال :﴿       ﴾ ]18: نعامألا[ 

 .»و اوست كه بر بندگان خويش چيره است، و اوست حكيم آگاه«
 .وقيتي استكه متضمن علو قهري و علو ف

﴿            ﴾ ]4: زمرال[ 

ي او خداوند يگانـه . است) از همه عيبها به ويژه از نياز به فرزند(خداوند پاك و منزّه«
 .»پيروزمند است

﴿             ﴾ ]16: غافر[ 

                                           
انس و  ومالك بنلسلمه المؤمنين ام اين سخن در معني استواء از جمعي از سلف صالح از جمله ام -1

و  407-13/406البـاري   توان به فـتح  در اين زمينه مي. ابي عبدالرحمان نقل شده است بن شيخ او ربيعه
و بعد از آن، همچنين به شرح اصول اعتقاد اللكائي با تحقيـق دكتـر    5/365مجموع فتاوي ابن تيميه 

 .مراجعه كرد 2/397احمد حمدان 
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 .»و توانا استرهيو چ گانهياز آنِ اهللا ) ؛يآر( ست؟ياز آنِ ك ييز فرمانرواامرو«

﴿                    ﴾ ]65: ص[ 

و هـيچ  . باشـم و بـس  مـي ) پروردگـار مردمـان از عـذاب   (ي دهندهمن تنها بيم: بگو«
 .»وجود ندارد) بر هر چيز و هر كس(ي غالب ند يگانهمعبودي جز خداو

﴿            ﴾ ]56: هود[ 

 .»نيست مگر اينكه خدا بر او تسلط دارد) اعم از انسان و غير انسان(اي هيچ جنبنده«

﴿                           

      ﴾ ]33: رحمنال[ 

و هـا   آسـمان  يهـا  از كرانه) فرار از عذاب يبرا( ديتوان ياگر م! گروه جن و انس يا«
 .»)ديداركه ن( ييرويمگر با توان و ن ديبگذر ديتوان ينم. ديكن نيپس چن د،يبگذر نيزم

 
 

 دالئلي كه بر اين امر داللت دارند و در سنت نبوي كدامند؟ اند، آمده 

 پيامبر أعوذ بك من رش كل دابة أنت آخذ بناصيتها«: فرمود«P118F1
P. 

،به تـو  در دست توسـت  پيشاني او دراز پليدي و شرارت هر جانداري كه ) خداوندا(«
 .»برم پناه مي

ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض يف حكمك عدل يف عبدك و اللهم إين عبدك وابن«: فرمود و

P119F٢»..قضائك
P. احلديث. 

ي توام و پسر مرد و زني از بندگان تـوام، سرنوشـت مـن بـه      خداوندا همانا من بنده«
 .»عدالت تو اقتضا شده است) مشيت(حكم تو گذشته و از ) درگاه(دست توست كه از 

                                           
 .3873رقم  1275 -2/1247ماجه  ابن -5052و  5051رقم  4/312ابوداود  -8/79مسلم  -1
 1/391احمد ) ضعيف( -2
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P120F1»..ل من واليت وال يعز من عاديتإنك تقيض وال يقضی عليك إنه ال يذ«: فرمود و
P. 

تو ندارد، هر كسي ) افعال( كني و كسي اقتضايي بر ، قضاوت مي)بر بندگان(همانا تو « 
دشـمن بـداري، عزيـز    او را شود و كسي كـه تـو    به دوستي بگيري، ذليل نميكه تو او را 

 .»گردد نمي
 

 
  كدامند و ) خداوند برتري و بلندي شأن و منزلت( »خداوند علو شأن«دالئل

 آنچه را كه بايد از خداوند نفي نمود، چيست؟
  المتعال«، »الكبير«، »السالم«، »القدوس«شأن همان است كه اسامي ) برتري(علو «

و آنچه كه معاني آنهاست بصورت ضمني و ساير صفات كمـال وجـالل الهـي بصـورت     
 . التزامي در پي دارند

ز آن است كه ملكيت و دادپـروري بـراي غيـر او    ي احديت و يگانگي، برتر ا در زمينه
و شفيعي داشته باشند كه بتواند بدون ) پشتيبان(باشد و برتر از آن است كه ياور يا مشاور 

 .باالتر از آن است كه امري بر او تحميل يا پيشنهاد گردد اذن او امري را انجام دهد و
ت از اينكه به دليل ذلـت و  ي عظمت و كبريا و ملكوت و قدرت واالتر آن اس از جنبه

 .گر و يا دوست و ياوري بگيرد يا براي نصرت منازع يا غلبه
نيازي برتر از آن است كه همسر و فرزند يا پدر و همتا و نظيري داشته  ي بي در عرصه

باشد و در كمال و زندگاني و قيوميت و قدرت واالسـت كـه او را مـرگ و يـا چـرت و      
 .يردخواب و خستگي و دشواري فراگ

                                           
. ام عايي بهتر از اين نديـده براي قنوت وتر د گويد از پيامبر مي 329-2/328ترمذي  -3/248نسائي  -1

 -1/199احمـد   1561 -1599رقم  312 -1/311دارمي  -2/63ابوداود  -1178رقم  1/373ابن ماجه 
دانند  هيثمي نيز آن را آورده و راويان آن را ثقات مي. ذهبي بر آن سكوت نموده است -3/172حاكم 

2/244. 
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اي  ي كمال علم باالتر از آن است كه دچار غفلت و فراموشي شود يا اينكه ذره از جنبه
 .و زمين از او جدا گرددها  آسمان او در از علم

كه چيزي را بيهوده بيافريند و يا خلقتـي  از اين و در كمال حكمت و تحميد برتر است
 .كند فايده و بدون امر و نهي و رستاخيز و پاداش رها را بي

اي در حق احدي ظلم نمايـد و يـا اينكـه     و در كماالت عدالت واالترست از آنكه ذره
 .چيزي را از حسنات كسي از بين ببرد

نيازي و غنا از خوردن طعام و ارتزاق از غير و يا احتياج به ديگري  در اوج و كمال بي
 .قرار دارد

توصيف ها  آن ش او را بهدر تمام صفاتي كه خود را بدان وصف كرده است و يا رسول
نموده است برتر از هر گونه تعطيل و يا تمثيل است و پاك و منزه و عزيز و واال و مبارك 

 .است از تمامي آنچه كه الوهيت و يا ربوبيت و يا اسماء و صفاتش را نقض نمايد و برتر

﴿                 ﴾ ]27: رومال[ 

ــمان ودر« ــا  آسـ ــه واالىهـ ــين نمونـ ــر[و زمـ ــفت برتـ ــر صـ  از آن اوســـت و] هـ
 .»كار ناپذير سنجيده شكست اوست

اند،  هايي كه در سنت در اين باب آمده هايي كه در قرآن و چه آن نصوص وحي چه آن
 .مشخص و مشهور و فراوانند

 
 

 برمعني اين حديث كه پيام من أحصاها «: فرمايد ي اسماء الحسني مي درباره

 ، چيست؟»شود را بر شمارد، وارد بهشت ميها  آن كسي كه« »دخل اجلنّة

 اين حديث به معاني مختلف تفسير شده است : 

و يـا  هـا   آن ي و دعا به درگاه خداوندي به وسيلهها  آن برشمردن، حفظ يكي از معاني 
ها  آن است و معني ديگر اين است كه هر كدام ازها  آن ميستايش و سپاس خداوند با تما
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، بنده نفس »كريم«، »رحيم«: كه در آن اجازه اقتدا به خداوند، به بنده داده شده است مانند
 .ها موصوف شود هاست بدان اي تصحيح كند كه تا آنجا كه شايسته آن اسم خود را بگونه

پـس بـر   » المتكبـر «، »العظيم«، »جبار«: دهايي كه مختص باريتعالي است مانن و نيز آن
كـرنش كنـد و خـود را بـه آن     هـا   آن ها اقرار نمايد و در برابـر  بنده واجب است كه بدان

و آن صفاتي كه ) وردنيااي كه اين صفات را در خود بوجود  به گونه(صفات نزديك نكند 
، »العفـو «، »الشـكور «، »الغفـور «: هـاي نيـك الهـي وجـود دارد ماننـد      در آن معني وعده

در هنگام طمع و اشتياق و رغبت در دنيا، خـود  » الكريم«، »الجواد«، »الحليم«، »وفؤالر«
 .موصوف كندها  آن را به

، »انتقـام  ذي«، »عزيـز «هايي كه صفتي از وعيد خطرناك الهي در آن اسـت ماننـد    و آن

 .ر نظر بگيردرا دها  آن در هنگام ترس و ناراحتي خود» الحساب سريع«، »شديدالعقاب«
را ادا هـا   آن را مشاهده نمايد و حق معرفـت و عبـادت  ها  آن معني ديگر اين است كه 
 خداوند بر مخلوقاتش و استقرار الهي بر عـرش را در  مثالً كسي كه برتري و فوقيت. كند

كامـل علـم و    ياي كه خداوند را در احاطهحالي كه از مخلوقات جداست، ببيند، به گونه
ندگان بداند و او را به اقتضاي اين صفات عبادت كنـد، بـه نحـوي كـه قلبـي      قدرت بر ب

نياز داشته باشد، كه به سوي خدايش عروج نمايد و با او مناجات كند و بر راه او برود  بي
اي ذليل در برابر پادشاهي قوي باشد و بدانـد كـه سـخنان و     و در برابر اوامر او مانند بنده

شود، پس شـرمگين شـود از اينكـه     رود و به او عرضه مي ال مياعمال او بطرف خداوند با
 .كالم و يا عملي كه او را خوار و پست كند، به درگاه خداوند بفرستد

و كسي كه نزول امر خداوند واحكام الهي را با انواع تدبير و تصرفات در تمام دنيـا و  
پايين آمدن و بـاال   همه وقت ببيند، مشاهده نمايد كه در مرگ و زندگي و عزت و ذلت و

بال يا ابتال كردن و به دنبال آوردن روزها در بـين مـردم    رفعرفتن و بخشش و ممانعت و 
هـاي او   پـس نقشـه  . تدبيرات در ممالكي كه غير او در آن تصرفي ندارد، جاري است... و

 .كند خواهد، تأثير مي آنگونه كه خود مي
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﴿                              

  ﴾ ]5: ةسجدال[ 

از آسمان گرفته تا زمين زير پوشش تـدبير خـود قـرار    ) تمام عالم هستي را(خداوند «
روزي كـه  سپس تدبير امـور در  ). و جز او مدبري در اين جهان وجود ندارد(داده است، 

 .»گرددشماريد، به سوي او بازمياندازه آن هزار سال از سالهايي است كه شما مي
دانـد   ي عبوديت به اين بينش برسد، مـي  پس هر كس كه از ديد شناخت و نيز از جنبه

كه خدايش براي او كافيست و همچنين است كسي كه علم فراگير و شـنوايي و بينـايي و   
بيند و جز سبقت گيرندگان و مقربان درگاه الهي كسي  ه را ميحيات و قيوميت الهي و غير

 .رسد به اين بينش نمي

 حكم الحاد در اسماء و صفات
  توحيد اسماء و صفات چيست؟ در برابرتضاد 
 الحاد(آن را  تضاد(P121F1

P  سه بخش  داراي كه ميگويندآيات الهي وصفات، در اسماء و
P122Fبخش است

2
P : 

                                           
توان به لحد در قبر اشاره كرد كـه بـه ايـن     مي الحاد در لغت به معني انحراف از وسط است از جمله -1

ملحد يعني كسي كه از حق عـدول نمـوده و   . گوييم كه از نصف قبر گذشته است دليل به آن لحد مي
گرداني، مجادله و عدول  الحاد در دين به معني روي. آنچه را جزء حق نيست، بدان داخل كرده است

 .593ار الصحاحمخت. 389-3/388العرب  لسان: رك. از آن است

نام بردن از خدا، بدانچه اليـق او  : دسته فوق، و چهارم 3. كند ابن قيم الحاد را به پنج دسته تقسيم مي -2
زننـد، يـا اينكـه فالسـفه او را موجـب       صـدا مـي  ) پدر مقدس(» اب«نيست مانند اينكه نصاري او را 

ماننـد آنچـه    وند به عيوب و نقـائص، توصيف خدا: پنجم... برند و بالذات يا علت فاعل بالطبع نام مي
خداوند فقير است يا دستان او بسته هستند و اينگونه مـوارد كـه شـامل الحـاد در     : گفتند كه يهود مي

 .170-1/169بدائع الفوائد . شوند اسماء و صفات خداوند مي
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را از آنچه كه بدان متصف است، دور نمودنـد   مشركاني كه خداوند) الحاد(انكار: اول
 . نمودند كم ميها  آن افزودند و از ميها  آن پس بر. هايشان را به آن صفات خواندند و بت

P123F1»الت« يكلمهها  آن اينگونه بود كه
P  العزي«يكلمهو » االله«صفت را از«P124F2

P  صفت را از

 » العزيز«

P125F3»منات«يكلمهو 
P دمشتق كردن» المنان« صفت از. 

صفات الهي كيفيت قائـل شـدند و صـفات خداونـد را بـه       كفر كساني كه براي: دوم
 .مشركان قرار دارند) الحاد(صفات مخلوقاتش تشبيه كردند و اين دسته در نقطه مقابل كفر

مخلوق را با پروردگار جهانيان مساوي دانستند و او را مانند جسم مخلوقات تصـور  ها  آن
 .اين معايب پاك و مبرا است اند در حالي كه از نموده

                                           
ا و هـ  اي در طـائف بـر آن حـك شـده بـود و پـرده       سنگ سفيدو بزرگي بود كه نقش خانهالت تخته -1

كردنـد و بـدان افتخـار     اهل طـائف يعنـي همـان قبيلـه ثقيـف، آن را تعظـيم مـي       . داراني داشت پرده
را فرسـتاد تـا آن را از بـين بـرد و      بن شعبه مغيره  بعد از اسالم آوردن ثقيف، پيامبر. نمودند مي

 .خوردند طائفيان بدان سوگند مي. بسوزاند
اي بود، بر درختي كه در وادي نخله بـين مكـه و    شامل سازههاي عرب كه  بتي ديگر بود از بت عزي -2

مـا  : در جنگ احـد گفـت   همانگونه كه ابوسفيان. كردند قريش آن را تعظيم مي. طائف قرار داشت
مواليمـان  » اهللا«بگوئيـد كـه مـا    : فرمود پيامبر. هيچ كس را ندارند] مسلمانان[عزي را داريم و آنان 

هـر  : فرمود تا اينكه پيامبر. شد در صدر اسالم، بدان سوگند خورده مي. است و آنان مواليي ندارند
. »االاهللا الالـه «بعـد از آن بگويـد   » قسم به عزي«يا » قسم به الت«كس در هنگام سوگند خوردن گفت 

 .پيامبر بعد از فتح مكه خالد را فرستاد تا آن را از بين برد) بخاري(

بر ساحل دريا در ناحيه مشـلل و قديـد قـرار داشـت و بيشـتر،      ترين بت اعراب بود كه  منات قديمي -3
نمودند، جز در كنار آن سرهايشان را  تا آنجا كه هرگاه حج مي. نمودنداوس و خزرج آن را تعظيم مي

تفسـير ابـن    -210-207 .آن را از بين بـرد  به دستور پيامبر در سال فتح مكه علي. تراشيدند نمي
 .4/253كثير 
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نمايند و اين بخش خود  را تعطيل ميها  آن كفر كساني كه صفات الهي را نفي و: سوم
 : بر دو قسم است

و آنچه از ) داللت انطباقي(دانند اي لفظ اسماء خداوند را براي ذات الهي ثابت مي دسته
مـثالً  . كننـد  ونـد نفـي مـي   از خدا) داللت ضـمني را (گيرند كمال را كه اين اسماء در برمي

بـدون شـنوايي،   » سـميع «علـم،   بي» عليم«بدون رحمت و » رحيم«و » رحمان«خداوند را 
P126Fقدرت بي» قدير«بدون ديدن و » بصير«

1
P دانند و بقيه مقتضيات ضمني را نيز اينگونـه از   مي

اند جدا ساختهها  آن اسماء . 
P127Fاي ديگر دسته

2
P گيرند كامالً از ذات اقدسي  بر مي صراحتاً اسماء الهي و آنچه را كه در

كنند و او را با عدم محض كه نه اسم و نه صفتي دارد، توصيف  خداوندي نفي مي
 گويند خداوند پاك و منزه و برتر از آن است كه ظالمين و منكرين و ملحدين مي. كنند مي

﴿                              ﴾ 

 ]65:مريم[
تنها او را پرستش كـن، و   پس. و زمين و آنچه ميان اين دو استها  آسمان پروردگار«

ـ (آيا شبيه و همانندي براي خدا پيدا خـواهي كـرد   . بر عبادت او ماندگار و شكيبا باش ا ت
 »)دست نياز به سوي او دراز كني؟

﴿              ﴾ ]11: شوريال[ 

و نـه او در ذات و صـفات بـه چيـزي از چيزهـاي      (د خدا نيسـت  نهيچ چيزي همان«
 ماند، و نه چيزي از چيزهـاي آسـمان و زمـين در ذات و صـفات بـدو      آسمان و زمين مي

                                           
ان معتزله بودند كه به گمان خود براي فرار از تشبيه، اسماء را بدون صفات بـراي خداونـد   همها  اين -1

الملـل و  . از معتزله روايـت نشـده اسـت    .»..رحيم و رحمان بدون رحمت و«اما قول .كردند اثبات مي
 .85-43النحل

 .به بعد 86الملل و النحل . نمودند همان جهميه بودند كه اسماء و صفات الهي را نفي مي -2
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 .»و او شنوا و بينا است) مانند مي

﴿                    ﴾ ]110: طه[ 

آينـد،  در آخرت بدان گرفتار مـي (در پيش دارند و ) مردمان(داند آنچه را كه خدا مي«
كـار و  (اند، ولي آنـان از  كه پشت سر گذاشته) اند ودر دنيا انجام داده(آنچه را ) داندومي

 .»آفريدگار آگاهي ندارند) ر و حكمتبا

 وجوه تالزم بين انواع توحيد

 گانه توحيد متالزم همديگرند، به نحوي كه هر آنچه كه يكي از آيا انواع سه 
 كند؟ را نفي كند، ديگر انواع را نيز نفي ميها  آن

 مرتكـب شـرك   هـا   آن انواع توحيد متالزم يكديگرند و كسي كه در يكي از -بله
 . گر انواع نيز مشرك گشته استشود در دي

دعاء از غير خداوند اسـت و نيـز مسـألت و خواسـتن چيزيـاز غيـر        ،نمونه اين مسأله
دعا به درگاه خداوند عبـادت  . خداست كه غير از خدا كسي ديگر قادر به انجام آن نيست

و بلكه اصل عبادت است، صرف اين عبادت براي غير خداوند شرك در الوهيت خداوند 
چون كه مسألت از غير خدا، متضمن اين است كه فرد محتاج جلـب خيـر يـا دفـع     است 

شري است كه معتقد است غير خدا بر آن قادر اسـت همـين مسـأله موجبـات شـرك در      
زيرا كه دعاكننده معتقد است كه كسـي غيـر از خداونـد در ملكـوت     . شود ربوبيت نيز مي

كند، مگر اينكه معتقد  خدا دعا نمي همچنين اين فرد از غير. الهي شريك و متصرف است
شنود و بـه   باشد كه آن موجود غير خدا، صداي آن بنده را در هر زمان و در هر مكان مي

كند و اين نيز شرك در اسـماء و   او نزديك است و او بادعايش اين موضوع را تصريح مي
دوري يـا   هـا كـه   بر تمام شنيدني گر صفات است چون كه براي آن موجود شنوايي احاطه

پس شـرك در الوهيـت موجـب شـرك در     . نزديكي در آن تأثيري ندارد، قائل شده است
 .ربوبيت و اسماء و صفات شده است
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 ايمان به مالئكه: ركن دوم

 ادلّه وجوب ايمان به مالئكه در كتاب و سنت كدامند؟ 
 ار كند، در قرآن بسـي داللت ميها  آن بر بودن مالئكه و وجوب ايمان به داليلي كه

 : از آن جمله ،زياد است

﴿                     ﴾ ]5: شوريال[ 

به تسبيح و تقديس پروردگارشان مشغول ) با همه قدرتي كه دارند دائماً(و فرشتگان «
 .»كنندو براي كساني كه در زمين هستند درخواست آمرزش مي

﴿                         ﴾ 

 ]206: عرافألا[
ورزنـد و او را بـه    به يقين كسانى كه نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تكبر نمى«

 .»كنند ستايند و براى او سجده مى پاكى مى

﴿                          ﴾ 

 ]98: ةبقرال[
خداوند (كسي كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد «

 .»چه خداوند دشمن كافران است) دشمن اوست
P128Fكه در حديث جبرئيلو دليل سنت آنچه است 

1
P  آورده شد و نيز در صحيح مسلم آمده

P129Fرا از نور خلق كرده استها  آن است كه خداوند

2
P .احاديث در شأن مالئكه زيادند. 

 
 

                                           
 .تخريج آن آورده شد -1

آتـش خلـق    مالئكـه از نـور و جـن از پـاره    «: فرمـود  كند كه پيـامبر  روايت ميلمسلم از عايشه -2
و  6/153، احمـد 8/226مسـلم  .»خلقت آدم نيز آنگونه است كه برايتـان وصـف شـده اسـت    . اند شده
168- 
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 ايمان به مالئكه به چه معناست؟ 
      ايمان به مالئكه شامل اقرار قطعي است به وجود مالئكـه و همچنـين بـه اينكـه

 . اند هستند و مسخر و پرورده و تحت فرمان الهي مخلوقي از مخلوقات خداوند

﴿                    ﴾ ]26: نبياءألا-

27[ 
كه به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجـرا فرمـان   (بندگان گرامي و محترمي هستند «

در سخن ) آنقدر مؤدب و فرمانبردار خدايند كه هرگز(آنان  .)نندكپروردگار سرپيچي نمي
 .»)نه به فرمان كس ديگري(كنند گيرند، وتنها به فرمان او كار ميگفتن بر او پيشي نمي

﴿                ﴾ ]6: تحريمال[ 

كنند و همان چيـزي را انجـام   هاست نافرماني نمياز خدا در آنچه بديشان دستور داد«
 .»انددهند كه بدان مأمور شدهمي

﴿                      ﴾ 

 ]20-19: نبياءألا[
و از بنـدگي  (داننـد  التر از عبادتش نميزنند و خويشتن را بااز پرستش او سرباز نمي«
دائمـاً بـه تعظـيم و تمجيـد خـدا      (شب و روز  .گردندخسته نمي) روزي خود هرگزشبانه

 .»دهندسرگرم تسبيح و تقديسند و سستي به خود راه نمي) مشغولند و پيوسته
 

 
 را در چه هيأتي ها  آن بعضي از انواع مالئكه را به اعتبار اينكه خداوند

 .درآورده و به چه امري مشغول كرده است، نام ببريد
 مالئكه به اين اعتبار اقسام زيادي دارند. 
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اي به ابالغ وحـي بـه پيـامبران گماشـته شـده اسـت و ايـن مالئكـه همـان           مالئكه -
»جبرئيل«يا » االمين روح« P130F

1
P است. 

» ميكائيل«اي مسئول باران است كه  مالئكه - P131F

2
P نام دارد. 

» اسرافيل«به دميدن در صور موظف شده است كه اي  مالئكه - P132F

3
P نام دارد. 

P133F4»المـوت  ملـك «اي از مالئكه مشغول به قبض ارواح جانداران هسـتند كـه    دسته -
P  و

 .همكاران اويند
P134F5»الكاتبين كرام«را ها  آن اند كه مسئول نوشتن اعمال بندگان  اي مالئكه دسته -

P گويند. 

P135F6»معقّبات«را ها  آن باشند كه ميها  آن پس و پيش اي مسئول حفاظت بندگان از دسته -
P 

 .گويند مي
P136Fاي موظف به امر بهشت دسته -

7
P و يـاوران او  » رضـوان «باشند كه  هاي آن مي و نعمت

 .شوند نام برده مي

                                           
 .195-193شعراء  -1

ميكائيل كه رحمت و گياهان و باران را به امر اهللا ... «: كند ميبيان  بعباسي ميكائيل را ابنوظيفه -2
درجه حديثي را كه احمد روايت ( 1/274مسند احمد  -1/130كثير تفسير ابن: رك .»..آورد با خود مي

 )كند، حسن لذاته است مي
هت امر الهـي  اسرافيل صور را در دهان گرفته و روي خود را به ج«: فرمايد نيز مي پيامبر -73انعام  -3

. كنـد  مسـلم آن را روايـت مـي   . »نموده، منتظر است تا خداوند به او امر كند و او هم در صور بدمـد 
امـا حـديث را   . كثير اينگونه آورده است كه حديث در صحيح مسلم استابن -2/146كثير  تفسير ابن

مـذي آن را حسـن   روايت شده است و تر 3243رقم  5/373 -سنن ترمذي  بلكه در. در مسلم نيافتم
 .1/326احمد. داند مي

 11سجده  -4
 12- 10انفطار  -5
 11رعد  -6

 73زمر : گويند به آنان خازنان بهشت مي -7
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P137F1»مالك«ها  آن گروهي موكّل برآتش جهنم و عذاب آن هستند كه فرمانرواي -
P  است و

 .باشند نوزده مالئكه ميها  آن ينيز همراه اويند كه رؤسا» زبانيه«

P138F2»نكير«و » منكر«ال و جواب در قبرند كه ؤاي مالئكه مسئول س دسته -
P باشند مي. 

P139F3»العرش حمله«كنند كه  اي از مالئكه هم عرش را حمل مي دسته -
P شوند گفته مي. 

P140F4»كروبيان«اي از مالئكه  دسته -
P باشند مي. 

مادران و نيز مسئول نوشتن آنچه هستند كه  ها در رحم اي مسئول تشكيل نطفه دسته -
P141Fخواهد آن فرد مي) رزق و عمل و اَجل و سرنوشت(ي  خداوند درباره

5
P. 

به نحوي كه روزانه هفتـادهزار  . شوند المعمور وارد مي گروهي از مالئكه نيز به بيت -
P142Fردنديابند كه دوباره به آنجا برگ فرصتي ديگر نمي وشوند مالئكه به آن خانه وارد مي

6
P . 

P143Fشوند حاضر ميها  انسان كنند و در مجالس ذكر گروهي از مالئكه كه سياحت مي -

1
P. 

                                           
 .30و نيز مدثر 18علق: فرمايد ي زبانيه ميدرباره -77زخرف: فرمايد ي آنان ميخداوند درباره -1
 233و  3/126مسند احمـد  -4/97ائي نس -4751رقم  4/239ابوداود  -8/161مسلم  -2/102بخاري  -2

روايـت   1071رقـم   3/383كـه ترمـذي آن را در    اسم اين دو مالئكه جز در حـديثي از ابـوهريره  
 .داند ترمذي اين حديث را حسن غريب مي. كند، نيامده است مي

 17حاقه  -3
رك . هسـتند  آيند كه در اطراف عرش مشغول تسبيح خداوند كروبيان از اشرف مالئكه به حساب مي -4

 .2/87القبول از حافظ حكمي  معارج - 15/294تفسير قرطبي 

ـ صـادق     در آن پيـامبر خـدا   . آمده اسـت  حديث نطفه در صحيح بخاري از عبداهللا بن مسعود -5
ي خلقت هر كدام از شما در شكم مادرش، چهل روز بـه صـورت   همانا مجموعه«: مصدوق ـ فرمود 

پارچـه  (و سپس چهل روز به صـورت مضـغه   ) خوني بسته(علقه نطفه، سپس چهل روز به صورت 
فرستد و به آن مالئكه چهـار   اي را بر او مي پس از آن خداوند مالئكه. خواهد بود) كامل گوشتي نيمه
پـس از  . عمل، رزق، اجل و خوشبخت يا بدبخت بودن او را بنويسـد : شود كند گفته مي مورد امر مي

 .3/397احمد - 8/44مسلم -4/78بخاري  .»شود آن در او روح دميده مي
 .4/207و احمد 1/217نسائي  -104 -1/103مسلم  -4/77بخاري  -6
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جمعي در برابر پيشگاه الهي قيام نموده و به عبادت مشغولند  گروهي از مالئكه دسته -
 .شوند و از آن فارغ نمي

 .خيزند برند و هرگز برنمي و گروهي ديگر هميشه در ركوع و سجود به سر مي -
 : هايي كه گفته شد هاي ديگر غير از اين نيز گروهو 

﴿                        ﴾ ]31: مدثرال[ 

داند، و ايـن جـز انـدرزي بـراي مردمـان      لشگرهاي پروردگارت را جز او كسي نمي«
 .»نيست

و سـنت بسـيار   در كتـاب   ،ه بر شمرده شـدند اي ك هاي مالئكه بر وجود دسته نصوص
 .زياد است

                                                                                                             
روايـت   شـوند، امـام مسـلم از ابـوهريره     جلسات ذكر الهي حاضر مـي  اي را كه در حديث مالئكه -1

 : كند مي
هميشـه در گـردش    اي دارد كـه  همانا خداوند تبارك و تعالي مجموعـه مالئكـه  : فرمود پيامبر خدا

هرگاه كه مجلسي را يافتند كـه در آن ذكـر خداونـد انجـام     . گردند هستند و به دنبال مجالس ذكر مي
كننـد، تـا اينكـه بـين      هايشان بعضي ديگر را به صف مـي  بعضي از آنان با بال. نشينند شود، با آنان مي

 .2/251احمد-8/68مسلم. نمايند و آسمان دنيا را پر مي] مجلس[
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 هاي آسمانيايمان به كتاب

 هاي آسماني واجب است؟ به چه دليل ايمان به كتاب 
 دالئل زيادي وجود دارند از آن جمله : 

﴿                               

    ﴾ ]136: نساءال[ 

ايد، به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد،  اى كسانى كه ايمان آورده«
 ؛»ابهايى كه قبال نازل كرده بگرويدو كت

﴿                                    

                                

﴾ ]136: ةبقرال[ 

، و آنچـه بـر ابـراهيم،    ) قـرآن (ه خدا و آنچه بر ما نـازل گشـته  بگوئيد ايمان داريم ب«
نازل شده اسـت، و بـه آنچـه    ) يعني نوادگان يعقوب(اسماعيل، اسحاق، يعقوب و اسباط 

پيغمبران از طـرف پروردگارشـان   ) همه(براي موسي و عيسي آمده است، و به آنچه براي 
نه اينكه مانند يهوديان و مسـيحيان،  (اندازيم ميان هيچ يك از آنان جدايي نمي. آمده است

بلكه همـه پيغمبـران را راهنمـاي بشـريت در     . ها را نپذيريمها را بپذيريم و بعضيبعضي
خـدا  ) فرمـان (و مـا تسـليم   ) پذيريمدانيم وكتابهايشان را به طور اجمال ميعصر خود مي

 .»هستيم

﴿: ي خداوند كافيست كه و همين فرموده          ﴾ 

 ]15: الشوري[
 .»من به هر كتابي كه از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم: و بگو«
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 اند؟ هاي الهي در قرآن نام برده شده آيا تمامي كتاب 
 قرآن، تورات، انجيل، زبور و صحيفه هاي ابراهيم و موسي  خداوند در قرآن، خود
هـا  ها را فقط به صورت جملگي بـا عبـارت كتـب يـا كتاب     كتاب كرده است و بقيهرا ذكر 

 : از آن جمله .آورده است

﴿                                  

          ﴾ ]4-2: عمرانآل[ 

» اين كتـاب را در  . است]  پاينده[جز او نيست و زنده ]  بحقى[خداست كه هيچ معبود
بـر  ]  و به تـدريج [باشد، به حق  پيش از خود مى]  از كتابهاى آسمانى[حالى كه مؤيد آنچه 

 .»فرستاد پيش از آن براى رهنمود مردم فرو... تو نازل كرد، و تورات و انجيل را

﴿       ﴾ ]163: نساءال[ 

 .»داوود زبور داديمو به «

﴿                      ﴾ ]37-36: نجمال[ 

نچـه در  يـا از آ  انـد؟ نكـرده  يا بدانچه در تورات موسي بوده است، مطلع و باخبرش«
قهرمان توحيد بـوده  (اند؟ ابراهيمي كه صحف ابراهيم بوده است، مطلع و با خبرش نكرده

 .»به بهترين وجه ادا كرده است) و وظيفه خود را

﴿                           ﴾ 

 ]25: حديدال[
روانـه  ) بـه ميـان مـردم   (ما پيغمبران خود را همراه با داليل متقن و معجزات روشـن  «

نـازل  ) شناسـايي حـق و عـدالت   (و موازين ) آسماني و قوانين(كرديم، و با آنان كتابهاي 
 .»دادگرانه رفتار كنند) برابر آن در ميان خود(ايم تا مردمان نموده

ايمان ها  آن اند، مفصالً به در قرآن به صورت مفصل آورده شده ها كه آن دسته از كتاب
آوريـم و   ها ايمان مي آوريم و آنچه كه اجماالً در قرآن آمده است، به صورت كلي بدان مي
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گوييم كه خداوند بـه پيـامبرش دسـتور دادهاسـت كـه       ميها  آن ي همان كالمي را درباره
 . بگويد

﴿          ﴾ ]15: شوريال[ 

 .»من به هر كتابي كه از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم: و بگو«
 

 
 هاي آسماني چه مفهومي را در بر دارد؟ ايمان به كتاب 
 هاست كه همگي از طرف خداونـد   ي آن تصديق قطعي همه ها، آن معني ايمان به

 چـه بسـا بخشـي از   ، تكلم كرده اسـت ها  آن به اند و خداوند به صورت حقيقي نازل شده
 .اند ي مالئكه از خداوند شنيده شده مستقيماً و بدون واسطهها  آن

رسيده است ) پيامبر(بشري ي  به فرستاده ،بخشي از آيات توسط مالئكه مأمور به وحي
  : را خداوند با دست مبارك خود نوشته استها  آن و گروهي از

﴿                                   

 ﴾ ]51: شوريال[ 

بـه قلـب، بـه    (مگر از طريـق وحـي   . هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد«
اي و يا اينكه خداونـد  ا از پس پردهي) ي الهام در بيداري، و يا خواب در غير بيداريگونه

بـه  (خواهد بفرستد و او به فرمان آفريدگار آنچه را كه خدا مي) به نام جبرئيل(قاصدي را 
 .»وحي كند) پيغمبران

 : فرمايدمي و خداوند به موسي 

﴿                  ﴾ ]144: عرافألا[ 

 .»دميمردم برگز ريبر سا شيو كالم خو ها¬اميمن، تو را با پ! يموس يا :فرمود«

﴿        ﴾ ]164: نساءال[ 

 .»با موسي سخن گفت) از پشت حجاب بدون واسطه(خداوند حقيقتاً «
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 : فرمايد خداوند در شأن تورات مي

﴿                    ﴾ ]145: عرافألا[ 

اسرائيل از نصائح و حكم و كه مورد نياز بني(از هر چيز ) تورات(و براي او در الواح «
 .»و روشنگر همه چيز باشد) زندگي(نوشتيم، تا پند و اندرز ) احكام حالل و حرام بود

﴿: فرمايدمي ي عيسي  و درباره   ﴾ ]46: ةمائدال[ 

 .»و براي او انجيل نازل كرديم«

﴿: فرمايد و مي       ﴾ ]163: نساءال[ 

 .»و به داوود زبور داديم«
 : فرمايد ي قرآن مي و خداوند درباره

﴿                                     ﴾ 

 ]166: نساءال[
بر تو ) از قرآن(ليكن خداوند بر آنچه ) كنندنبوت تو را انكار مي ،هر چند كه كافران(«

) خـاص (دانـش  ) مقتضـاي (اين خدا است كـه آن را بـه   . دهدنازل شده است گواهي مي
صـحت نبـوت تـو را    (دهند و گواهي مي) نيز بدان(و فرشتگان . ه استخويش نازل كرد

 .»كافي است كه خدا گواه باشد) گرچه. كنندتصديق مي

﴿                    ﴾ ]106: سراءإلا[ 

) هـا و بخشـهاي  ي آيـه ست و سه سـال بـه گونـه   در مدت بي(قرآني است كه آن را «
هـا  و بدين وسيله جذب دلها و انديشه(ايم تا آن را آرام بر مردم بخواني جداگانه فرستاده

نـه يكجـا و   (ايـم  كم و بهره بهره فرسـتاده و قطعاً ما آن را كم) شود و در عمل پياده گردد
 .»)سرِهم

﴿                              

       ﴾ ]195-192: شعراءال[ 
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ي سرگذشتهاي مـذكور در  و همه(ي پروردگار جهانيان است فروفرستاده) قرآن(اين «
جبرئيـل آن را فـرو   ). ت برجا و واجـب االجـرا اسـت   آن راست، و احكام آن تا روز قيام

با زبـان عربـي روشـن و آشـكاري      .دهندگان باشيبر قلب تو، تا از زمره بيم .آورده است
 .»است

﴿                                  

            ﴾ ]42-41: فصلت[ 

و ] رسند به كيفر خود مى[كفر ورزيدند  -چون بديشان رسيد-كسانى كه به اين قرآن «
از پيش روى آن و از پشت سرش باطل بـه سـويش   . به راستى كه آن كتابى ارجمند است

 .»] صفات[ ت از حكيمى ستودهاى اس] نامه[آيد؛ وحى  نمى
 ...و آيات ديگر

 
 

 هاي آسماني پيشين چه منزلتي دارد؟ قرآن در بين كتاب 
 فرمودند خداوند در مورد آن :  

﴿                             ﴾ 

 ]48: ةئدامال[
كننـده   تو فرو فرستاديم در حالى كه تصديق سوى را به حق به] قرآن[و ما اين كتاب «

 .»كتابهاى پيشين و حاكم بر آنهاست

﴿                              

           ﴾ ]37: يونس[ 
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به دروغ ساخته شـده باشـد بلكـه    ] و[چنان نيست كه اين قرآن از جانب غير خدا و «
باشد و توضيحى از آن كتـاب اسـت كـه در آن     آنچه پيش از آن است مى] كننده[تصديق 

 .»از پروردگار جهانيان است] و[ترديدى نيست 

﴿                         

        ﴾ ]111: يوسف[ 

است كه ] از كتابهايى[سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق آنچه  «
آورنـد رهنمـود و    براى مردمى كه ايمـان مـى  پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و 

 .»رحمتى است
P144Fمفسرين

1
P  قرآن امين و شـاهد و مراقـب كتـب آسـماني     «: فرمايند مي» مهيمناً «در تفسير
هاسـت و صـحيح و    كند، يعني اينكه آنچـه را كـه در آن   را تصديق ميها  آن قبلي است و

P145Fدرست است، تصديق و آنچه را كه دچار تحريف

2
P  ها  آن كند و است، نفي ميو تغيير شده

هـايي كـه بـه     ي آن بنابراين همـه . كندحكم ميها  آن نمايد و با تقرير و بيان بر را نسخ مي
گونه ثباتي در دين ندارنـد، در   هايي كه هيچ نه آن اند و كتب آسماني پيشين تمسك جسته
 : فرمايد آورند، همانگونه كه خداوند مي برابر قرآن نيز سر كرنش فرود مي

                                           
كعـب، عطيـه، حسـن    ، سعيد بن جبيـر، مجاهـد، محمـدبن   ، عكرمه  بعباس ين تفسير از ابنا -1

رك تفسـير ابـن   . روايـت شـده اسـت    بصري، قتاده، عطاء خراساني، سدي و ابن زيد ـ رحمهم اهللا ـ  
 .2/65كثير

الهي و تحريف در لغت به معني تغيير و تبديل استو اصطالحاً به تغيير اسماء حسني و صفات علياي  -2
تغيير حركت رفع : تحريف لفظ مانند -1: تحريف دو نوع است. شود ها اطالق مي تغيير معاني آن

﴿به حركت نصب و در نتيجه تغيير نقش فاعلي آن به نقش مفعولي در آيه » اهللا«اسم       

  ﴾ .2- اراده (به » غضب«از هاي مبتدعه  تحريف معني مانند تفسير غلط بعضي از فرقه

 .52الكواشف الجليه عن معاني الواسطيه). انتقام
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﴿                                   

                  ﴾ ]53-52: قصصال[ 

و  .گرونـد  مـى ] قـرآن [ايم آنان به  به ايشان داده ]آسمانى[كسانى كه قبل از آن كتاب «
] و[گويند بدان ايمان آورديم كه آن درسـت اسـت    شود مى چون بر ايشان فرو خوانده مى

 .»شوندگان بوديم از تسليم] هم[از طرف پروردگار ماست ما پيش از آن 
 

 
 ؟الزم است تا در حق قرآن رعايت كنند، چيست  آن چه كه بر تمامي امت 
     بـر  ( ي حقـايق آن تبعيت ظاهري و باطني از قـرآن و چنـگ زدن بـه آن و اقامـه

 : فرمايد خداوند مي. است) هاي ديگر امت

﴿                       ﴾ ]155: نعامألا[ 

زل كـرديم پـس از آن پيـروى كنيـد و     اين خجسته كتـابى اسـت كـه مـا آن را نـا     و «
 .»پرهيزگارى نماييد باشد كه مورد رحمت قرار گيريد

﴿                                 ﴾ 

 ]3: عرافألا[
ا فرو فرستاده شده اسـت پيـروى كنيـد و    آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شم«

 .»گيريد پيروى مكنيد چه اندك پند مى] ديگر[جز او از معبودان 

﴿                          ﴾ ]عرافألا :

170[ 
مـا  ] بدانند كـه [اند  زنند و نماز برپا داشته مىچنگ در] آسمانى[كسانى كه به كتاب و «

 .»اجر درستكاران را تباه نخواهيم كرد
و اين مسأله عمومي است و در تمامي كتب آمده است و آياتي كـه بـر ايـن واقعيـت     

 .كنند، زيادند داللت مي
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 P146F1»متسكوا بهو فخذوا بكتاب اهللا«: هم به تمسك به قرآن وصيت نمودند پيامبر

 »ند را بگيريد و بدان چنگ زنيدكتاب خداو«
 : فرمايد مي روايت شده است، پيامبر و در حديثي كه به صورت مرفوع از علي

P147F٢»كتاب اهللا: قال ،اهللا قلت ما املخرج منها يا رسول  ،إهنا ستكون فتن«
P ذكر احلديثو. 

 بـه : خروج حاصل شـود، فرمودنـد  ها  آن كه چگونه از: هايي برپا خواهد شدگفتم فتنه«
 .»ي كتاب خداوند وسيله

 
 

 توان به قرآن چنگ زد و حق آن را ادا نمود؟ چگونه مي 
ي اوقات شـب و روز  ي حفظ و تالوت آن و همچنين با خواندن آن در همه به وسيله

هـايش و نيـز بـا     هايش و حرام دانسـتن حـرام   با تفكر در آيات آن و حالل دانستن حالل
هـا و   اش و با عبرت گرفتن از مثـل  دوري جستن از مناهي و بيزاري وآن اطاعت از اوامر 

در و تسـليم شـدن    شو نيز با عمل به آيات واضـح و محكمـ   شهاي از داستان گرفتنپند 
آيــات متشــابه آن و دوري جســتن از حــدود آن و دفــاع از آن در برابــر تحريــف   برابــر

بـه   و بصـيرت قرآنـي  گرايان و همچنين نصيحت و پند دادن بـا   غلوكنندگان و آراء باطل
P148Fي معاني قرآن وسيله

3
P در هنگام دعوت به سوي آن. 

 

                                           
 .2/310دارمي  -4/367احمد  -123-7/122مسلم  -1

 .2/313دارمي  -2906رقم  5/172ترمذي )ضعيف( -2
: فرمـود  در آن پيـامبر خـدا  . روايت نموده اسـت  كند كه مسلم از تميم دارياشاره به حديثي مي -3

نصيحت در حق خداونـد و كتـاب او و   : گفتيم نصيحت براي چه كسي؟ فرمود. دين يعني نصيحت«
 -4/102احمـد   -7/156نسـائي  -1/53مسـلم   .»هـا ي آنپيامبرش و نصيحت ائمـه مسـلمين و عامـه   

 .2757رقم 2/220دارمي  -2/297احمد  - 1926رقم 4/324ترمذي 
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 و مخلوق نيست است صفت كالم، و اينكه قرآن كالم خداوند
 قرآن مخلوق است : گويد حكم كسي كه ميP149F

١
Pچيست؟ ، 

 اش كالم حقيقي خداوند است و اين گونه نيست كه  قرآن با تمام حروف و معاني
و معاني جزء آن نباشد يا تنها معاني از خداونـد باشـد و    تنها حروف، كالم خداوند باشد

 بلكه خداوند بر آن تكلم كرده و آن را به صورت وحي بـر پيـامبر  . حرف بشري باشند
 .اند آن ايمان آورده نازل نموده است و مؤمنان هم به حقانيت

نمايند  هر چند كه قرآن را با انگشتان بنويسند و با زبان تالوت كنند و در قلوب حفظ
و با گوش بشنوند و با چشم ببينند، آن را از اينكه كـالم خداونـد رحمـان اسـت، خـارج      

 .كند نمي
شود، مخلوق  جوهر، مداد، قلم و كاغذ مخلوق خداوندند، ولي آن چه نوشته مي

شود و هر چند متفاوت از ديگران  زبان و صدا مخلوقند ولي آن چه تالوت مي. نيست
شود، مخلوق  حفظ ميها  آن ها مخلوقند ولي آن چه در سينه. تتالوت شود، مخلوق نيس

شود، مخلوق نيست، خداوند  باشند ولي آن چه شنيده مي ها مخلوق مي گوش. نيست
 : فرمايدسبحان مي

﴿            ﴾ ]78-77: واقعهال[ 

 .»در كتابى نهفته . جمندقطعا قرآنى است ار] پيام[كه اين «

﴿                           

﴾ ]49: عنكبوتال[ 

انـد و جـز    يافتـه ] الهـى [هاى كسانى است كه علم  آياتى روشن در سينه] قرآن[بلكه «
 .»شوند آيات ما نمى ستمگران منكر

                                           
شـان در   هـا و رد بـرآراء   فصـيل آراء آن ت. اعتقاد به مخلوق بودن قرآن، مذهب معتزله و جهميه اسـت  -1

 .آمده است 410 -1/409مختصر صواعق المرسله موصلي 
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﴿                    ﴾]27: كهفال[ 

آنچه را كه از كتاب پروردگارت بـه تـو وحـى شـده اسـت بخـوان كلمـات او را        و «
 .»اى نيست تغييردهنده

﴿                  ﴾ ]6: توبهال[  

 .»اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كالم خدا را بشنودو «
P150Fابن مسعود

1
P هايتان نظر بياندازيد همواره به مصحف«: فرمايد مي«P151F2 

مرتـد  با اين كالم خود كافر و  ،باشد هركس بگويد كه قرآن يا جزئي از آن مخلوق مي
P152Fگشته است

3
Pچون كه قـرآن كـالم خداونـد اسـت از او      ،شود ي اسالم خارج مي و از دايره

گردد و كالم خداوند صـفت اوسـت و كسـي كـه      شروع و صادر شده است و بدو باز مي
اعتقاد داشته باشد كه يكي از صفات الهي مخلوقند، آن فرد كافر و مرتد شـده اسـت و از   

در ) بازگشتن به اعتقاد به غير مخلوق بودن قرآن(م بازگردد شود كه به اسال او خواسته مي
اين حال اگر به آغوش اسالم بازگشت، مسلمان شده است و در غير اين صورت به دليل 

 .شود شود و احكام مسلمين بر او جاري نمي كفري كه مرتكب شده است، كشته مي
 

                                           
از اولـين كسـاني بـود كـه بـه       ابوعبدالرحمن، عبداهللا بن ام عبدالهذلي، صحابي و خادم پيامبر خدا -1

هرت به خوب ادا نمودن واجبات شـ . هاي ديگر حضور داشت در بدر و غزوه. پيامبر خدا ايمان آورد
بسياري از اصـحاب، او  . حفظ نمود از بزرگترين قاريان بود كه هفتاد سوره را از پيامبر خدا . يافت

 14-1/13 .سالگي در مدينه فوت نمود 60هجري در سن  32در سال . اند را ستوده

. شيخش عبداهللا بن محمدبن سعيد بن ابي مريم روايت نموده است كه ضعيف اسـت  طبراني آن را از -2
 .7/165جمع زوائد ميثمي م

احمـدبن  : انـد از جملـه   جماعتي از سلف صالح، جهميه را كه قائل به خلق قرآن هستند، تكفير نموده -3
بن مبارك، سفيان ثوري، حسن بن عيسي، سفيان بن عيينه، عبداهللا بن ادريس، وكيع بـن   حنبل، عبداهللا

عبـداهللا بـن   : : رك... ، يزيد بن هارون وجراح، حمادبن زيد، معتمربن سليمان، عبدالرحمن بن مهدي
 .123-1/103احمد بن حنبل 
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 صفت كالم خداوند جزء صفات فعلي است يا ذاتي؟ 
 بار تعلق صفت كالم به ذات خداوند و اتصاف خداوند بـه كالمـش، ماننـد    به اعت

بلكه اين صفت جزء علـم خداونـد و نـازل شـده از     . ستا صفت علم جزء صفات ذاتي
 .تر است طريق علم الهي است و همانا خداوند به آن چه نازل كرده است، آگاه

تكلم كرده است، پس صفت ي خود بدان  اما به اعتبار اينكه خداوند با مشيت و اراده
إذا أراد اهللا أن يوحي باألمر تكلم «: فرمايد مي همانگونه كه پيامبر. شود فعلي محسوب مي

هرگاه خداوند بخواهد امري را القاء نمايد، آن را در قالب وحي تكلم «.الحديث» بالوحي
 .»كند مي

ن صـفت، صـفت   ي صفت كالم معتقدند كه همانا اي و به اين دليل سلف صالح درباره
ذاتي و فعلي است خداوند همواره از ازل به صفت كالم متصف بوده و تا ابد خواهد بود 

ي او بستگي دارد، پـس هرگـاه و هرگونـه و در هـر جـا كـه        و تكلم او به مشيت و اراده
كالم الهـي  .خواهد، آن را بشنود كند، به صورتي كه هر آن كس كه او مي بخواهد تكلم مي
 . ت و حد و نهايتي نداردصفت خداوند اس

﴿                                 

 ﴾ ]109: كهفال[ 

وردگـارم  ب شود پيش از آنكـه كلمـات پر  بگو اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركّ«
 .»بياوريم] آن[يابد هر چند نظيرش را به مدد  دريا پايان مى پايان پذيرد قطعاً

﴿                              

﴾ ]27: لقمان[ 

ن است قلم باشد و دريا را هفت درياى ديگر بـه يـارى   اگر آن چه درخت در زميو «
 .»آيد سخنان خدا پايان نپذيرد
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﴿                               ﴾ 

 ]115:نعامألا[
اى براى  هيچ تغييردهندهسخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است و و «

 .»كلمات او نيست و او شنواى داناست
 

 
 چيست؟ها  آن اند و حكم واقفه چه كساني 
 واقفهP153F

1
P گويند كه ما معتقديم كه قرآن نه كـالم   ي قرآن مي كساني هستند كه درباره

 .خداست و نه مخلوق اوست

P154Fامام احمد 

2
P فرمايد ميها  آن ي درباره : 

 رانند، اعتقادات جهمي دارند و هـر كـدام از   از بقيه بهتر سخن مي كهها  آن گروهي از«
شود، اگر توبه كند و ايمان بياورد  اي باشد، حجت الهي بر او اقامه مي كه جاهل سادهها  آن

                                           
از جمله آرائي . اند واقفه گروهي هستند كه در مورد بسياري از امور توقف كرده و رأيي صادر ننموده -1

مسأله خلق قرآن، داخل شدن يا داخل نشـدن اهـل فسـق بـه     : اندها اظهار نظري ننموده كه درباره آن
. آيـد، نقـل شـده اسـت     اين مسأله از قاضـي ابـوبكر كـه از اشـاعره بـه حسـاب مـي       .. .و آتش جهنم

 .3/462و  294، 5/284السنه  منهاج

االول  در ربيـع  -امام احمد بن حنبل الشيباني، امام اهل سنت و اهل حديث، يكـي از ائمـه چهارگانـه    -2
تا جائيكه . فت و بر آن صبر نمودبه دنيا آمد و در مسأله خلق قرآن در امتحان الهي قرار گر 164سال 

بوسـيله شـافعي   : ي چهارنفر بر اين امت منت نهاده است خداوند به وسيله«: فرمايد هالل بن عالء مي
كه حديث را به مردم آموخت و با احمد بن حنبل كه در محنت خلق قرآن ثبات يافـت و اگـر صـبر    

تهذيب التهـذيب  . فوت نمود 241االول سال  ربيع 12در روز جمعه  .»..شدند نمود، مردم كافر مي نمي
1/72-76- 2/431-432. 
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در غيـر ايـن    -آيد جزء مسلمين به حساب مي -كه قرآن كالم الهي است و مخلوق نيست
 P155F1.»صورت اين فرد از جهميه بدتر است

 
 

 حكم آن كسي كه بگويد كه لفظ من به هنگام تلفظ قرآن مخلوق است، چيست؟ 
    ي اثبـات،   ايراد و اطالق اين عبارت بر زبان چه به صورت نفـي و چـه از جنبـه

و آن  -كه فعل بنـدگان اسـت  -جايز نيست، چون كه لفظ شامل معني مشتركي بين تلفظ 
 . است -قرآن -گردد چه بدان تلفظ مي

) لفظ قاري(فرد اين كالم را بر زبان آورد به اين منظور كه قائل به خلق آن پس هرگاه 
گيرد و اگـر آن را بگويـد    باشد، شامل معني دوم است كه همان سخن جهميه را در بر مي

شـود كـه    را غيـر مخلـوق بدانـد، شـامل معنـي اول مـي      ) لفـظ قـاري  (به اين منظور كه 
 .باشد مي »اتحاد وجود«هاي گروه  ز بدعتي فعل بنده است و اين نيز ا دربرگيرنده

P156Fبه اين دليل سلف

2
P صالح معتقدند كه : 

هر كس بگويد لفظ قاري قرآن مخلوق است جهمي و هر كس بگويد كه غير مخلوق «
 .»گذار است است فردي بدعت

                                           
 .2/748 و 1/165رك كتاب السنه عبداهللا بن احمد  -1
مختصـر صـواعق    – 165-1/164كتـاب السـنه   : رك. اين سخن از امـام احمـد روايـت شـده اسـت      -2

 .421المرسله
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 ‡ايمان به پيامبران: ركن چهارم

 دليل ايمان به پيامبران چيست؟ 
 ود دارددالئل زيادي از قرآن و سنت وج. 

 : فرمايد خداوند مي

﴿                               

                                  

                                       

      ﴾ ]152-150: نساءال[ 

خواهند ميـان خـدا و پيـامبران او     ورزند و مى ر مىكسانى كه به خدا و پيامبرانش كف«
خواهند  كنيم و مى گويند ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مى جدايى اندازند و مى

ان آنان در حقيقـت كافرنـد و مـا بـراى كـافر      .راهى براى خود اختيار كنند] دو[ميان اين 
و پيامبرانش ايمان آورده و ميان هـيچ   كسانى كه به خداو  .ايم آور آماده كرده عذابى خفت

 .»كند پاداش آنان را عطا مى] خدا[گذارند به زودى  كدام از آنان فرق نمى
 : فرمودند و پيامبر

P157F١»رسلهمنت باهللا وآ«
P. 

 .»به خداوند و پيامبرانش ايمان دارم« 
 

 
 

                                           
 .3/368و  2/148و  404 -1/396احمد  -4329رقم  4/120ابوداود  -8/192مسلم  -7/112بخاري  -1
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 ايمان به پيامبران به چه معناست؟ 
  قطعي است به اينكه خداونـد در هـر امتـي و    ايمان به پيامبران به معني تصديقي

را بـه پرسـتش   هـا   آن براي هر قومي، پيامبري را از خود آن قوم فرستاده است، تـا اينكـه  
خداوند يگانه دعوت كنند و به بيزاري و كفر نسبت به آن چه غيـر از خداونـد، پرسـتيده    

مقبـول، نيكوكـار و    راسـتگو و هـا   آن ي شود، امر نمايند و اقرار است به اين كـه همـه  مي
هـاي   سيرت، پرهيزگار و مؤمن، و تأييد شـده توسـط برهـان    شده، بخشنده و نيك هدايت

انـد،   آنچه را كه به ابالغ آن مـأمور بـوده  ها  آن ظاهري و آيات روشن الهي هستند و اينكه
آن اند و چيـزي را از خـود بـه     اند و چيزي از آن را كتمان ننموده و تغيير نداده انجام داده

 .اند اند و از آن نكاسته اضافه نكرده

﴿             ﴾ ]35: نحلال[ 

 .»است] اى وظيفه[آيا جز ابالغ آشكار بر پيامبران «
P158Fبر راه راست بودند و خداوند، ابراهيمها  آن ي همه 

1
P و محمد  را به دوستي خود

P159Fبرگزيد

2
P و با موسي ت نمـود صحبP160F

3
P  و ادريـس   اي عـالي رسـاند   را بـه درجـهP161F

4
P  و

P162Fي الهي بود كه بر مريم عليهاالسالم القاء شـد  بنده و فرستاده و روح و كلمه عيسي

5
P  و

P163Fخداوند بعضي را بر بعضي ديگر برتري داده و درجات بعضي را ترفيع نموده است

6
P. 

                                           
 125نساء  -1

: فرمـود  كند كه پيامبر خـدا  روايت مي ابن مسعود. در سنت ثابت شده است خليل بودن پيامبر -2
را انتخـاب   گـرفتم، ابـوبكر   از خليل بودن با هر خليلي بري هستم و اگر كسي را بـه خليلـي مـي   «

ابـن   -3655رقـم   5/606ترمـذي   -7/108مسـلم   .»ت، خداوند اس]پيامبر[اما خليلِ يارِ شما. كردم مي
 .حديث حسن صحيح است: گويد ترمذي مي - 1/377مسند احمد  - 93رقم  1/36ماجه 

 164نساء  -3
 57-56مريم  -4

 171نساء -5

 253بقره  -6



 123 ايمان: فصل سوم

 

 آيا دعوت پيامبران آن نهي اند و يا از  در آن چه كه بدان امر نموده
 اند، يكسان است؟ كرده
 آدم(دعوت پيامبران از اولين پيامبر  -بله (     تـا پيـامبر خـاتم) محمـد (   بـه

سوي اصل و اساس عبادت بوده است كه همان توحيد و يگانه دانستن خداوند در تمامي 
و دوري از آن چه غيـر   انكارانواع عبادت است كه شاملعبادات قولي، اعتقادي و عملي و 

 .باشد شوند، مي ند پرستش ميخداو
كند، ماننـد نمـاز و روزه،    ي خداوند را عبادت مي بندهها  آن ي اما فرائضي كه به وسيله

امـوري تحـريم   هـا   آن بر خالف بعضي ديگر فرض بوده و بر بعضي ازها  آن بر بعضي از
حـان  شده است كه براي برخي ديگر حالل بوده است تا اين گونه خداوند بندگانش را امت

 . كند

﴿          ﴾ ]2: ملكال[ 

 .»تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد«
 

 
 دليل اينكه گفته شد پيامبران در اصل عبادت متفقند، چيست؟ 
 در قرآن دو نوع دليل بر اين امر وجود دارد : 
 : داليل مجمل) الف

﴿                      ﴾]36: نحلال[ 

خـدا را بپرسـتيد و از   ] تا بگويد[اى برانگيختيم  در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده«
 .»بپرهيزيد] فريبگر[طاغوت 

﴿                                  ﴾ 

 ]25: نبياءألا[
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پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه خدايى جز من و «
 .»پس مرا بپرستيد ،نيست

﴿                             ﴾ 

 ]45: زخرفال[
رحمـان  ] خـداى [از رسوالن ما كه پيش از تو گسيل داشتيم جويا شو آيا در برابـر  و «

 .»ايم مقرر داشته ،خدايانى كه مورد پرستش قرار گيرند
 : داليل مفصل) ب

﴿                                  

﴾ ]23: مؤمنونال[ 

گفت اى قوم مـن خـدا را   ] به آنان[به يقين نوح را به سوى قومش فرستاديم پس و «
 .»بپرستيد شما را جز او خدايى نيست مگر پروا نداريد

﴿                             ﴾ ]61: هود[  

گفـت اى قـوم مـن خـدا را     ] فرسـتاديم [ثمود برادرشان صـالح را  ] قوم[و به سوى «
 .»بپرستيد براى شما هيچ معبودى جز او نيست

﴿                          ﴾ ]50: هود[ 

گفـت اى قـوم مـن خـدا را     ] فرستاديم هود[عاد برادرشان هود را ] قوم[به سوى و «
 .» بپرستيد جز او هيچ معبودى براى شما نيست

﴿                               ﴾ ]84: هود[ 

اى قـوم مـن خـدا را    : گفـت ] فرستاديم[مدين برادرشان شعيب را ] اهل[و به سوى «
 .»بپرستيد براى شما جز او معبودى نيست

﴿                            ﴾ ]زخرفال :

26- 27[ 
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.  پرستيد بيزارم پدرى خود و قومش گفت من واقعا از آنچه مى]نا[چون ابراهيم به  و«
 .»آن كس كه مرا پديد آورد] از[مگر 

﴿                        ﴾ ]98: طه[  

نيست و دانش او همه چيـز را در  معبود شما تنها آن خدايى است كه جز او معبودى «
 .»بر گرفته است

﴿                                

                ﴾ ]72: ةمائدال[ 

انـد و حـال آنكـه     كسانى كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است قطعا كافر شـده «
گفت اى فرزندان اسرائيل پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد كـه هـر    مسيح مى

كس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است و 
 .»ى نيستبراى ستمكاران ياوران

﴿                      ﴾ ]65: ص[   

 .»اى هستم و جز خداى يگانه قهار معبودى ديگر نيست بگو من فقط هشداردهنده«
 

 
 ها، چيست؟ها در فروعات و حالل و حرام دليل اختالف شريعت 
 ايدفرم خداوند مي : 

﴿                                  

         ﴾ ]48: ةالمائد[ 

و اگر خدا  ايم شريعت و راه روشنى قرار داده] امتها[براى هر يك از شما «
تا شما را در آنچه به شما داده است ] خواست[داد ولى  خواستشما را يك امت قرار مى مى

 .»بيازمايد پس در كارهاى نيك بر يكديگر سبقت گيريد
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P164Fابن عباس

1
Pَهاجاً «: فرمايد ي اين كه خداوند مي دربارهبالهاشمي  : گويد مي »ِشْرَعًة َوِمنـْ

  .»منظـور راه و سنت است«
P165Fهدمجــا

2
Pعكــرمه ،P166F

3
P و حـسن بصــريP167F

4
Pقتــاده ،P168F

1
Pضحــاك ،P169F

2
Pسدي ،P170F

3
P  و ابواسحاق

P171Fالسبيعي

4
P نيز بر اين اعتقادند . 

                                           
، در هنگـام  ، پسر عموي رسول خدا بامام ابوالعباس عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي -1

براي او دعا كرد كه خداوند او را علم ديـن بيـاموزد و در    پيامبر. سال داشت  13اهللا ولوفات رس
 - 41-1/40 .فوت نمود و محمدبن حنيفه بر او نمـاز گـذارد   68در طائف در سال . دين فقيه گرداند

 .آورده است 5/185اين تفسير را بخاري از ابن عباس در 

ـ  -2 ن الجبـر المخزومـي يكـي از تـابعين اسـت كـه حـديث را از        امام حافظ مفسر ابوالحجاج مجاهد ب
قرآن را در مدتي كـه  . شنيده است بو ابن عباس و ابوهريرهلو عائشه وقاص ابي سعدبن

: فرمايـد  بود، بر او خواند و يكي از عالمان زمان گشت تا جـائي كـه مـي    بدر حضور ابن عباس 
پرسيدم، چگونـه و   ر در مورد هر آيه از او ميعرضه كردم، هر با بقرآن را سه بار بر ابن عباس «

در سـال  . انـد  از او روايت نمـوده ... قتاده، عمروبن دينار، اعمش و .»درباره چه كسي نازل شده است
 .93-1/92 .هجري در هشتاد و سه سالگي فوت نمود 103

بـن عـامر    ره و عقبهعالم بزرگ ابوعبداهللا عكرمه بربري مدني هاشمي، از ابن عباس و عايشه و ابوهري -3
ابـن  . چهل سـال طلـب علـم نمـودم    «: فرمايد ي خود ميدرباره. روايت نموده است... و و ابوسعيد

. انـد  مردمـان بسـياري از او روايـت نمـوده     .»نهاد تا قرآن و سنت را بيـاموزم  عباس زنجير بر پايم مي
 .96-1/95 .ددر مدينه فوت نمو 107در سال . اند بعضي او را به خوارج نسبت داده

خطيـب،  . الحسن بصري در مدينه بزرگ شد و قرآن را حفظ نمود االسالم ابوسعيد حسن بن ابي شيخ -4
، عمران بـن  اي از اصحاب را ديده است از جمله عثمان  عده. شجاع، مجاهد و بحري از علوم بود

و از آنـان  . ..وش، ابـن عبـاس، ابـن عمـر، جـابر     عبدالرحمان بن سـمره   بن شعبه ، مغيرهحصين
از جمله قتـاده، يـونس، خالدالحـذاء، در حـديث     . اند بسياري از او روايت نموده. روايت نموده است

 88در سـن   110در سال . آيد، ولي آثار تدليس در او ديده شده است ثقه، حجه و مأمون به شمار مي
 .72-1/71. سالگي فوت نمود
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 : فرمودند و در صحيح بخـاري آمده است كه پيـامرب

P172F5»نحن معرش األنبياء أخوة لعالت ديننا واحد«
P. 

 » ما پيامبران مانند برادران پدري هستيم و دينمان واحد است«
توحيد فرستاده اسـت، امـا شـرايع و     اهايش را ب د تمام فرستادگان و كتابيعني خداون

 . اند مختلفها  آن اوامر و نواهي و حالل و حرام در

﴿          ﴾ ]2: ملكال[ 

                                                                                                             
آيد  قتاده السدوسي الحجري از آخرين تابعين به شمار ميبن دعامه بن  حافظ عالمه ابوالخطاب قتاده  -1

روايـت كـرده اسـت، در     و مسعر و شعبه و معمر  و انس بن مالك كه از عبداهللا بن سرجس
سـالگي در  57بر اثر طاعون در سـن  . آيد حفظ مشهور بوده است اما از طبقات مدلسين به حساب مي

 .124-1/122. فوت نمود 110سال 

اي معتقدنـد كـه از اصـحاب     اند، اما عـده  اي او را جزء تابعين قرار داده مزاحم هاللي عده ضحاك بن -2
اسـودبن يزيـد نخعـي،    : اي از تابعين روايت نموده است از جمله از عده. حديثي روايت ننموده است

التهـذيب   تهـذيب : رك. هجري فوت نموده اسـت  106در سال . آيد از مفسرين به شمار مي... عطاء و
 .1/122المفسرين  طبقات - 4/453-454

محمدبن مروان بن اسماعيل سدي صاحب تفسير كه از اعمش و كلبي روايت نموده است، و پسرش  -3
 - 4/32ميزان االعتدال  - 9/436اند، رك ابن حجر در تهذيب  از او روايت نموده... علي و اشجعي و

 .256 -2/255طبقات المفسرين داوودي 

باشـد كـه از تعـدادي از اصـحاب     مروبن عبداهللا همداني كوفي سبيعي از اعالم تابعي ميابواسحاق ع -4
... و شو عبداهللا بن عمرو و عدي بن حاتمو براء بن عازب  از جمله زيدبن ارقم. روايت نموده است

-1/114 . فـوت نمـود   127در سال . در حديث ثقه است. اند از او، اعمش، شبعه، ثوري روايت نموده
116. 

در . 437و  2/406مسـند احمــد   - 4675رقـم   4/218ابـوداود   -7/96مسـلم   -142-4/141بخـاري   -5
كنـد، چـون كـه بـرادران      هايشان در فـروع مـي   حديث اشاره به اشتراك دين انبياء در اصول و تفاوت

 .پدري، پدرشان واحد، ولي مادران متفاوتي دارند
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 .»تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد«
 

 
 در قرآن آورده است؟ي پيامبران را  يا خداوند داستان همهآ 
 ي عبرت، موعظه و كفايت باشد، آورده است را كه مايهها  آن  آن اندازه از داستان . 

﴿                    ﴾ ]164: نساءال[ 

بر تو حكايت نموديم  آنان را قبالً] ماجراى[ كه در حقيقت] را فرستاديم[پيامبرانى و «
 .»ايم ايشان را بر تو بازگو نكرده] سرگذشت[كه ] ايم را نيز برانگيخته[و پيامبرانى 

بنابراين به آن چه از داستان آنان كه مفصالً بيان شده است به صورت مفصل و آن چه 
 .آوريم كه مجمل و خالصه آمده است، به صورت مجمل ايمان مي
 

 
 در قرآن آمده است؟ها  آن اسم چند نفر از 
  آدم، نـوح، ادريـس، هـود، صـالح،     : اند كه عبارتند از نفر در قرآن آمده 25اسامي
يونس، موسي، هـارون، اليـاس،     اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، شعيب،  ابراهيم،

كـه اسـم   (اليسع، ذالكفل، داود، سـليمان، ايـوب، عيسـي، محمـدو اسـباط       زكريا، يحيي،
 P173F1.بادها  آن يو همه درود و سالم خدا بر محمد) ي از پيامبران استا مجموعه

 
 
 
 

                                           
نفـر آنـان در آيـه     18اسامي . 86-83انعام . نفر هستند 25 ها آمده است پيامبراني كه در قرآن ذكر آن -1

: صـالح  -65اعـراف : هـود  -31بقـره : آدم: انـد  هفت نفر ديگر نيز در آيات زير آمـده . فوق آمده است
 .29فتح: محمد -85انبياء: الكفل ذي -56مريم: ادريس -85اعراف: شعيب -73اعراف
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 اند؟ پيامبران اولوالعزم چه كساني 
 اين پيامبران پنج نفر هستند كه خداوند به صورت فرد فرد در دو جاي قرآن اسم 

 .را آورده استها  آن
  : فرمايد ي احزاب كه مي در سوره) 1

﴿                       ﴾ 

 ]7: حزابألا[
هنگامى را كه از پيامبران پيمـان گـرفتيم و از تـو و از نـوح و ابـراهيم و      ] ياد كن[و «

 .»آنان پيمانى استوار گرفتيم] همه[موسى و عيسى پسر مريم و از 
 : فرمايد ي شوري كه مي سورهدر ) 2

﴿                                

    ﴾ ]13: شوريال[ 

رد و آنچـه  دين آنچه را كه به نوح درباره آن سفارش كرد براى شما تشريع ك] احكام[از «
 .»را به تو وحى كرديم و آنچه را كه درباره آن به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم

 
 

 اولين رسول چه كسي است؟ 
 اولين پيامبر بعد از به وجود آمدن اختالف در ميان بشر، نوح بوده است . 

 : فرمايد آن گونه كه خداوند مي

﴿                     ﴾ ]163: نساءال[ 

 .»وحى كرديم] نيز[ما همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحى كرديم به تو «

﴿           ﴾ ]5: غافر[ 

 .»به تكذيب پرداختند] ديگر[هاى مخالف  آنان دسته پيش از اينان قوم نوح و بعد از«
 



 جماعت سنت و اهل دهيعق از ييفرازها   130

 اختالف چه زماني به وجود آمد؟ 
 ابن عباس فرمايد مي : 

زماني بين آدم و نوح ده قرن بوده است در ايـن ده قـرن همـه مـردم بـر يـك        فاصله«
انـد، بعـد از آن مـردم دچـار      شريعت و برنامه كه همان دين صحيح الهـي اسـت، زيسـته   

P174Fو انحراف از راه راست شدند اختالف

1
P«. 

﴿      ﴾ ]213: ةبقرال[ 

 .»دهنده برانگيخت پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم«
 

 
 »خاتم پيامبران چه كسي است؟» النبيين خاتم 
 محمد آمد آخرين پيامبر است و بعد از او پيامبر ديگري نخواهد. 

 
 

 دليل اينكه محمد چيست؟النبيين است،  خاتم 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                 ﴾ ]40: حزابألا[ 

 .»تمحمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران اس«
 : فرمايد نيز مي پيامبر

P175F١»بعدي نبي وال النبيني إنه سيكون بعدي كذابون ثالثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم«
P. 

                                           
بـين آدم و نـوح ده قـرن    « : ، به اين صـورت كـه  آورده است باين اثر را ابن جرير از ابن عباس -1

تفسير ابـن جريـر تحقيـق شـاكر      .»اند ي مردم بر شريعت الهي بودهفاصله بود كه در اين ده قرن همه
 .547-2/546. داند و ذهبي نيز با او موافق است حاكم آن را بر شرط بخاري صحيح مي -4/275
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) بدانيـد (كننـد و   نفر دورغگو خواهند آمد كه ادعاي پيامبري مي 30همانا بعد از من «
 .»من خاتم پيامبران هستم وپيامبر ديگري بعد از من نخواهد آمد

P176Fليو نيز به ع

2
P أال ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی إالّ أنه ال «: فرمايد مي

P177F٣»نبي بعدي
P » آيا راضي نيستي بدان كه منزلت تو در نزد من به مانند منزلت هارون نزد

 .»موسي باشد، با اين تفاوت كه بعد از من پيامبر ديگري نخواهد آمد

P178F٤»ال نبي بعديو نيو أنا خاتم النبي«: فرمايدو در حديث دجال مي
P. 

 .»من خاتم پيامبران هستم وپيامبر ديگري بعد از من نخواهد آمد«
 .بسيارندها  اين غير يادله

 
 

 پيامبر ما محمد با چه چيزي بر ديگر پيامبران برتري داده شده است؟ 
 پيامبر   اختصاصات بسياري دارد كه به صورت جداگانه تأليف شـده اسـتP179F

5
P . از

 نيز اينكه سـيد و سـرور فرزنـدان آدم   .نه كه گفتيم، خاتم پيامبران استهمانگو: جمله
 : دنفرمايآنگونه كه خود در تفسير آيه زير مي ،است

                                                                                                             
حســن «ترمــذي آن را  46و  41و 5/16احمــد  -498و  4/499ترمــذي  -4252رقــم  4/98: ابــوداود -1

 .داند مي» صحيح

يكي از عشره مبشره و چهارمين خليفه راشد، نيز پسـر عمـوي رسـول خـدا و     : طالب علي بن ابي -2
در جـاي او   اهللا ، در خردسـالي ايمـان آورد و در شـب هجـرت رسـول     لشوهر دخترش فاطمه

بـن   المطالب فـي مناقـب علـي    فتح«ها را در كتابي به نام  ذهبي آن. آيد خوابيد، مناقب او در شمار نمي
  .سالگي به شهادت رسيد63هجري در سن 40رمضان 17در . آورده است» طالب ابي

 .115رقم  1/42و ابن ماجه  3/32و  177-1/170احمد  -7/120مسلم  -4/208بخاري  -3

 3/79احمد  -4
 .اشاره كرد 430عبداهللا اصبهاني متوفي سالتوان به كتاب ابونعيم احمدبن  از اين مصنفات مي -5



 جماعت سنت و اهل دهيعق از ييفرازها   132

﴿                             ﴾ 

 ]253: ةبقرال[
پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم از آنان كسى بود كه خدا با او برخى از آن «

 .»سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد

P180F1»ال فخرأنا سيد ولد آدم و«: فرمايد و مي
P. 

 .»شود من سرور اوالد آدم هستم و اين امر نيز مايه فخر و كبر براي من نمي«
 .جن و انس فرستاده است يي عامهو از جمله اين كه خداوند او را برا

 ﴿: فرمايد همانگونه كه خود مي                 ﴾ 

 ]158: عرافألا[
 .»بگو اى مردم من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم«

﴿              ﴾ ]28: سبأ[  

 .»بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستاديم] به سمت[ما تو را جز «

نرصت بالرعب مسرية شهر : أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبيل«: فرمايد نيز مي پيامبر

ليصل، وأحلت يل وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، فأيام رجل من أمتي أدركته الصالة ف

بعثت إلی حد قبيل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلی قومه خاصة والغنائم ومل حتل أل

P181F2»الناس عامة
P. 

پنج ويژگي به من داده شده است كه به هيچ كدام از پيامبران قبل از من تعلق نگرفتـه  «
 : است

                                           
ابـن ماجـه    -4673رقـم   4/218ابـوداود   -دانسـته » حسن صـحيح «آن را  2434رقم  622/ 4ترمذي  -1

 .1/5احمد  4308رقم  2/1440

 .2470رقم 2/142دارمي  -2/63مسلم  -113و  1/86بخاري : عليه متفق -2
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به اندازه يك ماه با دشمنم فاصله داشته باشم، رعب و وحشت من در دل  حاليكهدر  -
 .افتد او مي
پس هر كـس  . گاه قرار داده شده است مام سرزمين براي من پاك و مطهر و سجدهت -

 .تواند نمازش را بخواند از امت من هر زمان كه وقت نماز شد، در هر جا كه باشد، مي
جـايز نبـوده    ،من احدي قبل ازبراي  در حاليكهگرفتن غنيمت براي من جايز است  -
 .است
 .وند شفاعت كنمتوانم روز قيامت به اذن خدا مي -
 ياند، امـا مـن بـراي همـه     شده روانهقوم خود  سويپيامبران قبل از من هر كدام به  -

 .»ام مردم مبعوث گشته

ال نرصاين ثم و والذي نفيس بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة هيودي«: فرمايد و نيز مي

P182F1»مل يؤمن بالذي أرسلت به إالّ كان من أصحاب النارو يموت
P. 

يهـودي باشـد و يـا     به ذاتي كه جانم در دست اوست اگـر كسـي از ايـن امـت    قسم «
ام، ايمان نياورد و سپس بميرد، محققـاً جايگـاه    نصراني اسم من را بشنود و به آنچه آورده

  .»او آتش جهنم خواهد بود
در هـا   آن تـوان بـراي يـافتن    اختصاصات ديگري نيز دارد كه مي در اين زمينه پيامبر

P183Fتفحص نمود نصوص شرعي

2
P. 

                                           
 . 2/307احمد -1/2مسلم  -1
تـا   پـنج : را برشمرده است الباري هفده ويژگي پيامبر بسيارند ابن حجر در فتح اختصاصات پيامبر -2

احاديث و كلمـات پيـامبر كوتـاه ولـي پرمعنـي      (الكلم  جوامع -6. فوق آمده است ها در حديث از آن
خـواتيم   -9قراردادن صفوف مسلمانان همانند صفوف مالئكه  -8پايان يافتن انبياء به او  -7) هستند
بهترين امت بودنِ امت  -12نام بردن او به احمد  -11 فتح سراسر زمين براي امت او -10قره سوره ب

اسالم آوردن شيطاني كه همراه  -16لواء حمد  -15 كوثر -14 بخشش گناهان پس و پيش او -13او 
صنعاني آن ويژگي را در تعلـيقش بـر    .هفدهمين ويژگي را از ياد برده است بابن عباس. اوست



 جماعت سنت و اهل دهيعق از ييفرازها   134

 چيست؟» معجزات پيامبران«معني 
 معجزهP184F

١
Pشود؟ پيامبران بر چه امري اطالق مي 

P185Fالعاده كه همراه با تحدي معجزه، امري است خارق

2
P از جانب رسولP186F

3
P پذيرد  صورت مي

 : معجزه دو گونه است. و از معارضه ديگران در سالمت خواهد بود

شود، مانند خارج شدن شتر از  ك ميانسان در يكه به وسيله احساس پنجگانه: حسي
 .جان و امثال آن صخره و يا تبديل شدن عصا به مار، و يا سخن گفتن موجودات بي

 . مانند معجزه قرآن. كه با بصيرت و قدرت درك و ذهن درك خواهد شد: معنوي
اي نيـاورده، مگـر    هيچ پيامبري معجزه. داراي هر دو نوع معجزه بوده است پيامبر ما

در زمينه محسوسات، دو نيم . تري داشته است در آن باب معجزه بزرگ ه پيامبر مااين ك
بـه سـخن آمـدن ران     ،شدن ماه، ناليدن درخت خرما، فوران آب از ميان انگشتان مباركش

                                                                                                             
و چهار خاصيت ديگـر را  » ياور بودن همسرانش با او«ابن دقيق العيد آورده بعنوان » م األحكامإحكا«

ابن حجر در فتح آورده است كه بعضي . قدرتمند بودن - -شجاعت  -سخاوت: ها افزوده است به آن

حاشـيه   ةلعـد ا« -439 -1/436الباري  فتح. واهللا اعلم. اند آورده ويژگي را براي پيامبر 60از علماء تا 
 .441 -1/440 »الصنعاني علي إحكام األحكام البن دقيق العيد

ها ويـا داليـل    ها، برهان تيميه بر اين است كه بهتر است، معجزات پيامبران، نشانهاالسالم ابن راي شيخ -1
. ، بينـه و برهـان نـام بـرده شـده اسـت      »آيـه «چون كه در قرآن به از معجزه با نام . پيامبري گفته شود
 .71-4/67الجواب الصحيح 

 ، به مبارزه طلبيدنخواندن خصم را و غلبه جستن شيو پ يكردن در كار يبرابر: تحدي يعني -2

هاي پيـامبران قـرار نگيـرد، چـون كـه       االسالم ابن تيميه بر اين رأي است كه تحدي شرط نشانه شيخ -3
همانند خبردادن پيامبران پيشين از . دليل نبوت نبي است، هر چند كه بر آن تحدي ننمايد) معجزه(آيه

 .107-106» النبوات كتاب« -نبوت پيامبرمان محمد
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مـوارد  هـا   ايـن  و غيـر . درغذاي ايشان، تسبيح گفتن غذاي حضـرت  زهرآگين گوسفند
P187Fبه تواتر رسيده است ها آن يديگري كه روايات صحيح درباره

1
P. 

هـا   آن اند و جز نـامي از  اما همانند معجزات ديگر پيامبران با گذشت زمان از بين رفته
عجائـب و   قرآن اسـت كـه   اهللا ي هميشگي و پايدار رسول باقي نمانده است و تنها معجزه

 . رود معجزات آن از بين نمي

﴿                       ﴾ ]42: فصلت[ 

اى اسـت از  ]نامـه [آيد وحـى   سرش باطل به سويش نمى از پيش روى آن و از پشت«
 .»]صفات[حكيمى ستوده

 
                                           

مـاه در  «: اينگونه روايت كرده است كـه  از عبداهللا بن مسعود را امام مسلم دونيم شدن ماهحديث  -1
 447، 1/377احمـد   -133-8/132مسلم : »شاهد باشيد«: فرمود پيامبر .»زمان رسول خدا دونيم شد

  پيامبر برتنـه «روايت كرده است كه  برا بخاري از ابن عمر ي تنه درختنالهـ . 278و  3/275و 
. اي صـادر شـد   دادند، اما آنگاه كه منبر ساختند و بـر آن قـرار گرفتنـد، از تنـه نالـه      درختي خطبه مي

 .»به سمت آن آمد و دستش را بر آن كشيد پيامبر
 1/249احمـد   -42 -31رقم  26-1/22دارمي  -3/212سائي ن -2/379ترمذي  -174-4/173بخاري ،

 را بخـاري از انـس   درآمدن آب از بين انگشتان رسول خداحديث  ـ. 306، 300، 3/295و  267
آوردم، دسـتش را در   آنگاه كه در زوراء ظرفي را براي پيامبر«: اينگونه روايت كرده است كه گفت

از «: قتـاده گفـت   .»ي افـراد بـا آن وضـو گرفتنـد    شد، همـه  آب از بين انگشتانش جاري مي. آن نمود
ترمـذي   -7/59مسلم  171و  4/169بخاري  .»سيصد يا بيشتر: چندنفر بوديد؟ گفت: پرسيدم انس

و دارمـي   1/53موطـاء   -289و  215و  170و  147و  3/123احمـد   -1/60نسائي  - 597و  5/596
روايـت كـرده اسـت كـه      ، دارمي از جابرسفندسخن گفتن ران زهرآلود گودر مورد  ـ. 1/21-22

باشد، ران گوسفندي است؟ گويي اينكه در دستم مي آيا به من مي«: خطاب به غذايش فرمود پيامبر
، بخـاري از ابـن   تسـبيح گفـتن غـذا   ـ و در مورد . 175 -4/173ابوداود  -69رقم  1/35» بله: گفت

خـورد،   ح غذا را در حاليكـه پيـامبر از آن مـي   كه همانا ما صداي تسبي«: روايت كرده است مسعود
 .2/451و  1/460احمد  -30رقم  1/22دارمي  -5/597ترمذي  -4/171 .»شنيديم مي
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 دليل معجزه بودن قرآن چيست؟ 
  بـر  سال در حـالي   20دليل اعجاز قرآن اين است كه اين كالم در مدت بيشتر از
در عين حـال  و ترين آنان  كالم ترين مردمان و خوش نازل شده است كه از فصيح پيامبر
درخواست نموده كه اگر در معجزه بودن آن شـك دارنـد،   ها  آن ترين ترين و سخندان بليغ

 : فرمايد آن گونه كه مي. همانند آن را بياورند

﴿               ﴾ ]34: طورال[ 

 .»گويند سخنى مثل آن بياورند پس اگر راست مى«

﴿          ﴾ ]13: هود[  

 .»شده مانند آن بياوريد گوييد ده سوره برساخته بگو اگر راست مى«

﴿     ﴾ ]38: يونس[  

 .»اى مانند آن بياوريد گوييد سوره اگر راست مى بگو«
بيشـترين تـوان و قـدرت خـود را در جهـت رد آيـات قرآنـي و        ها  آن اما هر چند كه

 گرفتند و نيز با اينكه اين آيات در جنس همان حروفي اسـت كـه   تخريب آثار آن بكار مي
كردنـد و مسـابقه    يبـر همـديگر تفـاخر مـ    ها  آن ي كردند، و به وسيله بدان تكلم ميها  آن
 .دادند، نتوانستند همانند آن را بياورند مي

 : برداشت آنجا كه فرمودها  آن سپس قرآن پرده از عجز و ناتواني

﴿                                

        ﴾ ]88: سراءإلا[ 

بگو اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند ماننـد آن را نخواهنـد آورد   «
 .»باشند] ديگر[پشتيبان برخى ها  آن هر چند برخى از

 : فرمايد نيز مي و پيامبر
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إنام كان الذي و من عليه البرشقد أعطي من اآليات ما مثله آإالّ وما من األنبياء من نبي «

P188F1»أوحی اهللا إلیّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة أوتيت وحياً 
P. 

. انـد  بدو ايمـان آورده ها  انسان اي از كدام از انبياء كه آياتي نازل شده است، عدهبر هر«
بـر مـن فـرو    را ها  آن اميدوارم در روز قيامت بيشترين افراد به دنبال آن آياتي كه خداوند

 .»فرستاده است، بيفتند
هاي مختلف اعجاز قرآني از جملـه الفـاظ و معـاني و اخبـار      مردمان بسياري در زمينه

P189Fاند غيبي از گذشتگان و آيندگان تحقيق كرده و كتاب نوشته

2
P  اما تنها به اندازه گنجشـكي ،

 .انددهتواند بردارد، موفق به كشف عظمت قرآن ش كه با منقارش آب رودخانه را مي

                                           
 .451و  2/341احمد  -1/92مسلم  -6/97بخاري  -1

 .باقالني) اعجازالقرآن(از جمله  -2
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 ايمان به روز آخرت :ركن پنجم

  دليل اين كه بايد به روز آخرت ايمان بياوريم، چيست؟ 
 فرمايدخداوند مي : 

﴿                                

                       ﴾ ]8 -7: يونس[ 

كسانى كه اميد به ديدار ما ندارند و به زندگى دنيا دل خوش كـرده و بـدان اطمينـان    «
آوردنـد   آنچـه بـه دسـت مـى    ] كيفـر [آنـان بـه    .ند و كسانى كه از آيات مـا غافلنـد  ا يافته

 .»جايگاهشان آتش است

﴿             ﴾ ]5: عنكبوتال[ 

 .»خدا آمدنى است] او از سوى[اجل ] بداند كه[كه به ديدار خدا اميد دارد آن«

﴿              ﴾ ]6 -5: ذارياتال[ 

 .»پاداش واقعيت دارد] روز[و . ت استايد راس كه آنچه وعده داده شده«

﴿           ﴾ ]59: غافر[ 

 .»آمدنى است در آن ترديدى نيست در حقيقت رستاخيز قطعاً«
 

 
 ايمان به رستاخيز به چه معناست و شامل چه مواردي است؟ 
  وز و خـود را آمـاده   ايمان به رستاخيز به معناي تصديقِ آمدن و واقع شـدن آن ر

هـاي   ايمان به معاد شامل تصـديق نشـانه  . خود را برداشتن براي آن است يكردن و توشه
آيند و ايمان به حقانيـت مـرگ و اتفاقـات بعـد از آن از      ترديد قبل از آن مي قيامت كه بي

هاي آن و ايمـان بـه دميـدن در صـور و      ها و نعمتقبر و عذاب جمله سوال و جواب در
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ن مردگان از قبر و آن چه از اهوال و جزع و فزع مـردم در قيامـت وجـود دارد و    برخاست
ي تـرازو و ايمـان بـه صـراط و      روز محشر و انتشار نامه اعمال و توزين اعمال به وسيله

ديـدن  هـا   آن هـاي داخـل آن كـه برتـرين     بهشت و نعمت حوض و شفاعت و غيره و نيز
شديدترين آن محروم شدن از ديدار الهـي   خداوند است و همچنين جهنم و عذاب آن كه

 .شود است، مي
 

 
 افتد؟ داند، واقعه قيامت چه وقت اتفاق مي آيا كسي مي 
   زمان آمدن قيامت جزء علومغيبي است كه خداوند آن را به خود اختصـاص داده
 : فرمايد همانگونه كه مي. نيست هيچ كس از مخلوقاتش از آن آگاه است و

﴿                            

             ﴾ ]34: لقمان[ 

ا فرستد و آنچـه ر  قيامت نزد اوست و باران را فرو مى] به[در حقيقتخداست كه علم «
دانـد در   آورد و كسى نمى داند فردا چه به دست مى داند و كسى نمى كه در رحمهاست مى
 .»داناى آگاه است] كه[ميرد در حقيقتخداست  كدامين سرزمين مى

﴿                                        

              ﴾ ]187: عرافألا[ 

وقوع آن چه وقت است بگو علـم آن تنهـا نـزد    ] كه[پرسند  قيامت مى ياز تو درباره«
] اين حادثـه [گرداند  آن را به موقع خود آشكار نمى] هيچ كس[پروردگار من است جز او 

 .»رسد و زمين گران است جز ناگهان به شما نمىها  انآسم بر

﴿                               ﴾ 

  ]44 -42: نازعاتال[
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ه به گفتگو تو را چ. پرسند كه فرارسيدنش چه وقت است رستاخيز از تو مى يدرباره«
 .»علم آن با پروردگار تو است. در آن

كه قيامت چه وقت واقـع خواهـد    خدا در جواب اين سئوال جبرئيل  نيز پيامبر
 : شد؟ فرمود

 .»ما املسئوول عنها بأعلم من السائل«

نسبت به اين مسأله آگاهي بيشتري ندارد ] جبرئيل[كننده  از سوال] پيامبر[سوال شونده«
 .»]مخلوقات در اين زمينه به صورت يكسان هيچ گونه اطالعاتي ندارندي  يعني همه[

-و در روايت ديگري مـي . كند قيامت را بازگو مي هايي از در ادامه، نشانه اما پيامبر 

 : فرمايد

 34ي و آيه» داندپنج چيز راكسي جز خدا نمي« »يف مخس اليعلمهن إالّ اهللا تعالی«

 .فرمايدلقمان را تالوت مي

﴿                            

            ﴾ ]34: لقمان[ 

رستد و آنچـه را  ف قيامت نزد اوست و باران را فرو مى] به[در حقيقتخداست كه علم «
دانـد در   آورد و كسى نمى داند فردا چه به دست مى داند و كسى نمى كه در رحمهاست مى
 .»داناى آگاه است] كه[ميرد در حقيقتخداست  كدامين سرزمين مى

 هاي قيامتنشانه
 هاي قيامت كه در قرآن آمده است، چيست؟ نمونه نشانه 
 ي خداوندمانند فرموده : 

﴿                              

                               ﴾ 

 ]158:نعامألا[
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ـ ـان بيايند يـا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سويشـآي« ـ ـا پروردگارت بي ا ـايد ي
هـاى پروردگـارت    اى از نشانه ارهـروزى كه پ] اما[هاى پروردگارت بيايد  اى از نشانه پاره

ان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نيـاورده  ـايم كه قبالًـي آيد كس] پديد[
 .»بخشد دنش سود نمىايمان آور

﴿                                 

   ﴾ ]82: نملال[ 

ون اى را از زمين بـراى آنـان بيـر    بر ايشان واجب گردد جنبنده] عذاب[چون قول و «
 .»هاى ما يقين نداشتند به نشانه] چنانكه بايد[آوريم كه با ايشان سخن گويد كه مردم  مى

﴿                    

 ﴾ ]97-96: نبياءألا[ 

و  .اى بتازنـد  از هر پشـته ها  آن گشوده شود و] نراهشا[تا وقتى كه ياجوج و ماجوج «
 .»وعده حق نزديك گردد

﴿             ﴾ ]10: دخانال[ 

 .»آورد پس در انتظار روزى باش كه آسمان دودى نمايان برمى«

﴿                    ﴾ ]1: حجال[  

 .»رستاخيز امرى هولناك است ياى مردم از پروردگار خود پروا كنيد چرا كه زلزله«
 

 
 هاي قيامت را كه در احاديث از آن سخن رفته است،  چند نمونه از نشانه

 .رابياوريد
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 طلوع خورشيد از مغربP190F

1
Pگويد ، خروج جانداري از زمين كه سخن ميP191F

2
P احاديث ،

P192Fدجال

3
Pجنگهاي قبل از قيامت، نزول عيسي ،P193F

4
P خروج دو قوم يأجوجو مـأجوج ،P194F

5
P   انتشـار ،

                                           
كند كـه   روايت مي ريرهازجمله امام مسلم از ابوه. احاديث طلوع خورشيد از مغرب صحيح هستند -1

آنگـاه كـه از مغـرب    . كنـد  شود تا اينكه خورشيد از مغرب طلوع مـي  قيامت برپانمي«: فرمود پيامبر
رساند، مگـر   اما در آن روز ايمان آوردن به كسي نفعي نمي. آورند طلوع كرد، مردم جملگي ايمان مي

ابن ماجه  -4/114ابوداود  -1/95مسلم  .»داينكه قبالً ايمان داشته باشد يا در ايمانش خيري يافته باش
 .2186رقم  4/479ترمذي  -201و 164  /2و  337، 2/324احمد  -2/1347

: كنـد كـه گفـت    روايت مـي  ازجمله احاديث دابه آن است كه امام مسلم از حذيفه بن اسيد غفاري -2
كنيـد؟   ه چيز صحبت ميدرباره چ: فرمود. بر ما وارد شد در حاليكه مشغول صحبت بوديم، پيامبر«

دخـان، دجـال،   : شود، تا ده نشانه را قبل از آن نبينيـد  برپا نمي] قيامت[: فرمود. ي قيامتدرباره: گفتند
يكـي در  : دابه، طلوع خورشيد از مغرب، نزول عيسي بن مـريم، يـأجوج و مـأجوج و سـه خسـوف     

بادي كه مردم را در دريـا  شود و  و آتشي كه از عدن خارج مي مشرق، ديگري در مغرب و آخري در
قيامـت  « : فرمـود  كند كـه پيـامبر   روايت مي و همين را امام مسلم از حديث ابوهريره» اندازد مي

 .»كنـد  شود كه گردن شتران بصري را روشن مي شود تا اينكه آتشي از خاك حجاز خارج مي برپا نمي
احمـد   -4055رقـم   2/1347ه ابن ماجـ  -115و  4/114ابوداود  -4/477ترمذي  -180-8/178مسلم

 . 164و  2/295و  4/6

 .اند احاديث دجال به تواتر رسيده -3

كننـد كـه    روايـت مـي   آن است كه بخاري و مسلم از ابـوهريره  از جمله احاديث نزول عيسي -4
قسم به كسي كه جانم در دست اوست، نزديك است كه عيسي بن مريم كه حـاكمي  «: فرمود پيامبر

شما نازل شود، صليب را بشكند و خوك را بكُشد و جزيه را برچيند و مال ببخشد تـا  است عادل بر 
بخـاري   .»اي بهتر است از دنيا و هـر آنچـه در آن هسـت    در آن حال سجده. آنجا كه كس قبول نكند

 .1/93مسلم  -4/143

ن رجـوع كـرد   توا ي خروج يأجوج و مأجوج روايت شده است، ميبراي آگاهي از احاديثي كه درباره -5
 .8/165مسلم  -8/104به بخاري 
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P195Fكنـد  مـي  را قبض مؤمناندود در آسمان، باد نرمي كه جان 

1
P   ظـاهر شـدن آتـش ،P196F

2
P  و وقـوع

 .هايي در زمين و غيره خسوف
 

 
 دليل ايمان به مرگ چيست؟ 
 فرمايدخداوند مي : 

﴿                        ﴾ ]11: ةالسجد[ 

سـتاند آنگـاه بـه سـوى      بگو فرشته مرگى كه بر شـما گمـارده شـده جانتـان را مـى     «
 .»شويد پروردگارتان بازگردانيده مى

﴿                    ﴾ ]185: عمرانآل[ 

مرگ است و همانـا روز رسـتاخيز پاداشـهايتان بـه طـور      ] طعم[هرجاندارى چشنده «
 .»شود كامل به شما داده مى

 : فرمايدمي و خداوند به پيامبرش

﴿         ﴾ ]30: زمرال[ 

 .»خواهند مرد] نيز[و آنان قطعا تو خواهى مرد «
 : فرمايدو همچنين خداوند مي

﴿                         ﴾ ]34: نبياءألا[ 

قرار نـداديم آيـا اگـر تـو از دنيـا      ] در دنيا[پيش از تو براى هيچ بشرى جاودانگى و «
 .»؟يدانندبروى آنان جاو

                                           
احمـد   -2240رقـم   4/510ترمـذي   - 198 -8/197مسـلم  : احاديث قبض روح مؤمنان بـر اثـر بـاد    -1

 .1/76مسلم  -4075رقم  2/1356ابن ماجه  -4/181-182

 .8/180مسلم  - 8/100بخاري  -2



 جماعت سنت و اهل دهيعق از ييفرازها   144

﴿                        ﴾ ]27 -26: رحمنال[  

و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد . است فانياست ] زمين[هرچه بر «
 .»ماند

﴿       ﴾ ]88: قصصال[ 

 .»او همه چيز نابودشونده است جهوجز «

﴿            ﴾ ]58: فرقانال[ 

 .»ميرد توكل كن كه نمى ايو بر آن زنده«
 ....و

P197Fاحاديثي

1
P   مسـأله مـرگ از امـور    . كه در اين زمينه وجود دارند، قابل شـمارش نيسـتند

كي در آن ندارد، اما بـه سـبب   شهودي است كه هيچ كس نسبت به آن جاهل نيست و ش
عناد و سرپيچي از اوامر الهي غير از بندگان مخلص خداوند هيچ كس به مقتضاي ايمـان  

 .كند به مرگ، عمل نمي
ايمان به مرگ، معتقديم كه هر كس به هر دليلي بميرد يا كشته شود، مـرگ   يدر زمينه

چون . نقصاني نشده است او در زمان اجل مقرر خود بوده است و اجل او دچار هيچگونه
 : فرمايد خداوند مي

﴿     ﴾ ]2: رعدال[ 

 .»دهند هر كدام براى مدتى معين به سير خود ادامه مى«

﴿               ﴾ ]34: عرافألا[ 

سـاعتى آن را  ] تواننـد  مى[س چون اجلشان فرا رسد نه براى هر امتى اجلى است پو «
 .»پس اندازند و نه پيش

                                           
 .351، 2/269احمد  -4/130بخاري  -7/100مسلم : از جمله احاديث مرگ -1
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 هاي آني قبر، عذاب و نعمتوجوب ايمان به فتنه
  دليل قرآني بر اينكه انسان در قبر دچار فتنه و امتحان و سوال و جواب

 هاي قبر چيست؟ شود و نيز دليل عذاب يا نعمت مالئكه خداوند مي
 فرمايدخداوند مي : 

﴿                              ﴾ ]100: مؤمنونال[ 

آن اسـت و پشـاپيش آنـان برزخـى      ينه چنين است اين سخنى است كه او گوينـده «
 .»است تا روزى كه برانگيخته خواهند شد

﴿                            

            ﴾ ]46 -45: غافر[ 

صـبح و شـام بـر آتـش عرضـه      ] اينك هر[ .فرعونيان را عذاب سخت فرو گرفتو «
تـرين   فرعونيان را در سـخت ] رسد كه فرياد مى[رستاخيز بر پا شود  شوند و روزى كه مى

 .»عذاب درآوريد] انواع[

﴿                       ﴾ ]27: براهيمإ[ 

آخرت با سـخن اسـتوار ثابـت     اند در زندگى دنيا و در خدا كسانى را كه ايمان آورده«
 .»گرداند مى

﴿                                  

      ﴾ ]93: نعامألا[ 

] بـه سـوى آنـان   [ديـدى كـه فرشـتگان     ىوكاش ستمكاران را در گردابهاى مـرگ مـ  «
آنچه ] سزاى[جانهايتان را بيرون دهيد امروز به ] زنند و نهيب مى[اند  دستهايشان را گشوده

كرديد بـه عـذاب خواركننـده     بستيد و در برابر آيات او تكبر مى ناحق بر خدا دروغ مىه ب
 .»يابيد كيفر مى

﴿               ﴾ ]101: توبهال[ 
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 .»شوند كنيم سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مى به زودى آنان را دو بار عذاب مى«
 

 
 دليل اين امور در سنت نبوي چيست؟ 
 اند احاديث صحيح در اين زمينه آن قدر زيادند كه به حد تواتر رسيده . 

P198Fيكي از اين احاديث حديث انس

1
P ت كه پيامبر خدااس فرمود : 

إنه ليسمع قرع نعاهلم أتاه ملكان فيقعدانه و تولی عنه أصحابهإن العبد إذا وضع يف قربه و«

أشهد أنه عبداهللا ورسوله : فأما املؤمن فيقول؟ )حممد(ما كنت تقول يف هذا الرجل  :فيقوالن

قال قتادة  -اجلنة فريامها مجيعاً  انظر إلی مقعدك من النار قد أبدلك اهللا به مقعداً من: فيقال له

ما  :أما املنافق والكافر فيقال لهقال و: -وذكر لنا أنه يفسح يف قربه ثم رجع إلی حديث أنس

ال ما يقول الناس، فيقال ال دريت و ال أدري كنت أقول: كنت تقول يف هذا الرجل؟ يقول

P199F2»ري الثقلنيتليت ويرضب بمطارق من حديد رضبة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غ
P. 

شـود و يـاران او از او دور    اي از بندگان خداونـد در قبـرش گذاشـته مـي     گاه بندههر«
آينـد و   در اين هنگام دو مالئكه به طرف او مي. شنود شوند، همانا صداي پايشان را مي مي

چـه   - پيـامبر خـدا    -ي ايـن شـخص   دربـاره : كننـد  ال مـي ؤنشانند و از او س او را مي
دهـم كـه او بنـدهو     شـهادت مـي  : گويد ر اين بنده مؤمن باشد، در جواب ميگفتي؟ اگ مي

شود همينك به جايگاهت در آتش جهـنم نگـاه    پس به او گفته مي. فرستاده خداوند است
پس آن فرد هر دو منزلگاه . كند كن كه خداوند آن را براي تو به باغي در بهشت تبديل مي

 .»بيند را مي -بهشت و جهنم -خود

                                           
را بعـد    و از اصحابي كه پيـامبر  ، خادم پيامبرابوحمزه انس بن مالك بن نضر انصاري نجاري -1

 73ي اصـحاب در سـال   بعد از بقيه. عمري طوالني نمود. از هجرتش تا زمان وفات همراهي نمودند
 .45-1/44 . فوت كرد

 .تخريج آن گذشت. ، اتفاق بر صحت آن وجود داردحديث انس -2
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يابـد سـپس بـه     و انس به ما گفت كه قبـر او فراخـي و گسـترش مـي    : گويد ه ميقتاد 
ي اين  درباره: شود و اما اگر بنده منافق و كافر باشد، به او گفته مي« -حديث انس برگشت

ي  دانم همان سخني را كه مردم درباره نمي: گويد اي؟ او نيز در جواب مي شخص چه گفته
در دنيـا نفهميـدي كـه آن    : شود پس به او گفته مي. ام گفته گفتند، من هم آن را آن فرد مي

) چكشي(اي و در اين هنگام با گرزي  شخص چه كسي بوده است و قرآن را هم نخوانده
دهد كه غير از جن و  زنند كه در اثر درد آن ضربه فريادي سرمي اي به او مي از آهن ضربه

 .»شنوند را مي ي اوانس، تمام موجودات اين صدا
P200Fحديثي كه عبداهللا بن عمرو 

1
Pكند كه رسول خدا روايت مي ب فرمود : 

ن من أهل اجلنة فمن أهل إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعيش، إن كا«

P201F2»إن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتی يبعثك اهللا يوم القيامةاجلنة، و
P. 

گاه و شامگاه جايگاه ابديش، اگر بهشـتي باشـد در   ميرد، صبح هر كدام از شما كه مي«
شـود   شود و به او گفته مـي  به او نشان داده مي بهشت و اگر جهنمي باشد در آتش جهنم،
 .»كه اين جايگاه ابدي تو تا روز قيامت است

P202F3»إهنام ليعذبان«: از كنار آنان عبور كرد و فرمود و حديث آن دو قبري كه پيامبر
P. 

 .»شوند اب داده مياين دو نفر عذ«

                                           
در . ، فقيه و يكي از اعالم علم و عمل اسـت  بابوعبدالرحمن، عبداهللا بن عمر بن خطاب العدوي -1

كنـاره  ) هـاي اصـحاب   جنـگ (از فتنـه  . مناقب او بسيار اسـت . خندق و بيعت رضوان حضور داشت
جــابربن عبــداهللا . هجــري فــوت نمــود 74در اول ســال . فتــوا دادن بســيار ورع داشــت در. گرفــت
هيچ كدام از ما نبود كه به دنيا ميل نكند و يا دنيا بـه او روي نيـاورد، بـه جـز     «: فرمايد مي انصاري

 .40-1/37الحافظ  تذكر .»بعبداهللا بن عمر

 .113و  2/16احمد  - 1/237مالك  - 107-4/106نسائي  -8/160مسلم  - 4/85بخاري  -2
رقـم   1/102ترمـذي   -20رقـم   1/6ابـوداود   -4/106نسائي  -1/166مسلم  -2/103و  1/61بخاري  -3

 .745رقم 154دارمي  -1/225احمد  - 347رقم  1/125ابن ماجه  -70
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P203Fو حديث ابوايوب

1
Pپيامبر: كه فرمود  از خانه بيرون آمد در حالي كه خورشيد

P204F2»هيود تعذب يف قبورها«: در اين حال صدايي شنيد فرمود. غروب كرده بود
P. 

 .»دشو در قبرش عذاب داده مي كه ي استيهود«

P205Fو حديث اسماء

3
Pاهللا قام رسول«: كه روايت كردلالقرب التي يفتتن  خطيباً فذكر فتنة

P206F4»فيها املرء فلام ذكر ذلك ضج املسلمون ضجة
P. 

اي كـه   ي فتنـه  اي داد كه در آن درباره روزي بر سر منبر قرار گرفت و خطبه پيامبر« 
نمودنـد،  هنگامي كه اين مسايل را بيان مي. شود، صحبت فرمودند فرد در قبر دچار آن مي

 .»رسيد ناله و فرياد اصحاب به آسمان مي
P207Fو عايشه

5
Pنيز فرمودل : 

                                           
  ها حضور داشت، پيـامبر  ، در بدر و بقيه صحنهخالدبن زيد بن كليب، ابوايوب انصاري خزرجي -1

جنگهـاي  در  تا مسجد را بنا نهادند، در خانه ايشان مهمان بودند، در مدينه سكني گزيد و با علـي 
 55يا  52در روم به سال  خوارج و صفين حضور يافت و در زمان جنگهاي دوران خالفت معاويه

 .91-3/90التهذيب  تهذيب. فوت نمود

 .5/419احمد  -4/102نسائي  -8/161مسلم  -2/102بخاري  -2

را در  ببير در حاليكه عبداهللا بن ز. صديق، هشتمين نفر بود كه اسالم آورد اسماء دختر ابوبكر -3
در مكـه، او هـم    ده يا بيست روز بعد از كشته شـدن عبـداهللا  . شكم داشت، به مدينه هجرت نمود

سالگي در حاليكه هنوز دنداني از او نيفتاده و  100در سن  73االولي سال  اين در جمادي. فوت نمود
 .12/397التهذيب  تهذيب. عقلش زايل نگشته بود، واقع شد

 .4/103سائي ن -2/102بخاري  -4
ي رسـول خـدا از   و حبيبـه  ، ابوبكر صديقاهللا دختر خليفه رسوللعبداهللا عايشه المؤمنين ام ام -5

هشت سـال  . بعد از واقعه بدر در سال دوم هجري با او ازدواج كرد بزرگترين فقهاء صحابه، پيامبر
احاديـث  . ي او نازل شدبرائت و پاك ي نور درسوره. و پنج ماه در صحبت و همسري رسول خدا بود

. فـوت نمـود   58يـا   57در سـال  . شصت و پنج سال زندگي كرد. روايت نمود بسياري را از پيامبر
 1/27-29. 
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P208F1»بعد، صلی صالة إالّ تعوذ من عذاب القرب ما رأيت رسول اهللا«
P. 

خوانـد، از عـذاب قبـر بـه      ام، مگر اينكه در هر نمازي كـه مـي   را نديده پيامبر خدا«
P209Fو در داسـتان مـاه گرفتگـي   .»بـرد  خداوند پناه مـي 

2
P    كـه در مدينـه رخ داد و پيـامبر   بـه

 .عذاب قبر به خداوند پناه ببرند امر كرد كه از اصحاب
P210Fتمامي اين احاديث صحيح

3
P  را كـه از طـرق   هـا   آن حـديث از  60هستند كه نزديك به

 P211F4.ايم است، آورده) سلَّم(اند در كتابمان كه شرح  ثابتي از اصحاب روايت شده

 )بعث(وجوب ايمان به رستاخيز 
 چيست؟)زرستاخي(شوند  دليل اين كه آدميان از قبرها برخاسته مي ، 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                                

                                   ﴾ إلی قوله 

﴿                                     

         ﴾ ]7-5: حجال[ 

كه مـا شـما را از   ] بدانيد[پس  هستيد برانگيخته شدن در شك ياى مردم اگر درباره«
] احيانا[ايم سپس از نطفه سپس از علقه آنگاه از مضغه داراى خلقت كامل و  خاك آفريده

كنيم تا مـدتى   بر شما روشن گردانيم و آنچه را اراده مى] قدرت خود را[خلقت ناقص تا 
بـدان سـبب   ] هـا نماييقدرت[اين «: فرمايدمي آنجا كهتا  .»دهيم مىمعين در رحمها قرار 

اوست كه بر هر ] هم[كند و  است كه خدا خود حق است و اوست كه مردگان را زنده مى

                                           
 .4/105نسائي  -2/92مسلم  -2/102بخاري ) عليه متفق( -1

 .1535رقم  1/297دارمي  -1/195موطا  -3/133نسائي  - 3/30مسلم  -2/26بخاري  -2

 .اند ها در مسلم روايت شده يث در صحيح بخاري و اكثر آنهمه اين احاد -3

 .117-2/97معارج القبول  -4
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ى در آن نيسـت و در  شـكّ ] و[آنكـه رسـتاخيز آمـدنى اسـت     ] هـم [و . چيزى تواناسـت 
 .»انگيزد حقيقتخداست كه كسانى را كه در گورهايند برمى

﴿                      ﴾ ]27: رومال[ 

بر ] كار[نمايد و اين  كند و باز آن را تجديد مى اوست آن كس كه آفرينش را آغاز مى«
از آن اوسـت و  ] ى هـر صـفت برتـر   [و زمـين نمونـه واال  ها  آسمان او آسانتر است و در

 .»كار ناپذير سنجيده اوستشكست

﴿          ﴾ ]104: نبياءألا[ 

 .»گردانيم همان گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم دوباره آن را بازمى«

﴿                               

       ﴾ ]67-66: مريم[ 

آيا انسـان   .شوم بيرون آورده مى] از قبر[گويد آيا وقتى بميرم راستى زنده  و انسان مى«
 .»ايم و حال آنكه چيزى نبوده است آفريده آورد كه ما او را قبالً به ياد نمى

﴿                                 

                         ﴾ ]79-77: يس[ 

 .تا آخر سوره
جـويى   ايم پس بناگاه وى ستيزه اى آفريده از نطفهمگر آدمى ندانسته است كه ما او را «

لى آورد و آفرينش خود را فراموش كرد گفت چـه كسـى   او براى ما مث .آشكار شده است
بار  بگو همان كسى كه نخستين. بخشد اين استخوانها را كه چنين پوسيده است زندگى مى

 .»آفرينشى داناست] گونه[آن را پديد آورد و اوست كه به هر 

﴿                                

                 ﴾ ]33: حقافألا[ 
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هـا   آن ريـده و در آفريـدن  و زمـين را آف هـا   آسـمان  اند كه آن خدايى كه مگر ندانسته«
 .»زنده كند آرى اوست كه بر همه چيز تواناست] نيز[تواند مردگان را  درمانده نگرديد مى

﴿                                   

                    ﴾ ]39: فصلت[ 

بينى و چون باران بر آن  فسرده مىاهاى او اين است كه تو زمين را  نشانه] ديگر[و از «
 فروريزيم به جنبش درآيـد و بردمـد آرى همـان كسـى كـه آن را زنـدگى بخشـيد قطعـاً        

 .»هر چيزى تواناست كننده مردگان است در حقيقت او بر زنده
هايي كه خداوند در اين باره آورده است، مثالً اينكه با آب  و همچنين بسياري از مثال

عارض آن شده است، سرسبز و پوشيده از  باران زمين را بعد از مرگ كه با خشكي
: فرمايدنگاه كه ميآزند كند پيامبر با اين مثال در حديث طوالني عقيلي مثال مي گياهان مي

ال شقت عنه القرب حتی إت يال مدفن مو ليدع علی ظهرها من مرصع قتيو لعمر اهلک ما «

يَمْ : قول ربکيستوی جالسا يلقه من قبل رأسه فخي هْ ملا كان منه ) ما شأنکو ما أمرک يأ( ؟مَ

بعد ما معنا جيف يك! ا رسول اهللاي :قلت. ثا بأهلهيسبه حدحياة يوم لعهده باحليمس الأ قول ريبي

 يهها ويرشفت علأآالء اهللا، األرض  نبئک بمثل ذلک يفا: السباع؟ قالاح والبلی وينا الرمتزق

رشفت أحتی  اماً يأال إها السامء فلم تلبث عنها ي؟ فأرسل اهللا علبداً أا يال حت: ة فقلتيمدرة بال

ت مع نباجين أمعكم من املاء علی جين أقدر علی أهلک هلو إلعمر و رشبة واحدة يذا هإها فيعل

 .ثياحلد» ... األرض فتخرجون من األصواء من مصارعكم

سوگند به بقاي پروردگارت بر روي زمين هر جا كسي كشته شد و يا مرده اي دفن «
آن مرده يا مقتول را از طرف سر زنده نموده و ) خداوند متعال(شد قبر وي شكافته شده 

در چه حالي يا (چطوري : مايدفرپروردگارت مي. نشيندآفريند تا اينكه بلند شده وميمي
) كه اينجوري شدم(گويد پروردگارا ديروز يا همين امروز بود ؟ مي)چه مدت اينجايي

پندارد كه همين ديروز بيند، چنين ميبسبب اينكه زندگي دنيا و قبل از مرگ را نزديك مي
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خداوند  ،اي رسول خدا: گفتم. يا امروز بود كه خانواده و بستگانش را ترك نموده است
نمايد بعد از اينكه بادها و فنا و فرسودگي و درندگان ما را از متعال چگونه ما را جمع مي

. كنمدر ميان نعمتهاي خداوند نمونه و مثالي شبيه آن برايت ذكر مي: اند؟ فرمودهم پاشيده
گويي هرگز زنده نخواهد شد بيني كه بصورت گلي خشك است ميزميني را مي) مثال(
فرستد چند روزي اما خداوند از آسمان بر آن زمين باران مي) رويدآن گياهي نمي و در(

است و بيني كه يكپارچه سرسبز و خرم شدهروي ميگذرد كه دوباره به ديدن آن مينمي
سوگند به بقاي پروردگارت او بر اينكه شما را به وسيله آب دوباره زنده گرداند تواناتر 

بنابراين از . از اينكه گياهان را بر روي زمين بروياند) آسانتر استاين كار براي او (است 
 »... آييدقبرها و مزارهايتان بيرون مي

 
 

  كند، چيست؟ را انكار مي) رستاخيز(حكم آن كسي كه بعث 
 هـاي آسـماني كـافر شـده      آن فرد با انكار رستاخيز به خداوند و پيامبران و كتاب

 . است

 : فرمايدخداوند مي

﴿                          ﴾ ]67: نملال[ 

زنـده  [و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند آيا وقتى ما و پدرانمان خاك شديم آيا حتمـا  «
 .»شويم بيرون آورده مى] از گور

﴿                                

                          ﴾ ]5: رعدال[ 

است كه آيـا وقتـى خـاك شـديم بـه      ] كافران[=و اگر عجب دارى عجب از سخن آنان «
اند  راستى در آفرينش جديدى خواهيم بود اينان همان كسانند كه به پروردگارشان كفر ورزيده

 .»و در گردنهايشان زنجيرهاست و آنان همدم آتشند و در آن ماندگار خواهند بود
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﴿                                         

 ﴾ ]7: تغابنال[ 

كسانى كه كفر ورزيدند پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد بگو آرى سـوگند  «
 قطعـاً  ايـد  آنچه كرده] حقيقت[برانگيخته خواهيد شد سپس شما را به  به پروردگارم حتماً

 .»واقف خواهند ساخت و اين بر خدا آسان است
P212Fو در حديثي كه در صحيحين، ابوهريره

1
P پيـامبر  كند، آمـده اسـت كـه    روايت مي 

 : فرمايد مي سبحان خداوند: فرمود

لن  :فقوله يكذبني ابن آدم ومل يكن له ذلك وشتمني ومل يكن له ذلك، فأما تكذيبه إيا«

ختذ اهللا ولداً، ا :فقوله يمن إعادته وأما شتمه إيا اخللق بأهون عيلّ ليس أول يعيدين كام بدأين و

P213F2»مل يكن يل كفواً أحدأنا األحد الصمد مل ألد ومل أولد وو
P. 

كند و در حالي كه اين حق او نيست كه مرا تكذيب نمايـد و او مـرا    آدميزاد مرا تكذيب مي«
امـا تكـذيبي كـه    . ه مـرا شـتم نمايـد   گويد در حالي كه اين اجازه را نداشـت كـ   شتم و ناسزا مي

خداوند مرا آن گونـه كـه بـار اول خلـق كـرده      : گويد دارد، اين است كه مي ي من روا مي درباره
. تـر نيسـت   از خلقت اول سخت) رستاخيز(در حالي كه خلقت دوم . كند است، دوباره زنده نمي

د دارد و ايـن در حـالي اسـت    خداوند فرزن: گويد دهد، اين است كه مي اما ناسزايي كه به من مي
 .»ام و كسي هم همتاي من نيست نياز هستم و نزاده و زاييده نشده كه همانا من تنها و بي

 

                                           
احاديث بسياري . در زمان فتح خيبر به مدينه هجرت نمود صخر مشهور به ابوهريرهبنعبدالرحمن -1

وفات اما بعد از . آمد از اصحاب صفه به شمار مي در زمان پيامبر. روايت نموده است را از پيامبر
 58يا  57در . بيش از بقيه اصحاب حديث روايت نموده است. خداوند مالي را به او بخشيد پيامبر

 .37-1/32تذكر الحفاظ . فوت نمود 59يا 

 .اما آن را در صحيح مسلم نيافتم 193و  350و  2/317احمد  -4/112نسائي  -6/95بخاري  -2
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 هاي روز قيامتصحنه
 شود، چيست و اين دميدن چند بار  دليل اين كه معتقديم در صور دميده مي

 گيرد؟ صورت مي
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                            

       ﴾ ]68: زمرال[ 

و هر كـه در زمـين اسـت بيهـوش     ها  آسمان شود پس هر كه در و در صور دميده مى«
شود و بناگاه آنان بر  گر در آن دميده مىافتد مگر كسى كه خدا بخواهد سپس بار دي درمى

 .»نگرند پاى ايستاده مى
در اين دو آيه دوبار دميدن ذكر شده است كه بار اولِ دميـدن در صـور بـراي گـرفتن     

 .است) رستاخيز(ها  آن گرداندن و بار دومِ دميدن، براي زنده) صاعقه(جان موجودات 

﴿: فرمايد نيز خداوند مي                  

            ﴾ ]87: نملال[ 

و هر كه در زمين اسـت بـه   ها  آسمان و روزى كه در صور دميده شود پس هر كه در«
 .»سوى او آورند هراس افتد مگر آن كس كه خدا بخواهد و جملگى با زبونى رو به

آورده شده در اين آيه را به صاعقه معني كند، منظور همان نفخه اولي  »فزع«اگر كسي 
 . آورده شده است) سوره زمر(است كه در آيه فوق 

ثم ينفخ «: كند، در آن حديث آمده است كه نيز حديثي از امام مسلم هم آن را تأييد مي

 حوض يلوط رجل يسمعه من أولو -قال – ليتاً  ورفع ليتاً  أصغی إالّ  أحد يسمعه فال الصور يف

 -ينزل اهللا مطراً كأنه الطل أو قال الظل: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل اهللا أو قال -قال -بلهإ

P214F١»...فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخری فإذا هم قيام ينظرون -شعبة الشاك
P احلديث. 

                                           
 .2/166احمد  - 8/201مسلم  -1
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شنود، مگر اينكـه يكبـار    صداي آن را نميشود هيچ كس  سپس در صور دميده مي... «
اولين كسي كـه آن  : ميرد و فرمود برد و مي گردنش را پايين انداخته و سپس آن را باال مي

با شـنيدن  . شنود، شخصي است كه در حال حفر كانال آب براي شترانش است صدا را مي
اونـد بـاراني را   سـپس خد . ميرنـد  ميرد و بقيه مردم هم پس از او مـي  اين صدا آن فرد مي

باراند، به مانند سايه يا مانند بارانِ در آفتاب كه با آن بدن آدميان دوبـاره و ماننـد گيـاه     مي
ي مردم از قبرهايشـان   شود كه همه سپس صور دوم دميده مي. آورد سر از خاك بيرون مي

 .»كنند هايشان از حدقه درآمده است، نگاه مي خيزند و در حالي كه چشم برمي
انـد، آن را نفخـه ديگـري غيـر از دو      تفسير نموده »صاعقه«اني كه فزع را غير از و كس

شود و اين تفسير را حديثي طوالني در مـورد   اند كه قبل از آن دو واقع مي نفخه قرار داده
 فـزع ي  نفخـه : كند كه در آن سخن از سه بار دميدن در صور آمـده اسـت   صور تاييد مي

P215F1)رستاخيز(در برابر خداوند  قياميو نفخه) بارگيمردن يك( صعقي  ، نفخه)ترس(
P. 

 
 

  روز حشر چگونه توصيف شده است؟» کريم قرآن«در 
 در توصيف آن آيات زيادي وجود دارد از جمله : 

﴿                ﴾ ]94: نعامألا[ 

 .»ايد تنها به سوى ما آمده] اكنون نيز[ار آفريديم و همان گونه كه شما را نخستين ب«

﴿            ﴾ ]47: كهفال[ 

 .»كنيم آوريم و هيچ يك را فرو گذار نمى وآنان را گرد مى«

                                           
همچنين حديث ابن كثير در اين زمينـه روايـت   . از احاديث نفخ در صور اشاره نموديمقبال به بعضي  -1

 .كه ضعيف است 2/146شد 
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﴿                         ﴾ 

 ]86 -85:مريم[
رحمان گـروه گـروه محشـور    ] خداى[روزى را كه پرهيزگاران را به سوى ] ياد كن[«

 .»رانيم و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى .كنيم مى

﴿                              

           ﴾ ]10 -7: واقعهال[ 

و ياران چـپ  . ياران دست راست كدامند ياران دست راست. و شما سه دسته شويد«
 .»گيرندگان مقدمند و سبقت. مند ياران چپكدا

﴿                             

﴾ ]108: طه[  

كنند و  را كه هيچ انحرافى در او نيست پيروى مى] حق[داعى ] همه مردم[در آن روز «
 .»شنوى ه نمىگردد و جز صدايى آهست رحمان خاشع مى] خداى[صداها در مقابل 

P216Fي شترو آن صداي نقل و انتقال به سوي محشر است، مانند صداي آهسته 

1
P. 

﴿                                 

   ﴾ ]97: سراءإلا[ 

هر كه را خدا هدايت كند او رهيافته است و هر كه را گمراه سازد در برابر او براى و «
شـان   را كـور و الل و كـر بـه روى چهـره    هـا   آن آنان هرگز دوستانى نيابى و روز قيامـت 

 .»درافتاده برخواهيم انگيخت
 

 
 

                                           
 3/165ابن كثير  -1
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 در سنت نبوي محشر به چه وصفي آمده است؟ 
 پيامبر فرمودند : 

أربعة علی و ة علی بعري،ثالثعلی ثالث راغبني راهبني، واثنان علی بعري، والناس حيرش «

النار، تقليل معهم حيث قالوا؛ وتصبح حيث أصبحوا؛  حترش بقيتهمبعري، وعرشة علی بعري، و

P217F1»متيس معهم حيث أمسواو
P. 

همراه با خوف و رجا، در حالي كه دو نفر يا سه نفر : شوند مردم به سه گونه حشر مي«
شـوند و   چهار نفر تا ده نفر بر شتري قرار دارند و بقيه به سوي آتش جهـنم بـرده مـي   يا 

هرجا كه بخواهند استراحت كنند، يـا اگـر بخواهنـد شـب را روز و يـا روز را بـه شـب        
 .»شود برسانند، آتش همراه آنان است و از آنان جدا نمي

اي فرستاده خدا  :پرسيد از رسول خدا كند كه فردي روايت مي و انس بن مالك
 : فرمود شود؟ پيامبر چگونه كافر بر سر و رويش حشر مي

P218F2»أليس الذي أمشاه علی الرجلني يف الدنيا قادراً علی أن يمشيه علی وجهه يوم القيامة«
P. 

                                           
شرح . مصنف لفظ بخاري را آورده است -116 -4/115نسائي  -8/157مسلم  -7/194بخاري  -1

دونفر يا : طائفه دوم. و راهبينراغبين : طائفه اول. اند سه طريق، سه طائفه: حديث اينگونه است كه
هر جا كه اطراق نمايند، آتش با . شوند بقيه با آتش حشر مي: طائفه سوم. سه نفر و تا ده نفر بر شتر

معارض  )حيرش الناس حفاة عراة غرال(ظاهراً اين حديث با حديث ابن عباس . الحديث... آنان است
ا قبل از وقوع قيامت به صورت طوائف به ها اين گونه است كه مردم در دني جمع بين آن. است

اما حشر بعد از زنده شدن از قبور، ) مطابق حديث فوق(گردند،  بسوي شام جمع مي سمت محشر
ولي . اين جمع صحيح است. در حديث خود روايت كرده است بهمان است كه ابن عباس

اند كه بعضي  مثالً گفته. اند ديگران بر خود تكليف نموده و احاديث را بصورت غيرواقعي جمع كرده
 .383-11/377الباري  رك فتح. اما اينگونه نيست. گردند از مردم روز قيامت سواره حشر مي

 .8/135مسلم  -7/194بخاري  -2
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بـرد، قـادر    آن كس كه او را در دنيا بر سر پاهايش نگهداشته بود و او را بـه راه مـي  « 
 .»رويش او را نگه دارداست روز قيامت هم بر سر و 

﴿ إنكم حمشورون حفاة عراة غرالً «: و فرمود          ﴾ ]104: نبياءألا [

P219Fاحلديث» ...إن أول اخلالئق يكسی يوم القيامة إبراهيم

١
P. 

همان گونه كه بار نخست «شويد،  همانا شما پابرهنه و لخت و ختنه نشده آورده مي« 
همانا اولين كسي كه روز قيامت » گردانيم را آغاز كرديم دوباره آن را بازمى آفرينش

  ....پوشاند، ابراهيم است خداوند بر تن او لباس مي
كنند  آيا مردان و زنان برخي برخي ديگر را نگاه مي اهللا يا رسول: فرمودلعايشه

P220F2»مهم ذلكاألمر أشد من أن هي«: فرمودند پيامبر) در حالي كه لخت هستند؟(
P. 

 .»تر است از آن كه آنان به اين كار بپردازند همانا احوال آن روز سخت«
 

 
 در آيات قرآني چگونه توصيف -مكان و زمان ايستادن در قيامت  -موقف

 شده است؟
 فرمايدخداوند مي : 

﴿                                

                     ﴾ ]43 -42: براهيمإ[ 

                                           
و 229و1/223احمـد   -2423رقـم   4/615ترمـذي   -4/117نسـائي   -7/157مسـلم   -7/195بخاري  -1

 .4276رقم  2/1429ابن ماجه  -2803رقم  2/233دارمي  -253و235

 .115-4/114نسائي  -8/156مسلم  -7/195بخاري  -2
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آنـان را  ] كيفـر [كنند غافل مپندار جز اين نيست كـه   و خدا را از آنچه ستمكاران مى«
شـتابان سـر برداشـته و     .شـود  اندازد كه چشمها در آن خيره مـى  اخير مىبراى روزى به ت

 .»دلهايشان تهى است] از وحشت[زنند و  چشم بر هم نمى

﴿                             ﴾ 

 ]38: نبأال[
سخن نگويند مگر كسى كـه  ] مردم[ايستند و  ى كه روح و فرشتگان به صف مىروز«

 .»رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گويد] خداى[

﴿                               

  ﴾ ]18: فرغا[ 

رسـد در   بترسان آنگاه كه جانهـا بـه گلوگـاه مـى    ] الوقوع[را از آن روز قريبها  آن و«
خورند براى ستمگران نه يارى است و نه شـفاعتگرى كـه    حالى كه اندوه خود را فرو مى

 .»مورد اطاعت باشد

﴿            ﴾ ]4: معارجال[ 

تگان و روح در روزى كه مقدارش پنجـاه هـزار سـال اسـت بـه سـوى او بـاال        فرش«
 .»روند مى

﴿        ﴾ ]31: رحمنال[ 

 .»اى جن و انس زودا كه به شما بپردازيم«
 

 
 موقف در سنت چگونه توصيف شده است؟ 
 له، از جمدر اين زمينه احاديث فراواني وارد شده است : 
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﴿ يدر تفسير آيه بحديثي كه ابن عمر          ﴾P221F1
P  از

P222F2»يقوم أحدهم يف رشحه إلی أنصاف أذنيه«: كند كه فرمود روايت مي پيامبر
P. 

 .»رسد، غرق شده است هايش مي در عرقش كه تا نزديك گوشها  آن هر كدام از«
 

 : فرمود كندكه پيامبر نقل مي كه   و حديث ابوهريره

يلجمهم حتی يبلغ و سبعني ذراعاً  األرض س يوم القيامة حتی يذهب عرقهم يفيعرق النا«

P223F3»آذاهنم
P. 

كنند، كه عرق آنان هفتاد ذراع در زمين فرو رفته  مردم در روز قيامت آن قدر عرق مي«
 .»رسد هايشان مي ولي همچنان تا گوش

 صحف و ميزان ايمان به عرض و حساب و نشر
 و حساب در قرآن چگونه است؟ -نشان دادن كارنامه اعمال -صفت عرض 
 فرمايدخداوند مي : 

﴿              ﴾ ]18: حاقهال[ 

اى از شـما پوشـيده    پوشـيده ] و[شـويد   عرضه مـى ] به پيشگاه خدا[در آن روز شما «
 .»ماند نمى

﴿                         ﴾ ]48: كهفال[ 

                                           
 »ايسـتند  برپـا مـي  ) بـراي حسـاب و كتـاب   (همان روزي كه مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيـان   « -1

 ].6: مطففينال[

ابـن   - 64، 19، 2/13احمـد   -2422رقم  4/615ترمذي  -8/157مسلم  -7/196بخاري ) عليه  متفق( -2
 .4278رقم 2/143ماجه 

 .8/158مسلم -7/197بخاري ) عليه متفق( -3
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بـه راسـتى   ] فرمايـد  مـى ها  آن و به[شوند  و ايشان به صف بر پروردگارت عرضه مى«
به سوى ما آمديد بلكـه پنداشـتيد هرگـز    ] باز[همان گونه كه نخستين بار شما را آفريديم 

 .»موعدى مقرر قرار نخواهيم داد براى شما

﴿                              

                                      

     ﴾ ]85 -83: نملال[ 

اند محشور  و آن روز كه از هر امتى گروهى از كسانى را كه آيات ما را تكذيب كرده«
] همـه كـافران  [تـا چـون    .شوند تا همه به هم بپيوندند گردانيم پس آنان نگاه داشته مى مى

هاى مرا به دروغ گرفتيد و حال آنكـه از نظـر علـم بـدانها      ايدآيا نشانهفرم مى] خدا[بيايند 
آنكـه سـتم كردنـد حكـم     ] كيفـر [و به  .كرديد چه مى] در طول حيات[احاطه نداشتيد آيا 

 .»بر آنان واجب گردد در نتيجه ايشان دم برنيارند] عذاب[

﴿                                 

           ﴾ ]8 -6: زلزلهال[ 

پس هر كه . كارهايشان به آنان نشان داده شود] نتيجه[آن روز مردم پراكنده برآيند تا «
اى بـدى كنـد    وزن ذرهو هـر كـه هـم   . آن را خواهد ديد] نتيجه[اى نيكى كند  وزن ذرههم

 .»آن را خواهد ديد] نتيجه[

﴿                   ﴾ ]93 -92: حجرال[ 

 .»دادند از آنچه انجام مى. پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد«

﴿        ﴾ ]24: صافاتال[ 

 .»و بازداشتشان نماييد كهآنها مسؤولند«
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 اند؟ اين موارد در سنت چگونه آمده 

: اهللا تعالی أليس يقول: قالت عائشة »من نوقش احلساب عذب«: فرمايد مي پيامبر

﴿          ﴾P224F١
P ذلك العرض«: قال«P225F٢ 

مگر خداوند : عايشهفرمود.شود ير حساب مناقشه نمايد عذاب داده مآن كس كه د«

﴿: فرمايد نمي         ﴾اين كه در آيه آمده است، منظور : ؟ فرمود

 .»عرض است

أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهباً : جياء بالكافر يوم القيامة فيقال له«: فرمود و پيامبر

فقد سألتك ما  :يف روايةو .قد سئلت ما هو أيرس من ذلك: نعم فيقال :فيقول ؟ي بهكنت تفتد

P226F3»أنت يف صلب آدم، أن ال ترشك يب فأبيت إالّ الرشكهو أهون من هذا و
P. 

گويند آيا اگر هم اكنون پر از زمين طال و جـواهر   آورند و به او مي آن روزكافر را مي«
اما از تـو  : شود به او گفته مي. بله: گويد دادي؟ مي نميرا در راه آزاديت فديه ها  آن داشتي

در حاليكه در صلب آدم بودي بسيار كمتر از اين خواسته شد و درخواست از تو اين بود 
 .»ولي همچنان تو مشرك شدي. كه براي خداوند شريك قرار ندهي

 : و فرمود

أيمن منه فال يری إالّ ما قدم  بينه ترمجان فينظروما منكم من أحد إالّ سيكلمه ربه ليس بينه «

ينظر بني يديه فال يری إالّ النار تلقاء وجهه و ينظر أشأم منه فال يری إالّ ما قدم،و من علمه،

P227F4»فاتقوا النار ولو بشق مترة ولو بكلمة طيبة
P. 

                                           
 ].8: نشقاقالا[ -1
 6/47احمـد  – 3093رقـم   3/184ابوداود  -2426رقم  4/617ترمذي  -8/164مسلم  -7/197بخاري  -2

 .127و  108و  91و 

 .3/129احمد  -8/134مسلم  -7/198بخاري ) متفق عليه( -3
 .3/218احمد  -185رقم  1/66ابن ماجه  -2415رقم  4/611ترمذي  -8/202و  7/198بخاري  -4
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كند كه در بين او و خدايش هيچ  هر كدام از شما در حالي با پروردگارش صحبت مي«
در اين هنگام آن فرد به سـمت راسـت و چـپ خـود نگـاه      . ندارد حايل و مترجمي قرار

كنـد، آتـش    بيند و جلوي خـود را نگـاه مـي    كند و جز اعمال خود چيز ديگري را نمي مي
دادن دانه خرمايي در راه  پس خود را از آتش دوزخ برهانيد، حتي اگر با. بيند جهنم را مي

 .ي طيبه باشدخدا و يا گفتن كلمه
 : و فرمود

يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا  منه ربه حتی - املؤمنني يعني–دنو أحدكم ي«

 وأنا الدنيا ين سرتت عليك يفإ: كذا فيقول نعم فيقرره ثم يقولو يقول عملت كذافيقول نعم و

)P)228F1»اليوم لك أغفرها
P. 

شود، تا اينكه ستر و حجاب پروردگارش به او نزديك مي ـ  مؤمنينـ�  هر كدام از شما «
آيا تو اين كارها : فرمايدسپس مي. گيردبر وي قرار مي) رحمتش يسايه(و حفاظ خداوند

فرمايـد ايـن كارهـا را    مـي . بله: گويدرا انجام دادي؟ مي) منظور معاصي است، واهللا اعلم(
 را در دنيا براي تو پوشـاندم و امـروز  ها  آن من: فرمايدسپس مي. بله: گويدانجام دادي مي

 .»بخشمراي تو ميرا بها  آن
 

 
 در قرآن چگونه توصيف شده است؟ -ها كارنامه -ها انتشار نامه 

﴿: فرمايدخداوند مي                           

                      ﴾ ]14 -13: سراءإلا[ 

                                           
 1/65و ابن ماجه  8/105و مسلم  8/203و  5/214بخاري . متفق عليه -1
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اى كـه آن را   ايـم و روز قيامـت بـراى او نامـه     او بسته گردن را به وكارنامه هر انسان«
ات را بخوان كافى است كه امروز خـودت حسـابرس    نامه .آوريم بيند بيرون مى گشاده مى
 .»خود باشى

﴿     ﴾ ]10: تكويرال[ 

 .»ها زهم بگشايند و آنگاه كه نامه«

﴿                              

                            ﴾ 

 ]49: كهفال[
شود آنگاه بزهكاران را از آنچـه در آن اسـت    نهاده مى] عمل شما در ميان[و كارنامه «

كوچـك و  ] كـار [اى است كه هـيچ   واى بر ما اين چه نامه گويند اى بينى و مى بيمناك مى
انـد   به حساب آورده است و آنچـه را انجـام داده   بزرگى را فرو نگذاشته جز اينكه همه را

 .»دارد حاضر يابند و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا نمى

﴿                       ﴾ ]تا ]19: حاقهال 

﴿    ﴾ ]37: حاقهال[ 

 .»اش به دست راستش داده شود گويد بياييد و كتابم را بخوانيـد  كارنامهاما كسى كه «
 .»خورند كه آن را جز خطاكاران نمى«: فرمايدتا جايي كه مي

﴿: فرمايد سوره انشقاق كه خداوند مي يو آيه            ﴾  و

﴿ فرموده است            ﴾ ]10 -7: نشقاقإلا[ 

و امـا كسـى كـه    «: و فرمـود  »اش به دسـت راسـتش داده شـود    اما كسى كه كارنامه«
 .»اش از پشتسرش به او داده شود كارنامه
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بر اين موضوع داللت دارد كه كسي كه كتابش را بـا دسـت راسـتش بگيـرد، آن را از     
اش را بگيرد، آن را از  آن كسي كه با دست چپ نامه آورند و اما سمت جلويش برايش مي

 .دهند پشت سرش به او مي
 

 
 دليل اين امر در سنت نبوي چيست؟ 

يدنو «: ي رسول خداستدر اين مورد احاديث زيادي هست، من جمله اين فرموده

 كذا فيقول نعمو منه ربه حتی يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا» يعني املؤمنني«أحدكم 

 لك أغفرها أناو الدنيا كذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اين سرتت عليك يفو يقول عملت كذاو

 شهاداأل رؤوس علی عليهم فينادي الكفار أو اآلخرون أماو حسناته صحيفة تطوي ثم. اليوم

﴿                ﴾«P229F1 

تا اينكه ستر و حجاب  شود،پروردگارش به او نزديك مي ـ  مؤمنينـ�   هر كدام از شما«
آيا تو اين كارهـا  : فرمايدسپس مي. گيردبر وي قرار مي) سايه رحمتش(و حفاظ خداوند 

فرمايـد ايـن كارهـا را    مـي . بله: گويدرا انجام دادي؟ مي) منظور معاصي است، واهللا اعلم(
 را در دنيا براي تو پوشـاندم و امـروز  ها  آن من: مايدفرسپس مي. بله: گويدانجام دادي مي

امـا ديگـران يـا همـان     . شودهايش پيچيده ميسپس نامه نيكي. بخشمرا براي تو ميها  آن
و گواهان خواهند گفـت اينـان بودنـد كـه بـر      «شود كه ز سوي گواهان ندا زده ميكفار ا

 ].18: هود[ »دپروردگارشان دروغ بستن

آيا در روز قيامت، كسي در فكر محبوب يا دوست  !اهللا ا رسولي«: فرمود لعايشه
 : فرمود پيامبر» خود خواهد بود؟

                                           
 .تخريج آن گذشت -1
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د تطاير الكتب إما أما عنامليزان حتی يثقل أو خيف فال، و أما عند ثالث فال أما !يا عائشة«

P230F1»...إما يعطی بشامله فال، وحني خيرج عنق من الناريعطي بيمينه و
P. 

در هنگام وزن كردن اعمال و اينكه آيا سنگين باشد يـا  ! ت خيردر سه حال اي عايشه«
و اينكه آيا با دست راست آن را بگيـرد يـا    -ها كارنامه-ها سبك و در هنگام گرفتن كتاب

در اين حالت فرد تنها درگير احـوال  . چپ و در هنگام بيرون آمدن گردني از آتش دوزخ
 .»د نداردخود است و ديگري را چه دوست و چه دشمن در يا
 

 
 ترازو و وزن كردن در قرآن چگونه توصيف شده است؟ 
 فرمايدخداوند مي : 

﴿                               

                ﴾ ]47: نبياءألا[ 

بينـد   چيزى ستم نمى] در[نهيم پس هيچ كس  و ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مى«
آوريم و كـافى اسـت كـه مـا حسـابرس       وزن دانه خردلى باشد آن را مىهم ]عمل[و اگر 
 .»باشيم

﴿                        ﴾ ]8: عرافألا[ 

او گـران  ] عمـل [درست است پس هر كس ميزانهـاى  ] اعمال[و در آن روز سنجش «
 .»باشد آنان خود رستگارانند

﴿                  ﴾ 

 ]103: مؤمنونال[

                                           
 .حديث احمد ضعيف، ولي حديث ابوداود صحيح است -4755رقم  4/240ابوداود  -6/110احمد  -1
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هميشه ] و[شان سبك باشد آنان به خويشتن زيان زده ]اعمال[و كسانى كه كفه ميزان «
 .»مانند در جهنم مى

﴿: فرمايدو خداوند در مورد كافران مي             ﴾ 

 ]105:كهفال[
 .»ارزشى نخواهيم نهاد] قدر و[ها  آن و روز قيامت براى«

 
 

 در اين باره از سنت نبوي چه دليلي وجود دارد؟ 
 احاديث بسياري در اين باره روايت شده است مانند : 

حديث بطاقه كه درباره كسي است كه شهادتين گفته است و تنها عمل نيك او غيـر از  
ه اما اعمال بد او در نود و نه پرونده حجيم آورد. باشد اصل ايمان فقط همان شهادتين مي

P231Fشده است

1
P .دهد و شهادتين از نـود   را در ترازو قرار ميها  آن پس در روز قيامت خداوند

 .تر است و نه پرونده سنگين
 : فرمايد مي كه در فضيلت ابن مسعود نيز حديث پيامبر

P232F2»أتعجبون من دقة ساقيه، والذي نفيس بيده هلام يف امليزان أثقل من أحد«
P. 

كنيد؟ قسم به آن كس كه جان من در  بن مسعود تعجب ميآيا از الغري ساق پاهاي ا« 
در ترازوي اعمال از كـوه احـد   )منظوراعمال ابن مسعود(پاي او ) ساق(دست اوست، دو 

 .»تر است سنگين
 : و فرمود

                                           
 .1/529حاكم  -4300رقم  2/437 ابن ماجه -2639رقم  5/24ترمذي  -2/213احمد  -1
 .و ذهبي نيز با او موافق است 3/317حاكم آن را صحيح دانسته  -1/421احمد  -2
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P233Fوقال- »ةالقيامة ال يزن عنداهللا جناح بعوض ليؤتی بالرجل العظيم السمني يوم إنه«

1
P- 

﴿ اقرؤا             ﴾« 

آورند كه در نـزد خداونـد بـه     روز قيامت مرد سنگين و بزرگي را به پيشگاه الهي مي«
] قـدر و [هـا   آن و روز قيامـت بـراى  «: بخوانيـد : و فرمود »ي بال مگسي وزن ندارد اندازه

 .»ارزشى نخواهيم نهاد

 ايمان به صراط و قصاص و حوض
 است؟ در قرآن صراط چگونه آمده 

 فرمايدخداوند مي :﴿                     

                  ﴾ ]72 -71: مريم[ 

همـواره بـر   ] امـر [گـردد ايـن    در آن وارد مى] اينكه[و هيچ كس از شما نيست مگر «
رهـانيم و   انـد مـى   آنگاه كسـانى را كـه پرهيزگـار بـوده    . پروردگارت حكمى قطعى است
 .»كنيم رها مى] دوزخ[ستمگران را به زانو درافتاده در 

﴿                      ﴾ ]12: حديدال[ 

بينـى كـه نورشـان پيشاپيششـان و بـه جانـب        روز كه مردان و زنان مؤمن را مـى  آن«
 .»راستشان دوان است

 
 

 توصيف آن در سنت چگونه آمده است؟ 
 در حديث شفاعت آمده است كه : 

                                           
 .8/125مسلم  -5/236بخاري ) متفق عليه( -1
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P234F١»يؤتی باجلرس فيجعل بني ظهري جهنم«
P مدحضة : ما اجلرس؟ قالو !اهللا يا رسول :قلنا

: حسكة مفلطحة هلا شوكة عقيفاً تكون بنجد يقال هلاو كالليبو مزلة عليه خطاطيف

ناج و كأجاويد اخليل والركاب، فناج مسلمو كالريحو السعدان، يمر املؤمن عليها كالربق

 احلديث يف الصحيح» مكدوس يف نار جهنم حتی يمر آخرهم يسحب سحباً و خمدوش

اين پل چيسـت؟   !اهللا يارسول: گفتيم. دهند آورند و بر پشت جهنم قرار مي پلي را مي«
ها و  پلي بسيار خطرناك و لغزنده است كه از هر دو طرف داراي خارها و قالب: فرمودند

رويـد و بـه آن سـعدان     خاري پيچان بر آن قرار دارد كـه در منطقـه نجـدمي   . هاست گيره
بعضي از مؤمنان مانند آذرخش، برخي به سرعت باد، برخي ديگر ماننـد اسـب   . گويند مي

برخي از مسلمانان به سالمت و گروهي زخمـي از آن عبـور   . گذرند ز روي آن ميتيزرو ا
افتند، تا اينكه آخرين نفـر از آنـان از آتـش جهـنم     گروهي نيز در آتش دوزخ مي. كنند مي

 .»شود خارج مي
P235Fابوسعيد خدري

2
P پل صراط از مو باريكتر و از شمشير تيزتر است«: فرمايد مي«. 

 
 

 گيرد، در قرآن چيست؟ وند قصاص افراد را از يكديگر ميدليل اينكه خدا 
 فرمايدخداوند مي : 

﴿                                 ﴾ 

 ]40: نساءال[

                                           
و  346و  345و 26و  3/25و  276-2/275احمـد   -1/122و  1/129مسلم  -8/182و  7/205بخاري  -1

 .6/110و  5/159
 6/110احمد  - 1/117مسلم  -2
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نيكـى باشـد دو   ] كـار  آن ذره[كنـد و اگـر    اى ستم نمـى  وزن ذره خدا هم در حقيقت«
 .»بخشد كند و از نزد خويش پاداشى بزرگ مى چندانش مى

﴿               ﴾إلی قوله ﴿     ﴾ 

 ]20 -17: غافر[
 »ستمى نيسـت  يابد امروز آنچه انجام داده است كيفر مى] موجب[امروز هر كسى به «

 .»كند و خداست كه به حق داورى مى«: فرمايدتا جايي كه مي

﴿              ﴾ ]69: زمرال[ 

 .»ميانشان به حق داورى گردد و مورد ستم قرار نگيرند«
 

 
  در سنت چگونه آورده شده است؟قصاص 
 روايت شده است مانند اينكه پيامبر احاديث بسياري در اين زمينه فرمايد مي :

P236F1»أول ما يقضی بني الناس يف الدماء«
P »ي آن انجام  اولين گناه مردم كه قضاوت درباره

  .»شود، گناه قتل است مي

من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار وال درهم «: فرمايد و مي

حسناته فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت  من قبل أن يؤخذ ألخيه من

P237F2»عليه
P. 

چـون كـه در   . اگر كسي به فرد ديگري ظلمي روا داشته است، از او حالليـت بطلبـد  «
شـود و بـر حسـنات     آخرت درهم و ديناري وجود ندارد و از حسنات آن فرد گرفته مـي 

                                           
 -441و  1/388احمـد   -2615رقـم   2/973ابـن ماجـه    -7/83نسائي  -5/107مسلم  -8/35بخاري  -1

 .1396رقم 4/17ترمذي  -442

 .2/70و  506و  2/435احمد  -2414رقم  2/807ابن ماجه  -7/197بخاري  -2
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شـود و بـر    ات مظلوم گرفته مياي نداشته باشد از سيئ مظلوم اضافه مي گردد و اگر حسنه
 .»افزايند    سيئات او مي

 : فرمايد و مي

عضهم من بعض اجلنة والنار فيقص لب من النار فيحبسون علی قنطرة بني خيلص املؤمنون«

وا أذن هلم يف دخول اجلنةالدنيا حتی إذا هذبوا و مظامل كانت بينهم يف P238F1»نقُّ
P. 

بـر روي پلـي بـين بهشـت و جهـنم قـرار        آينـد،  مؤمناني كه از آتش جهنم بيرون مي«
دهند تا  اند، پس مي هايي را كه در دنيا در برابر همديگر انجام داده گيرند و قصاص ظلم مي

 .»شود سپس به آنان اجازه دخول به بهشت داده مي. اينكه پاك و تميز شوند
 

 
 توصيف حوض در قرآن چگونه است؟ 
 خداوند به پيامبرش فرمايدمي : 

﴿        ﴾ ]1: كوثرال[ 

 .»كوثر داديم] چشمه[ما تو را «
 

 
 در سنت نبوي از حوض به چه صورت سخن گفته شده است؟ 
 شماري در اين زمينه وارد شده است تا آنجا كه اين احاديث بـه حـد   احاديث بي

 : انداز جمله تواتر رسيده

P239F1»شوم ر سر حوض حاضر ميمن قبل از شما ب «: فرمودند 
P. 

                                           
 .74و  63و  57و  3/13مسند  -7/197بخاري  -1
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P240F2»إين واهللا ألنظر إلی حويض اآلنو إين شهيد عليكمو إين فرط لكم«: و فرمودند
P. 

دهـم و قسـم بـه      شوم و بر شما شهادت مي من قبل از شما بر سر حوض حاضر مي«
 .»بينم اكنون حوضم را مي خدا هم

 : و فرمودند

كيزانه كنجوم السامء و ن املسكرحيه أطيب مو حويض مسرية شهر ماؤهأبيض من اللبن«

 P241F3»من رشب منه فال يظمأ أبدأ

آب داخل آن از شير سفيدتر و از . بزرگي حوض من به اندازه يك ماه راه رفتن است«
هر كس از . هاي آسمان است ي ستاره هاي درون آن به اندازه مشك خوشبوتر است و جام
 .»شود آن بخورد، هيچگاه تشنه نمي

 :قال ؟ما هذا يا جربيل :قباب اللؤلؤ املجوف فقلت ، حافتاهعلی هنر أتيت«: و فرمودند

P242F4»هذا الكوثر
P. 

. بر سر نهري حاضر شدم كه اطرافش را گنبدي از مرواريدهاي توخالي پوشانده بـود «
 .»كوثر است: اي جبرئيل اين نهر چيست؟ فرمود: گفتم

 وجوب ايمان به وجود كنوني بهشت و جهنم و عدم فناي آن دو
 مان به بهشت و جهنم بر چه اساسي الزم است؟اي 

                                                                                                             
 2/1300ابن ماجه  1/94نسائي  -71و  68و  67و  66و  7/65مسلم  - 209و  7/206 -8/87: بخاري -1

 4/313و  384و  3/18و  408و  2/300و  402و  384و  1/257احمـد   -50-1/49موطا  -2/1429و 
 .412و  393و  339و  5/333و  89و  88و  86و  5/41و  351و  349و 

 .154و  153و  4/149و احمد  7/67و مسلم  7/209بخاري ) عليه متفق( -2
 .7/66مسلم  -7/207بخاري : متفق عليه -3

و  164و  152و  3/115احمـد   -3360و  3359رقم  5/449ترمذي  -4/237ابوداود  -7/207بخاري  -4
 .289و  247و  232و  207و  191
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 فرمايدخداوند مي : 

﴿                              

               ﴾ ]25 -24: ةالبقر[ 

. از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگها هستند و براى كافران آماده شده بپرهيزيد«
انـد مـژده ده كـه ايشـان را      اند و كارهاى شايسـته انجـام داده   و كسانى را كه ايمان آورده

 .»جويها روان استها  آن ]درختان[باغهايى خواهد بود كه از زير 
 .اين زمينه بسيارند و آيات در

در دعـايي كـه در نمـاز شـب     : روايت شـده اسـت   و در حديث صحيحي از پيامبر
 : خواند فرمود مي

وعدك احلق ولقاءك حق وقولك حق؛ واجلنة حق والنار حق احلمد أنت احلق و ولك«

P243F1»حق والساعة حق حممدوالنبيون حق و
P. 

هايت و لقايـت و سـخنانت هـم     توراسزد كه همانا تو بر حقي و وعده  سپاس فراوان«
 .»و روز قيامت برحقند حقند و بهشت و جهنم حقند و پيامبران و محمد

إله إال اهللا وحده ال رشيك له؛ وأن حممداً عبده ورسوله وأن من شهد أن ال «: و فرمود

كلمته ألقاها إلی مريم وروح منه واجلنة حق والنار حق أدخله اهللا عيسی عبداهللا ورسوله و

P244F٢»نة علی ما كان من العملاجل
P. من أبواب اجلنة الثامنية أهيا شاء«يف رواية و أخرجاه«P245F3

P. 

هر كس كه شهادت بدهد كه همانا هيچ خدايي غير از اهللا حق نيست و تنها و بـدون  «
شريك و به تنهايي حق خدايي دارد و همانا محمد بنده و فرستاده اوست وعيسي نيز بنده 

كه بر مريم القاءشده است و بهشت و جهنم حقند، خداوند او و رسول و كلمه الهي است 

                                           
 .358و  1/298احمد  -2/184مسلم  –8/167و  7/148و  2/42بخاري ) متفق عليه( -1
 .543و  1/42مسلم  -4/139بخاري  -2
 .1/42مسلم  -3
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كند و در روايتي، از هركـدام   را هر چند كه اعمال شر فراوان داشته باشد، وارد بهشت مي
 .»كند از درهاي هشتگانه بهشت كه بخواهد او را وارد بهشت مي
 

 
 ايمان به بهشت و جهنم به چه صورت است؟ 
 و  هـا  آن به معناي تصديق قطعي و يقيني است بر بـودن  ايمان به بهشت و جهنم

ايـن  . گـذارد  را تـا ابـد بـاقي مـي    ها  آن تصديق اينكه همينك اين دو موجودند و خداوند
 .گردد هاي جهنم مي هاي بهشت و ناخوشي تصديق شامل تمام خوشي

 
 

 گوييم، بهشت و جهنم همينك نيز وجود  بر چه اساس و دليلي است كه مي
 ند؟دار

 خبر داده استها  آن خداوند به آماده بودن . 
 : فرمايد بهشت مي يدرباره

﴿      ﴾ ]133: عمرانآل[ 

 .»براى پرهيزگاران آماده شده است«
 : فرمايد و درباره آتش جهنم مي

﴿     ﴾ ]131: عمرانآل[ 

 .»براى كافران آماده شده است«
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P246Fو خداوند در كتابش به سكونت

1
P       آدم و حـوا در بهشـت قبـل از خـوردن از درخـت

است و نيز به اين كه كافرين صبحگاه و شامگاه بر بهشتي و فروافتادن بر زمين اشاره كرده
P247Fشوند آتش جهنم عرضه مي

2
Pخبر داده است ،. 

 : فرمايد نيز مي پيامرب

P248F٣»واطلعت النار فرأيت أكثر أهلها النساءأطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء «
P. 

 احلديث

دادنـد و نيـز بـر اهـل      بر اهل بهشت اطالع يافتم كه بيشتر اهل آن را فقرا تشكيل مي«
 .»دادند جهنم اطالع يافتم كه بيشتر اهل آن را زنان تشكيل مي

 : فرمودند و در صحبت از عذاب قبر آورديم كه پيامبر

P249F٤»...مقعده إذا مات أحدكم يعرض عليه«
P احلديث 

 .»كنند هر كدام از شما كه بميرد، جايگاهش را در بهشت يا دوزخ بر او عرضه مي«

 : فرمايد مي و پيامبر

P250F٥»أبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم«
P. 

                                           
﴿: فرمايد اشاره به قول الهي دارد كه مي -1             ﴾ ]اي : گفتيم«] 35: ةالبقر

﴿: فرمايدو مي »تو با همسرت در بهشت سكونت كن! آدم           ﴾ 
 .»تو و همسرت در بهشت ساكن شويد! اي آدم«] 19: عرافاأل[

 .كند مي 46و  45اشاره به آيه غافر  -2

و  1/234احمد  2603و  2602رقم  4/715ترمذي  -8/88مسلم  -4/85و  7/179بخاري ) عليه متفق( -3
 .442و  4/429و  2/297

 .1يمورد شماره 143صفحه  تخريج آن گذشت در پاورقي) عليه متفق( -4

 - 157رقـم   1/295ترمذي  -402و  401رقم  1/110ابوداود  -2/107مسلم  -4/89و  1/135بخاري  -5
مالـك   -1210رقـم   1/219دارمـي   -681و 677رقـم   223-1/222ابـن ماجـه    -249-1/248نسائي 
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هنگاميكه هوا بسيار گرم باشد، نماز ظهر را به تأخير بيندازيـد كـه گرمـاي شـديد از     «
 .»نفس و گرماي جهنم است

 : و فرمود

وجل فقالت« ريب أكل بعيض بعضاً فأذن هلا بنفسني يف الشتاء  :اشتكت النار إلی رهبا عزّ

P251F1»ونفس يف الصيف فأشد ما جتدون من احلر وأشد ما جتدون من الزمهرير
P. 

خورد پس  جهنم به درگاه خداوند شكايت كرد كه قسمتي از من قسمت ديگرم را مي«
ترين گرمـاي   كه شديد.دوبار در زمستان و تابستان نفس بكشد خداوند به او اجازه داد كه

 .»تابستاني و سرماي زمستاني هستند

P252F2»احلمي من فيح جهنم فأبردوها باملاء«: و فرمود
P. 

 .»پس آن را با آب سرد كنيد ،جهنم است يگرما) جنس(كه تب از يبراست«

P253F3»...فقال أذهب فانظر إليها اهللا اجلنة والنار أرسل جربيل إلی اجلنة ملّا خلق«: و فرمود
P 

 .احلديث

بـه او  . آنگاه كه خداوند بهشت و جهنم را آفريد، جبرئيل را به سمت بهشت فرسـتاد «
 . تا آخر حديث» به آنجا برو و آن را نگاه كن: فرمود

                                                                                                             
ــد  -1/38 و  162و  5/155و  4/262و  4/250و  59و  53و  52و  3/9و  256و  238و  2/229احمـ

 .5/368و  176
دارمـي   – 1/538مالـك   -4319رقـم   2/1444ابـن ماجـه    -2/108مسلم  -4/89بخاري ) عليه متفق( -1

 2848رقم  2/245

 -2/1149ابـن ماجـه   -2073رقـم   4/404ترمـذي   -24-7/23مسـلم   -90-4/89بخاري ) عليه متفق( -2
 5/216و  4/141و  3/164و  134و  2/21و  1/291احمد  -3/122مالك  -3475و  3472رقم  1150

 .6/346و  91و  6/50و 

 .354و  333و  2/332مسند -2560رقم  4/693ترمذي  -4744رقم  4/236ابوداود  -7/3نسائي  -3
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P254Fدر شب اسراء) بهشت و جهنم(اين دو 

1
P  و همچنين روزي كه خورشيد كسوف كـردP255F

2
P ،

 .عرضه شدند به پيامبر
 .آيد اين زمينه احاديث صحيحي آمده است كه به شمار نمي و در

 
 

  جهنم باقي و فناناپذيرند، چيست؟دليل اينكه بهشت و 
 فرمايد خداوند در مورد بهشت مي : 

﴿              ﴾ ]100: توبهال[ 

 .»همان كاميابى بزرگاند اين است  هميشه در آن جاودانه«

﴿        ﴾ ]48: حجرال[ 

 .»شوند و نه از آنجا بيرون رانده مى«

﴿     ﴾ ]108: هود[ 

 .»بخششى است كه بريدنى نيست«

﴿               ﴾ ]54: ص[ 

 .»روزى ماست و آن را پايانى نيستدر حقيقت اين «

﴿         ﴾ لی قولهإ ﴿               ﴾ 

 ]56 -51: دخانال[
در آنجا جز «: فرمايدتا جايي كه مي .»]اند[به راستى پرهيزگاران در جايگاهى آسوده «

 .»مرگ نخواهند چشيد مرگ نخستين

                                           
. سند ابن ماجه ضعيف است 2431رقم  2/812ابن ماجه  -103-1/102مسلم  -250-248/ 4بخاري  -1

 .باشد اما بقيه اسناد درست مي

 .196-1/195مالك  -1265رقم  1/402ابن ماجه  -131-3/130ائي نس -3/30مسلم  -2/28بخاري  -2
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و ساير آياتي كه خداوند به ابديت بهشت و ابديت اهل آن و عدم قطع بهشت از آنان 
 .از آن خبر داده استها  آن و عدم خروج

 : فرمايد آتش جهنم مي يو درباره

﴿           ﴾ ]169: نساءال[ 

 .»براى خدا آسان است] كار[ن جاودانند و اين مگر راه جهنم كه هميشه در آ«

﴿                           

﴾ ]65 -64: حزابألا[ 

جاودانـه در  . سـت آتش فروزانى آماده كرده اها  آن خدا كافران را لعنت كرده و براى«
 .»يابند و نه ياورى مانند نه يارى مى آن مى

﴿                      ﴾ ]23: جنال[ 

آتش دوزخ براى اوسـت و جاودانـه    و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعاً«
 .»در آن خواهند ماند

﴿       ﴾ ]167: ةالبقر[ 

 .»آمدنى نيستند و از آتش بيرون«

﴿          ﴾ ]75: زخرفال[ 

 .»در آنجا نوميدندها  آن يابد و از آنان تخفيف نمى] عذاب[«

﴿                ﴾ ]36: فاطر[ 

شود تا بميرند و نه عـذاب آن از ايشـان كاسـته     نمى] جارى[حكم به مرگ بر ايشان «
 .»شود

﴿                           ﴾ ]74: طه[ 

وردگـارش گنهكـار رود جهـنم بـراى اوسـت در آن نـه       در حقيقت هر كه به نزد پر«
 .»يابد ميرد و نه زندگى مى مى
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دهد كه اهل جهنم كساني و امثالشان به ما خبر ميها  آن و ساير آياتي كه، خداوند در
اند و براي جهنّم خلق شدهها  آن خلق شده وها  آن جهنّم براي. ي آنندهستند كه شايسته

 ﴿: فرمايد خداوند در اين آيه كه مي تا ابد در آن جاويدانند،   ﴾ قطع شدن ،

 ﴿: فرمايد عذاب و در آنجا كه مي        ﴾كند  را نفي ميها  آن ، فناپذيري

﴿ همچنين با     ﴾ خروج از آن دو را نفي كرده است. 

 : فرمايد نيز مي پيامبر 

P256F١»...ل النار الذين هم أهلها فإهنم اليموتون فيها وال حييونأما أه«
P احلديث؛ 

 .»ميرند، نه زندگاني راحتي دارند هايي كه اهل جهنم هستند، در آنجا نه مي اما آن«
 : و فرمودند

إذا صار أهل اجلنة إلی اجلنة وأهل النار إلی النار جيء باملوت حتی جيمل بني اجلنة والنار «

اد أهل اجلنة فرحاً إلی ادي منادٍ يا أهل اجلنة ال موت، يا أهل النار ال موت فيزدثم يذبح ثم ين

P257F٢»يزداد أهل النار حزناً إلی حزهنمفرحهم، و
P- ويف لفظP258F

٣
P-: يف روايةكل خالد فيام هو فيه، و :

 :﴿ثم قرأ رسول اهللا                     ﴾P259F4
P 

 ]39: مريم[
آورنـد و آن   روند، مرگ را مـي  هر آنگاه كه بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم مي«

گوينـد اي اهـل    اي اهل بهشت مرگي نداريد و مـي : دهند سپس ندا درمي. كنند را ذبح مي
» گردند  ندوهگين ميبدينوسيله بهشتيان خوشحال و جهنميان ا. جهنم مرگي در كار نيست

                                           
 .3/5احمد  -4309رقم  2/1441ابن ماجه  -1/118 مسلم -1

رقـم   2/136، دارمـي 2558و 2557رقم 693و 4/692، ترمذي 8/153ومسلم 7/200بخاري)متفق عليه( -2
 .121-120و 2/118، احمد2814

 .8/153: اين لفظ در صحيح مسلم آمده است -3

 .8/153: اين را مسلم از ابوسعيد آورده است -4
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-مـي ) بـراي هميشـه  (هر كس در آنجا كه هست جاويد «و در روايت ديگري آمده است 

در . »مانـد هر كس در جايي كه هست براي هميشه در آنجا مـي «: و در لفظ ديگري .»ماند
و آنـان را از روز  «: اين آيـه را قرائـت كردنـد    روايت ديگري آمده است كه پيامبر خدا

در غفلتنـد و سـر   ] اكنـون [هـا   آن آنگاه كه داورى انجام گيرد و حال آنكهحسرت بيم ده 
 .»ايمان آوردن ندارند

 كنندمؤمنان در روز قيامت پروردگارشان را نظاره مي
  به چه دليل معتقديم كه مؤمنان در بهشت پروردگار خود را با چشم سر

 كنند؟ رؤيت مي
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                ﴾ ]23 -22: قيامهال[ 

 .»نگرد و به پروردگارش مى .آرى در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور است«

﴿             ﴾ ]26: يونس[ 

 .»ستا] بر آن[و زياده ] بهشت[اند نيكويى  براى كسانى كه كار نيكو كرده«
 :فرمايد ي كفار مي و خداي بزرگ درباره

﴿           ﴾ ]15: مطففينال[ 

 .»زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند«
اولياء و دوستان خداوند از آن   شوند، از آنجا كه دشمنان خدا از ديدن او محروم مي

 . گردند خوردار ميبر
P260Fبن عبداهللاجرير و در صحيحين از 

1
P به همراه پيامبر خدا: روايت است كه  در

 : مجلسي نشسته بوديم كه ايشان به ماه شب چهارده نگاه انداختند و فرمودند

                                           
الوداع مسلمان شـد و در ايـن حـج همـراه رسـول       قبل از حجت  صحابي جليل، جرير بن عبداهللا -1

داشت، و هميشه در هنگـام ديـدن او تبسـم     او را گرامي مي زيبا روي بود، پيامبر بسيار. بود خدا
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غلبوا علی إنكم سرتون ربكم عيناً كام ترون هذا ال تضامون يف رؤيته، فإن استطعتم أن ال ت«

P261F1»صالة قبل غروهبا فافعلواع الشمس وصالة قبل طلو
P. 

بينيد و در ديدن آن  بينيد، همانگونه كه اين ماه را مي همانا شما خدايتان را با چشم مي«
پس اگر توانستيد، نماز قبل از طلوع خورشيد و نماز قبل از غـروب آن  . شويد خسته نمي

 .»را به جا بياوريد
در واقع نحوه ديدن » بينيد اين ماه را مي همانگونه كه«: فرمودند اينكه پيامبر خدا

و ] شودخود ديدن را نه آنچه كه ديده مي[خداوند را به نحوه ديدن ماه تشبيه كرده است 
وحي به شيوه تكلم «همانگونه كه در حديث . است منظور تشبيه خداوند به ماه نبوده

P262F2»سلسلة علی صفوانرضبت املالئكة بأجحتها خضعاناً لقوله كأنه «: فرمودند» خداوند
P :

آيند،  هاي مالئكه در اثر خضوع و ترس در برابر شنيدن وحي الهي به لرزه درمي بال«
 .»كند اي اصابت مي همانگونه كه زنجيري بر صخره

 .شود كند نه مشابهت آنچه شنيده مي اين تشبيه، مشابهت بين نحوه شنيدن را بيان مي
ي خود به يكي از مخلوقاتش  صفات حسنه خداوند برتر از آن است كه در ذات و زيرا

نيز بريست از اينكه كالم او بـر تشـبيه بـين خـالق و مخلـوق       تشبيه گردد و پيامبر خدا
 .ترين مردم نسبت به خداي عزوجل استتعبير گرددزيرا كه او آگاه

                                                                                                             
تر داشـت، تـأثير بسـياري در فـتح      ي سربازان مقدمق بر همهاو را در غزوه فتح عرا  عمر. نمود  مي

سـپس از هـر   . فرسـتاد  او را به سمت معاويه علي. سپس در كوفه اقامت گزيد. قادسيه گذاشت
 -1/232االصـابه  . فـوت نمـود   54يـا   51دو فرقه كنـاره گرفـت و در قريقيسـيا مانـد، تـا در سـال       

 .75-2/73التهذيب  تهذيب
 8/63ابـن ماجـه    -2551رقـم   4/687ترمـذي   -4/233ابوداود  -114-2/113مسلم  -8/179بخاري  -1

 .177رقم 

 .3223رقم  5/362ترمذي  -194رقم 1/71ابن ماجه  -5/221و  8/194بخاري  -2
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P263Fدر حديث صهيب

1
P فيكشف «: فرمايد كه امام مسلم آن را روايت كرده است، مي

وجلاحلجاب فام أعط  ﴿: ثم تال هذه اآلية. »وا شيئاً أحب إليهم من النظر إلی رهبم عزّ  

        ﴾P264F2
P ]26: يونس[ 

تـر از ديـدن    شود و نزد مؤمنان در بهشـت هـيچ نعمتـي محبـوب     حجاب برداشته مي«
] بهشت[اند نيكويى  هبراى كسانى كه كار نيكو كرد« يآيه سپس پيامبر. خدايشان نيست

 .را تالوت كردند »است] بر آن[و زياده 
چهل و ) الوصول سلم(در اين زمينه احاديث صحيح و صريحي آمده است كه در شرح 

P265Fرا كه از بيشتر از سي صحابيها  آن پنج حديث از

3
P ايم و هر كس روايت شده است، آورده

كند، همانا كتاب خداوند و پيام را انكار) ديدن پروردگار توسط مؤمنين(كه اين موضوع 
ها  آن پيامبران را تكذيب كرده است و از آن كساني خواهد بود كه خداوند درباره

﴿: فرمايد مي            ﴾ ]15: مطففينال[ 

 .»زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند«
. ند منان خواهانيم كه ما را ببخشايد و نعمت ديدن خود را به ما نيز عطا نمايداز خداو

 .آمين
 
 

                                           
. و چندمين نفر بود كه ايمـان آورد   ، سيابو يحيي صهيب بن سنان رومي نمري معروف به رومي  -1

در بـدر و بقيـه   . رسيد در قباء به حضور پيامبر. به مدينه هجرت كرد. در مكه جزء مستضعفين بود
بعد از شهادت خود او را امام مردم قرار داد، تا شوري خليفه را تعيين  عمر. مشاهد حضور داشت

. بـر او نمـازگزارد   وقـاص  سـعدبن ابـي  . سال عمر فوت نمـود  84يا  73بعد از  38در سال . نمايد
 .439 -4/438التهذيب 

 .187رقم  1/67ابن ماجه  -2552رقم  4/687ترمذي  -1/112مسلم  -2
 .218-1/198معارج القبول شرح سلم الوصول از مؤلف : رك -3
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 شفاعت، انواع و مراتب آن
 توانند شفاعت  به چه دليل بايد به شفاعت ايمان بياوريم و چه كساني مي

 دهد؟ شود و شفاعت چه وقت روي مي شامل چه كسي مي كنند و اين شفاعت
  در قرآن چندين بار با شروطي سنگين ثابت كرده اسـت  خداوند بودن شفاعت را

و خبر داده است كه شفاعت ملك خداوند اسـت و كسـي ديگـر حـق دخالـت در آن را      
  : فرمايد آنجا كه مي. ندارد

﴿      ﴾ ]44: زمرال[ 

 .»بگو شفاعتيكسره از آن خداست«
وند در قـرآن آورده اسـت كـه شـفاعت     شود، خدا اما اينكه شفاعت چه وقت واقع مي

يعني هرگاه كه خداوند اجـازه شـفاعت را بـه شـافعي     . شود تحت اراده و اذن او واقع مي
 .تواند شفاعت كند بدهد، آن شافع مي

﴿           ﴾ ]255: ةبقرال[ 

 .»ندكيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت ك«

﴿           ﴾ ]3: يونس[ 

 .»شفاعتگرى جز پس از اذن او نيست«

﴿                              

   ﴾ ]26: نجمال[ 

شفاعتشان به كارى نيايـد مگـر پـس از آنكـه     ] و[انى كه در آسمانهايند و بسا فرشتگ«
 .»خدا به هر كه خواهد و خشنود باشد اذن دهد

﴿            ﴾ ]23: سبأ[ 

 .»بخشد مگر براى آن كس كه به وى اجازه دهد و شفاعتگرى در پيشگاه او سود نمى«
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توانند شفاعت كنند، همانگونه كه شفاعت بدون اذن خداوند  ا اينكه چه كساني ميو ام
 :  فرمايد شود، توانايي شفاعت نمودن نيز خاص اولياي الهي است كه خداوند مي واقع نمي

﴿                   ﴾ ]38: نبأال[ 

رحمان بـه او رخصـت دهـد و سـخن راسـت      ] خداى[ر كسى كه سخن نگويند مگ«
 .»گويد

﴿                 ﴾ ]87: مريم[ 

رحمـان پيمـانى   ] خـداى [اختيار شفاعت را ندارند جز آن كس كـه از جانـب   ] آنان[«
 .»گرفته است

انـد كـه    شـود، خداونـد بيـان فرمـوده     كساني پذيرفته ميي چه  و اينكه شفاعت درباره
. باشـد  راضـي مـي  هـا   آن شود كه خداونـد از  شفاعت شافعان فقط درباره كساني واقع مي

 : فرمايد همانگونه كه مي

﴿        ﴾ ]28: نبياءألا[ 

 .»كنند رضايت دهد شفاعت نمى] خدا[و جز براى كسى كه «

﴿                     ﴾ ]109: طه[ 

رحمـان اجـازه   ] خـداى [سود نبخشد مگر كسى را كه ] به كسى[در آن روز شفاعت «
 .»دهد و سخنش او را پسند آيد

چونكـه خـود   . شـود  ي نمـي دانيم كه خداوند جز از اهل توحيد و اخالص راض نيز مي
 : فرمايد ي ديگران مي درباره

﴿           ﴾ ]18: غافر[ 

 .»براى ستمگران نه يارى است و نه شفاعتگرى كه مورد اطاعت باشد«

﴿             ﴾ ]101 -100: شعراءال[ 

 .»و نه دوستى نزديك. در نتيجه شفاعتگرانى نداريم«
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﴿         ﴾ ]48: مدثرال[ 

 .»بخشد سودى نمىها  آن كنندگان به حال از اين رو شفاعتشفاعت«
كند و در روز قيامت در زير عرش  نيز شفاعت مي در حديث آمده است كه پيامبر

دهد، حمد الهي را به  برد و ابتدا آنگونه كه خدايش به او ياد مي اوند سجده ميالهي به خد
فرمايد  سپس خداوند به او مي. كند ي شفاعت شروع نمي و اول از مسأله. آورد جاي مي

 : كه

P266F١»...شفععط واشفع تُ سمع وسل تُ ل يُ قُ ارفع رأسك و«
P احلديث. 

شـود و بخـواه كـه آنچـه      ده مـي گـويي، شـني   ات برخيز و بگو كه آنچه مـي  از سجده«
 »الحديث... گردد شود و شفاعت كن كه شفاعتت پذيرفته مي بخواهي، به تو داده مي

كند بلكه  موحدان گناهكار شفاعت نمي يدهد كه به يكباره براي همهو سپس خبر مي

P267Fفيحد يل حداً فادخلهم«: فرمايد مي. گيردگروه گروه شفاعت صورت مي

2
P اجلنة« 

سـپس بـر   » كنم را وارد بهشت ميها  آن گردد كه مشخص براي من تعيين ميي  اندازه«
 .تا آخر حديث شفاعت... هاي ديگر برد به همين صورت گروه گردد و سجده مي مي

 : فرمودند. چه كسي به شفاعت شما نزديكتر است«: از ايشان پرسيدند بوهريرهأو 

P268F3»من قال ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه«
P .»س كه از روي اخالص و حسن نيت آن ك

 .»را ادا نموده باشد »االاهللا الاله«قلبي حقوق 
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 كدام است؟ها  آن شفاعت چند نوع است وبزرگترين 
است كه در هنگـام برپـايي قيامـت روي     گترين شفاعت، شفاعت عظماي پيامبرربز

ند براي قضـاوت در  اند و خداو آن زمان كه مردم همه در صحراي محشر ايستاده. دهد مي
اسـت و ايـن    اين شفاعت خاص و ويژه پيامبر .گيرد آيد، صورت مي ميان بندگانش مي

 .كه خداوند آن را وعده داده است فضيلت همان مقام محمود است

  ﴿: فرمايدهمانگونه كه خداوند مي             ﴾ ]سراءإلا :

 .»ستوده برساند كه پروردگارت تو را به مقامى ستا اميد«] 79
و اين در حاليست كه مردم از تنگي موقف و طوالني شدن زمان و شدت نگرانـي بـه   

اند، در اين هنگام براي اينكه خداوند آن وضعيت را  اند و در عرق خود فرورفته ستوه آمده
 . نمايند فيصله دهد، از شافعان درخواست شفاعت مي

 بن مـريم   و عيسي و موسي  و ابراهيم  سپس نوح  آدم  ابتدا نزد
  محمـد  در نهايت به نـزد پيامبرمـان  ! خودم! خودم: گويدميها  آن آيند كه هركدام از مي

ي من انجـام دهنـده  «يعني »أنا هلـا«: فرمايدو مي دهدانجام ميآيند كه ايشان اين كار را  مي

 .»آن كارم
P269Fدر صحيحين تفصيالت آن در حديث شفاعت

1
P و غيره آمده است. 

بهشـت اسـت كـه اولـين كـس كـه        يوازهشفاعت در گشـودن در : نوع دوم شفاعت
شـود، امـت    است و اولين امـت كـه وارد آن مـي    محمد گشايد، بهشت را مي يوازهدر

P270Fاست محمد

2
P. 

است، وارد آتش جهـنم شـوند     شفاعت در حق كساني كه خداوند امر كرده: نوع سوم
P271Fشوندن شفاعت وارد آن نمياما با اي

1
P. 

                                           
 .ي قبلحديث شفاعت، صفحه -1

 .53-48رقم 31-1/30دارمي  -3/140احمد  -1/130مسلم . ثابت شده است اين موارد از انس -2
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ايـن شـفاعت   . اند شفاعت براي موحديني است كه وارد آتش جهنم شده: نوع چهارم
انـد و بـه ماننـد زغـال      آنان در آتش جهنم سـوخته . از آن بيرون بيايند براي اين است كه

پس همانگونـه  . دهند را در آب زندگاني شست و شو ميها  آن ،بعد از شفاعت ،اند درآمده
P272Fآورند رويد، دوباره سربرمي ه دانه در زمين مرغوب و آبدار ميك

2
P. 

P273Fشفاعت در باال بردن درجات اقوامي از اهل بهشت: نوع پنجم

3
P. 

نيست، بلكه ايشان در آن مقدم هستند و پـس از   اين سه نوع فقط مخصوص پيامبر
داونـد  سـپس خ . كننـد  ايشان انبياي ديگر الهي و مالئكه و اوليــاء و شـهدا شـفاعت مـي    

آيند، بدون شافع در سايه رحمت خـاص خـود از جهـنم     كسـاني را كـه در شمـاره نمـي
P274Fبرد بيرون آورده و به بهشت مي

4
P. 

كـه ايـن    شفاعت در جهت تخفيف و كم كردن عـذاب اهـل دوزخ اسـت   : نوع ششم
همانگونـه  . گيـرد  است و فقط در حق ابوطالب صورت مي شفاعت خاص پيامبر اسالم

P275Fث امام مسلم آمده استكه در احادي

5
P. 

تـا اينكـه جهـنم    . شـوند  و به صورت مداوم كفار و گناهكاران در جهنم انداختـه مـي  
در ايـن هنگـام   . گويند آيا هنوز از گناهكاران كسي مانده است كه او را در من اندازيد مي

هاي آن بـه همـديگر    خداي رب العزه قدم مبارك خود را در آن نهاده و بدينوسيله گوشه
و . گويد به عزتـت قسـم هرگـز هرگـز    كند و مي شوند و عذاب خود را كم مي ديك مينز

                                                                                                             
 .222المجيد  فتح: رك -1
م رقـ  1/31 دارمـي  - 2597رقـم   4/73ترمذي  -117-1/112مسلم  -183 -8/179بخاري : اشاره به -2

 .145و  3/144و  94و  90و  3/79و  534و  293و  2/276احمد -53

 .257شرح عقيده طحاوي  -3

: همچنـين . در صـحيحين آمـده اسـت    اين موضوع در ضمن حديث قبلي از ابوسعيد و ابـوهريره   -4
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خلـق   آنپس خداوند اقوامي را بـراي   ،يابد مي نعمتهاي بهشتي بر اهل آن فزوني و بيشي
P276Fشوندآن وارد  كند كه از آن نعمتهاي در بهشت برخودار ومي

1
P .   و در اين زمينـه نصـوص

 .اند آيند و در كتاب و سنت آمده ميفراواني آمده است كه به حساب ن
 

 
 

 ي اعمالشان است؟ از جهنم به وسيلهها  آن آيا ورود افراد به بهشت يا خروج 
 پيامبر فرمودند : 

 -أنت وال !اهللا يا رسول  :قالوا -نجو أحد منكم بعملهاعلموا أنه لن يسددوا وقاربوا و«

نه لن إأبرشوا فسددوا وقاربوا و« :يف روايةو» ضلين اهللا برمحة منه وفقال وال أنا إال أن يتغمد

 برمحة منه اهللا يتغمدين أن إال أنا وال :قال !اهللا وال أنت يا رسول :قالوا -يدخل اجلنة أحداً عمله

لَّ  وإن أدومه اهللا إلی العمل أحب أن واعلموا P277F2»قَ
P. 

هاي درست و بر انجام كار]با انجام مامورات و ترك منهيات[به خداوند نزديك شويد«
 .شـود  استقامت داشته باشيد و بدانيد كه هيچكدام از شما با عمل خود وارد بهشـت نمـي  

امـا خداونـد مـرا بـا     . حتي من هم: فرمودند اهللا؟ حتي شما هم يارسول: اصحاب فرمودند
 . »رحمت خود پوشانيده است

بـه  و بر انجام كارهاي درست استقامت داشته باشـيد «: و در روايت ديگري آمده است
تـا آنجـا كـه     –بشارت دهيـد   و] با انجام مامورات و ترك منهيات[خداوند نزديك شويد

                                           
ــم  5/390ترمــذي  -152-8/151م مســل -167-8/166بخــاري  -1 و  3/13و  3/141احمــد  -3272رق

 .507و  2/369
و  2/524احمـد   -2736رقم  2/215دارمي  -141-8/139مسلم  -182و  7/181بخاري ) متفق عليه( -2

 .6/125و  394و  362و  3/337و  3/52و  537
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ترين اعمال نزد خداوند عملي است كه پيوسته انجام گيرد، هر  بدانيد محبوب -: فرمايدمي
 .»چند كه كم باشد

 
 

 یو آيه ]که ذکر شد[توان بين اين حديث چگونه مي ﴿        

             ﴾ ]شود كه اين همان  یو به آنان ندا داده م« ]۴۳: عرافألا

تقريب معاني  .»ايد داديد ميراث يافته آنچه انجام مى] سبب[است كه آن را به  یبهشت
 توان اين دو را با هم جمع كرد؟ ايجاد كرد؟ يعني چگونه مي

 كـه در  ) بـاء (و حرف  -الحمدهللا -منافاتي بين اين دو نص وجود نداردگونه  هيچ
بدان دليل كه اعمـال صـالح سـبب ورود بـه بهشـت      . آيه فوق آمده است باء سبب است

چونكه وجـود  . شود شود و اگر اين سبب موجود نباشد، ورود به بهشت هم ميسر نمي مي
. در اين آيه وجـود نـدارد  ) ن، بهاثم(قيمت ) باء. (هر مسببي به دليل بودن سبب آن است

عمـر   يزيراكه بنده هر چند بـه انـدازه  . ورود به بهشت نيستند) بهاي(يعني اعمال قيمت 
دنيا هم فرصت داشتهباشد و در اين مدت زمان طوالني هر روز روزه بگيرد و هر شب را 

اندازه يكصـدم  اعمال به  داري نمايد و از معاصي خود را بدور دارد، با تمام اين زنده شب
پـس  . كـرده اسـت  اري نزهاي خداوند را ظاهري يـا بـاطني شـكرگ   از كوچكترين نعمت

 .تواند بهاي ورود به بهشت باشند عمل ناقصش چگونه مي يمجموعه

﴿             ﴾ ]118: مؤمنونال[ 

 .»بهترين بخشايندگانىتو ] كه[پروردگارا ببخشاى و رحمت كن «
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 ايمان به قضا و قدر: ركن ششم

 ايمان به انواع تقدير الهي عموما به چه علت واجب است؟ 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿        ﴾ ]38: حزابألا[ 

 .»است] و متناسب با توانايى[و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر «

﴿          ﴾ ]42: نفالألا [ 

 .»شدنى بود به انجام رساند تا خداوند كارى را كه انجام«

﴿      ﴾ ]37: حزابألا[ 

 .»و فرمان خدا صورت اجرا پذيرد«

﴿                     ﴾ ]11: تغابنال[ 

هيچ مصيبتى جز به اذن خدا نرسد و كسى كه به خدا بگرود دلـش را بـه راه آورد و   «
 .»به هر چيزى داناست] ست كه[خدا

﴿              ﴾ ]166: عمرانآل[ 

وه با هم برخورد كردند آنچه به شـما رسـيد بـه اذن    آن دو گر] در احد[و روزى كه «
 .»و مؤمنان را معلوم بدارد] تا شما را بيازمايد[خدا بود 

﴿                                     

              ﴾ ]157 -156: ةبقرال[ 

گويند مـا از آن خـدا هسـتيم و بـه      كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد مى] همان[«
يافتگـان   و راه] بـاد [بر ايشان درودها و رحمتـى از پروردگارشـان   . گرديم سوى او باز مى

 .»خود ايشانند] هم[
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 .زمينهو آيات ديگر در اين 
ي اركـان ايمـان   دربـاره  آورده شـد پيـامبر   و همانگونه كه در حديث جبرئيـل  

 : فرمودند

P278F1»و تؤمن بالقدر خريه ورشه«
P. 

 .»ايمان بياوري آن قدر چه خير و چه شر و اينكه به«

ك مل يكن أما أخطعلم إن ما أصابك مل يكن ليخطئك ووا«: فرمايد نيز مي پيامبر اسالم

P279F2»ليصيبك
P. »كه به تو اصابت كند از تو تجاوز ) بر شما مقدر شده باشد(دان آنچه و ب

 .»نخواهد كرد و آنچه بر تو مقدر نگرديده باشد به تو اصابت نخواهد كرد

قدر اهللا وما  :لكن قلفال تقل لو أين فعلت لكان كذا وكذا و إن أصابك يشءو«: و فرمودند

P280F3»شاء فعل
P »كردم، چنان و چنين  اگر آن كار را مي« و اگر چيزي به تو رسيد هرگز مگو كه

 . »دهد تقدير خداوندي بوده است و آنچه را او بخواهد انجام مي«بلكه بگو  »شد مي

P281F4»كل يشء بقدر حتی العجز والكيس«: و فرمودند
P. 

 » هر امر تقدير مخصوصي دارد حتي ناتواني و زيركي هم«
 .و احاديث ديگري در اين معنا

 
 

                                           
 .حديث جبرئيل ، تخريج آن گذشت) متفق عليه( -1
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 ي آنو أدله مراتب ايمان به قدر
 ايمان به قدر چند مرتبه است؟ 
 ايمان به قدر چهار مرتبه است : 

ي هر چيزي اسـت  و دربردارنده  ايمان به اينكه علم خداوندي فراگيرنده: يكم يمرتبه
و خداوند قبل از خلقـت بـه   . ماند و زمين از علم او مخفي نميها  آسمان اي هم در و ذره

ان و زمـان مرگشـان و سخنانشـان و اعمالشـان و تمـام      تمام مخلوقاتش و رزق و روزيش
 دانسـته كـه كـدام يـك از     آگاه بوده است و مي نهان و آشكارشانو  حركات و سكناتشان

 .اهل بهشت و كداميك اهل دوزخ استها  آن
را نوشته است و آنچه را كـه علمـش   ها  اين ايمان به اينكه خداوند تمام: ي دوم مرتبه

بـه كتابـت در آورده اسـت و در    ) شامل تمام هسـتي و جزئياتشـان  ( بدان راه يافته است،
 .ضمن اين مرحله ايمان به لوح و قلم وجود دارد

ايـن دو  . ايمان به مشيت نافذ الهي و قدرت كامـل و جـامع خداونـدي   : سوم يمرتبه
امـا از جهـت   . از جهت آنچه كه بوده و خواهد بود، متالزم همديگرند )قدرت و مشيت(

به اين صورت كه آنچه خداونـد  . نبوده و نخواهد بود، تالزمي با يكديگر ندارندآنچه كه 
آفريند و آن چيز خواهد بـود و آنچـه را نخواهـد،     بخواهد، با قدرت عظيم خود آن را مي

شود، به دليل اينكه مشيت الهي بر آن قرار نگرفته است، نـه بـه خـاطر اينكـه      آفريده نمي
 : باشد، خداوند باالتر از آن استقدرت الهي بر آن چيره نشده 

﴿                           

﴾ ]44: فاطر[ 

و نه در زمين خدا را درمانـده نكـرده اسـت چـرا كـه او      ها  آسمان و هيچ چيز نه در«
 .»همواره داناى تواناست
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 اي در ايمان به اينكـه خداونـد خـالق هـر چيـزي اسـت و هـيچ ذره       : ي چهارم مرتبه
مگـر اينكـه خداونـد خــالق آن و خــالق     ،وجود نداردها  آن و زمين و در بينها  آسمان

 .حركـات و سكنات آن است و هيچ خالق و ربي غير او وجود ندارد
 

 
 

 دليل مرتبه اول يعني ايمان به علم چيست؟ 
 خداوند فرمودند  : 

﴿                 ﴾ ]22: حشرال[ 

 .»غيب و آشكار است ياوستخدايى كه غير از او معبودى نيست داننده«

﴿          ﴾ ]12: طالقال[ 

 .»وى هر چيزى را در بر گرفته استو به راستى دانش «

﴿                               

 ﴾ ]3: سبأ[ 

و نه در زمين از وى پوشيده ها  آسمان اى نه در كه هموزن ذره] ها[داناى نهان] همان[«
 .»نيست و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن است

﴿                ﴾ ]59: نعامألا[ 

 .»داند آن را نمى] كسى[و كليدهاى غيب تنها نزد اوست جز او «

﴿           ﴾ ]124: نعامألا[ 

 .»ند رسالتش را كجا قرار دهددا خدا بهتر مى«

﴿                      ﴾ ]7: قلمال[ 
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-او بـه راه ] هـم [داند چه كسى از راه او منحـرف شـده و    پروردگارت خود بهتر مى«

 .»يافتگان داناتر است

﴿       ﴾ ]53: نعامألا[ 

 .»سپاسگزاران داناتر نيست] حال[آيا خدا به «

﴿            ﴾ ]10: عنكبوتال[ 

 .»آيا خدا به آنچه در دلهاى جهانيان است داناتر نيست«

﴿                                 

                             ﴾ ]ةبقرال :

30[ 
جانشـينى خـواهم گماشـت    و چون پروردگار تو به فرشـتگان گفـت مـن در زمـين     «

گمارى كه در آن فساد انگيـزد و خونهـا بريـزد و     گفتند آيا در آن كسى را مى] فرشتگان[
پـردازيم فرمـود مـن     كنيم و بـه تقديسـت مـى    تنزيه مى] تو را[حال آنكه ما با ستايش تو 

 .»دانيد دانم كه شما نمى چيزى مى

﴿                                  

       ﴾ ]216: ةالبقر[ 

داريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست  و بسا چيزى را خوش نمى«
 .»دانيد داند و شما نمى داريد و آن براى شما بد است و خدا مى مى

آيا اهل ! اهللا يا رسول: پرسيد در حديث صحيحي آمده است كه مردي از پيامبر
 پس عمل: آن مرد پرسيد. بله: فرمودند اند؟ پيامبر بهشت و جهنم همينك شناخته شده

P282F1»كل يعمل ملا خلق له أو ملا يرس له« : فرمودند چه جايگاهي دارد؟ها  انسان
P. 

                                           
 .4/67احمد  -4709رقم  4/228ابوداود  -8/48مسلم  -7/210بخاري ) متفق عليه( -1
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اي او قـرار داده شـده و بـراي او آسـان     هر كس در جهت بدست آوردن آنچه كه بـر «
 . »كند عمل مي  گشته است،

اهللا أعلم بام كانوا «: فرمود. ال شدؤي اوالد مشركين س درباره و نيز از رسول خدا

P283F1»عاملني
P. 

 .»كردند  بدان عمل ميها  آن خداوند عالم است بدانچه كه«
 : فرمايند و نيز مي

 وهم هلا خلقهم أهالً  للنار وخلق أبائهم أصالب يف وهم هلا خلقهم أهالً  للجنة خلق اهللا إن«

P284F2»أبائهم أصالب يف
P. 

) پشـت (هنـوز در اصـالب   ها  آن اي را براي بهشت خلق كرد، درحاليكهخداوند عده«
هنـوز در اصـالب   ها  آن اي را نيز براي جهنّم خلق كرد، درحاليكهپدرانشان هستند و عده

 .»پدرانشان هستند) پشت(
 : مايندفر و نيز مي

إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيام يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل «

P285F3»عمل أهل النار فيام يبدو للناس وهو من أهل اجلنة
P. 

دهند كه در نظر مردم عمـل اهـل بهشـت     همانا كساني هستند كه اعمالي را انجام مي«
آن فرد جزء كساني است كه در آتش دوزخ خواهد بود و كساني نيـز اعمـالي را   اما  است

 .»دهند كه عمل جهنميان است، اما آن فرد در بهشت خواهد بود انجام مي

                                           
 4/58نسـائي   -4712و  4711رقم  4/229ابوداود  -8/54مسلم  -211و  7/210: بخاري) متفق عليه( -1

 .571رقم  118موطا  -2/244و  410و  5/73احمد  -59و 
و  6/41احمـد   -82رقـم   1/32ابـن ماجـه    -4/57 نسـائي  -4713رقم  4/229ابوداود  - 8/55مسلم  -2

208. 
 .3/92مالك -5/332احمد  -8/49مسلم  -7/213و  3/226: بخاري)متفق عليه( -3
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 : فرمايند و در اين زمينه نيز مي

P286F1»قد علم اهللا منزهلا من اجلنة والنارما منكم من نفس إال و«
P فلم نعمل  !اهللا يا رسول :قالوا

﴿: ثم قرأ» عملوا فكل ميرس ملا خلق لهال، ا«:  نتكل؟ قالأفال          

                             

   ﴾ ]10 -5: يللا[ 

هيچ نفسي در روي زمين وجود ندارد، مگر اينكه خداوند بـه مكـان او در بهشـت و    «
پس براي چه ديگر ما عمل انجام دهـيم و آيـا بهتـر    : اهللا گفتند به رسول. جهنم آگاه است

خيـر، عمـل صـالح انجـام     : داند؟ فرمودند نيست كه توكل نماييم، بر آنچه كه خداوند مي
پس اين آيـه را  . كند س به سمت آنچه براي او خلق شده است، حركت ميدهيد كه هر ك
نيكـوتر را تصـديق   ] پـاداش [و  . داد و پروا داشت] حق خدا را[اما آنكه «: تالوت كردند

و اما آنكه بخل ورزيـد و خـود را   .  تبزودى راه آسانى پيش پاى او خواهيم گذاش . كرد
بـزودى راه دشـوارى بـه او خـواهيم      . دروغ گرفـت نيكوتر را به ] پاداش[و  . نياز ديد بى

 .»نمود
 

 
 ايمان به كتابت مقادير يعني مرتبه دوم به چه دليل واجب است؟ 
 فرمايدخداوند مي : 

﴿             ﴾ ]12: يس[ 

 .»ايم اى روشن برشمرده و هر چيزى را در كارنامه«

﴿     ﴾ ]70: حجال[ 

                                           
رقـم   223-4/222ابـوداود   -78رقم  1/30ابن ماجه  - 47 -8/46مسلم  -7/212بخاري )متفق عليه( -1

 .2136رقم  4/445ترمذي  - 4694
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 .»است] مندرج[در كتابى ] همه[اينها «
 : فرمايد و خداوند در جدال موسي و فرعون مي

﴿                             

﴾ ]52 -51: طه[ 

گفت علم آن در كتابى نزد پروردگار من است  .است هونگى گذشته چنسلها گفتحالِ«
 .»نمايد كند و نه فراموش مى پروردگارم نه خطا مى

 : فرمايد و مي

﴿                                  

           ﴾ ]11: فاطر[ 

اى عمـر   نهد مگر به علم او و هيچ سالخورده گيرد و بار نمى اى بار نمى و هيچ مادينه«
اسـت در حقيقـت   ] مندرج[شود مگر آنكه در كتابى  يابد و از عمرش كاسته نمى دراز نمى

 .»بر خدا آسان است] كار[اين 
 .نهو ساير آيات در اين زمي

 : فرمايد نيز مي پيامبر

قد كتبت شقية أو ب اهللا مكاهنا من اجلنة والنار وإال وما من نفس منفوسة إال وقد كت« 

P287F١»سعيدة
P. » هيچ نفسي وجود ندارد مگر اينكه خداوند مكان او را در بهشت يا جهنم و نيز

 .»سعادت و شقاوت او را نوشته است
  : و مثال ديگر در اين زمينه

P288Fن مالك بن جعشمسراقه ب

1
P از رسول خدا كأنا ديننا لنا بني !اهللا يا رسول«: پرسيدند 

ال «: جرت به املقادير أم فيها نستقبل؟ قالو األقالم به جفت أفيها اليوم العمل فيم اآلن خلقنا

                                           
 .4695رقم  4/223ابوداود  -48 -8/47مسلم  -6/84بخاري ) متفق عليه( -1
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يف و -اعملوا فكل ميرس«: ففيم العمل؟ فقال: قال» جرت به املقاديربل فيها جفت به األقالم و

P289F2»كل عامل ميرس لعمله -رواية
P. 

آيا  ايم عملمان چه جايگاهي دارد؟اهللا برايمان بيان كن اينك كه ما خلق شده يا رسول«
دهيم قبالً خداوند به آن علم داشته است يا بعد از آن به آن آگاهي  عملي كه ما انجام مي

آن را نوشته خير بلكه خداوند قبالً آن را دانسته و در لوح : فرمودند يابد؟ پيامبر مي
عمل صالح انجام : فرمود پس عمل ما چه جايگاهي دارد؟ پيامبر: آن مرد پرسيد. است

و . »دهيد كه هر عاملي به سمت عملي كه براي او قرار داده شده است، در حركت است
 ..احاديث ديگر

 
 

 شوند؟ چند دسته از تقادير در اين مرتبه داخل مي 
 به علم ها  آن يارد كه در اين مرتبه وارد شده و همهپنج دسته از تقديرها وجود د

 .گردند الهي برمي
و زمـين و بـه هنگـام    هـا   آسـمان  كتابتي كه پنجاه هزار سال قبل از خلقت: تقدير اول

 .خلقت قلم صورت گرفته است كه همان تقدير ازلي است

                                                                                                             
 ، سراقه بن مالك بن جعشم بن مالك مدلجي از مشاهير صحابه در زمان هجرت پيامبرابوسفيان -1

وبعضي از اصـحاب از   از پيامبر) داستان برخورداو با پيامبرمشهوراست(ملحق شد به او و ابوبكر
و ( 24در سال يت كرده است درزمان خالفت عثمانروا... و ، ابن عباسجمله جابربن عبداهللا

 . 3/456تهذيب . فوت نمود) يا بعد ازآن

عبـدالكريم ابـوامين   195/ 7 در اسناد طبرانـي  و 91شماره  1/35، ابن ماجه  3/293، احمد 8/48مسلم -2
 .ضعيف است
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ه خدا به روزي ك. از آدميان گرفته شد» ميثاق«تقدير عمري هنگامي كه : تقدير دوم

 ﴿: آدميان فرمود  ﴾ ]يعني همان ( »آيا پروردگار شما نيستم« ]172: عرافألا

 ).روز الست

 .تقدير عمري ديگري هنگام خلقت نطفه در رحم: تقدير سوم

 .تقدير ساليانه در شب قدر: تقدير چهارم

 . تقدير روزانه: تقدير پنجم
 .ديرهاي پيشين استاين مورد شامل به وقوع پيوستن تق

 
 

 دليل تقدير ازلي چيست؟ 

 فرمايد خداوند مي :﴿                    

     ﴾ ]22: حديدال[ 

ـ   ] به شما[= هيچ مصيبتى نه در زمين و نه در نفسهاى شما « يش از نرسد مگـر آنكـه پ
 .»آنكه آن را پديد آوريم در كتابى است

 : نقل شده است كه و در حديث صحيحي از پيامبر

: قال كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض بخمسني ألف سنة،«

P290F1»املاء عرشه علیو
P. »وزمين را خلق كند، ها  آسمان خداوند پنجاه هزار سال قبل از آنكه

 .»را نوشته است و فرمود كه عرش الهي برآب قرار داردمقادير مخلوقات 
 : فرمايد و مي

                                           
 .2/169احمد  -دانسته است» حسن صحيح غريب«آن را  2156رقم  4/458ترمذي  -8/51مسلم  -1
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ادير كل كتب مقا: ماذا أكتب؟ قالو ال ربكتب فقا: هللا القلم فقال لهأول ما خلق اإن «

P291F1»يشء حتی تقوم الساعة
P. »بدان فرمود. اولين چيزي كه خداوند خلق نمود، قلم بود :

 .»تقدير هر چيز را تا روز قيامت بنويس: خداوندا چه بنويسم؟ فرمود: گفت. بنويس
 : فرمايد و مي

قلم آنچه را ] بدان كه[ ،اي ابوهريره« .احلديث» ...جف القلم بام هو كائن !يا أبا هريرة«

 .»استگيرد، نوشته صورت مي
 

 
 دليل تقدير عمري در روز ميثاق چيست؟ 
 خداوند فرمودند : 

﴿                                  

    ﴾ ]172: عرافألا[ 

آنان را برگرفت و ايشان را  يو هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه«
 .»مگواهى دادي ،ما نيستم گفتند چرابر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار ش

P292Fو اسحاق بن راهويه

2
P كند كه مردي به پيامبر خدا روايت مي اهللا يا رسول«: گفت! 

إن اهللا تعالی ملا أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم «: بتدأ األعامل أم قد مضی القضاء فقالأتُ 

                                           
 -4700رقم  226-4/225ابوداود   داند، مي» وجه غريب«آن را با اين  2155رقم  458 -4/457ترمذي  -1

 .1/207الباني آن را صحيح دانسته است . است» حسن لغيره«حديث در مجموع  -5/317احمد 
راهويـه لقـب   ) ابراهيم بن مخلد تميمي حنظلي(اسحاق بن راهويه  امام حافظ، مجتهد كبير ابويعقوب، -2

ي زيـادي از علمـا او را    عده. به دنيا آمد و از ابن مبارك روايت كرده است 166در سال . پدر اوست
در سن  238در نيمه شعبان سال  .»يابم اي براي اسحاق نمي در عراق نمونه«: از جمله احمد. اند ستوده

 .»اسـت » قـه، مـأمون و امـام   ث«اسـحاق درحـديث   «: فرمايد نسائي درباره او مي. سالگي درگذشت 77
 .219-1/216التهذيب  تهذيب -435-2/433الحفاظ  رك تذكر -105-1/103طبقات المفسرين 
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نار، فأهل اجلنة ميرسون هؤالء للو هؤالء للجنة،: علی أنفسهم، ثم أفاض هبم يف كفيه فقال

P293F1»أهل النار ميرسون لعمل أهل النارو لعمل أهل اجلنة،
P. 

گيرد يـا اينكـه قـبالً قضـاي      آيا اعمال به صورت ناگهاني صورت مي اي رسول خدا« 
آدم را از اصالبشـان بـه دنيـا     آنگاه كه خداوند بنـي : رانده شده است؟ فرمودها  آن الهي بر

را در دو دسـتش بـرد و قـرار داد و    ها  آن شاهد گرفت سپس را بر نفس خودها  آن آورد،
براي دوزخ، پس براي اهل بهشت انجـام عمـل   ها  اين براي بهشت هستند وها  اين: فرمود

 .»آن شود و براي اهل دوزخ عمل اهلمياهل بهشت ممكن 
P294Fو در موطأ آمده است كه از عمر بن خطاب

2
P  ي اعـراف  سـوره  172ي در مورد آيـه

 : د كه فرمودسوال ش

تعالی خلق آدم ثم إن اهللا تبارك و«: اهللا يسأل عنها فقال رسول  اهللا سمعتُ رسول 

بعمل اهل اجلنة خلقتُ هؤالء للجنة و: مسح علی ظهره بيمينه حتی استخرج منه ذرية فقال

                                           
تـا   15377رقـم   250-13/244تفسير ابن جريـر بـه تحقيـق احمـد شـاكر       -10شفاء العليل ابن قيم  -1

البـاني آن را   168رقـم   1/73ابن ابي عاصـم   -172 آجري در -4696رقم  4/224ابوداود  – 15380
 .دانم مي» صحيح لغيره«من نيز آن را . صحيح دانسته

اهللا و از جملـه كسـاني بـود كـه خداونـد       ، وزير رسولاميرالمؤمنين عمر بن خطاب عدوي قريشي -2
شـيطان از او فـرار   . صادق، محدث و بسيار بـه او الهـام شـونده بـود    . بوسيله او اسالم را نصرت داد

خداوند حق را بر زبـان و قلـبش جـاري    . م آوردن او بانگ مسلمانان برخاستدر روز اسال. نمود مي
در مناقـب او را  ) ذهبي(خواهي او را خوب بشناسي بايد كتاب من  اگر مي«: گويد ذهبي مي. كرده بود
ــذكره (.»بخــواني ــوبكر  ي ازســابقين مســلمانان و عشــره ). 15/6ت ــد از اب ــه بع ــود ك در  مبشــره ب

. سـالگي بـه شـهادت رسـيد     63در سن  23حجه سال  و در آخر ذي. رسيدهجري به خالفت 13سال
 .1/85تذكره 
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خلقتُ هؤالء للنار وبعمل أهل النار : يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال

P295F١»...يعملون
P احلديث بطوله. 

همانـا  «: كه از او در اين مورد سؤال شـد، پـس ايشـان فرمـود     شنيدم از رسول خدا
خداوند تبارك و تعالي آدم را خلق كرد، سپس با دست راستش بر پشت او كشيد تا اينكه 

هـا   آن را براي بهشت آفريدم وها  اين: و فرزندان او خارج شدند و فرمود تعدادي از ذريه
ي او خـارج  سـپس بـر پشـت او كشـيد و از ذريـه     . پردازندنجام عمل اهل بهشت ميبه ا

بـه انجـام عمـل اهـل دوزخ     ها  آن را براي دوزخ خلق كردم وها  اين: شدند، سپس فرمود
 .»پردازندمي

 : آورده است كه بو ترمذي نيز از عبداهللا بن عمر

ال يا : هذان الكتابان؟ فقلنا أتدرون ما :يف يده كتابان فقالو اهللا خرج علينا رسول«

 أهل أسامء فيه العاملني هذا كتاب من رب: اليمنی يده يف للذي فقال ختربنا، أن إال !اهللا رسول

 قال ثم بداً أ منهم ينقص وال فيهم يزاد فال آخرهم علی أمجل ثم .وقبائلهم آبائهم وأسامء اجلنة

 أمجل ثم وقبائلهم، آبائهم وأسامء النار أهل أسامء فيه العاملني هذا كتاب من رب: شامله يف للذي

 إن !اهللا ففيم العمل يا رسول :فقال أصحابه أبداً  منهم ينقص وال فيهم يزاد فال آخرهم علی

اجلنة خيتم له بعمل أهل اجلنة وإن  قاربوا فإن صاحبسددوا و: فقال منه؟ فرغ قد أمر كان

ثم قال . عمل أي عمل إنر واإن صاحب النار خيتم له لعمل أهل النعمل أي عمل و

P296F2»فريق يف السعريو فرغ ربكم من العباد فريق يف اجلنة: بيديه فنبذمها ثم قال اهللا رسول
P. 

دانيـد كـه    آيا مي: در حاليكه دو كتاب در دستانش بود، بيرون آمد فرمود پيامبر خدا«
. خبـر دهيـد  هـا   آن خير، اي پيامبر خدا مگر اينكـه شـما از  : اين دو كتاب چيست؟ گفتيم

                                           
 – 4703رقـم   4/227ابـوداود   -3/92موطـا  . موطا ضـعيف اسـت   در روايت شده از عمر حديث -1

 .3075رقم  5/266ترمذي  45-1/44احمد 

 .است» نادصحيح االس«، حديث 9ابن قيم شفاء العليل ص -2141رقم  450 -449/ 4ترمذي  -2
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العـالمين كـه اسـامي     ست از رباين كتابي: ي آني كه در دست راستش بود، فرموددرباره
اي بگونه و آن را تمام كرده استو قبائلشان در آن است ها  آن اهل بهشت و اسامي پدران

آنكه در دست چپش  يپس درباره. شود كهنه چيزي به آن اضافه و نه چيزي از آن كم مي
و هـا   آن العالمين كه اسـامي اهـل دوزخ و اسـامي پـدران     ست از رباين كتابيبود،فرمود 

شود و  اي كه نه چيزي به آن اضافه ميبگونه و آن را تمام كرده استقبائلشان در آن است 
اگـر ايـن   ! اهللا پرسيدند كه يا رسول اصحاب از رسول خدا. گردد نه چيزي از آن كم مي

بر انجام : فرمود دهيم؟ پيامبر ا ما اعمال صالح انجام ميامور دانسته شده است، ديگر چر
كارهاي درست استقامت داشته باشيد و قصد نزديكي به خدا را كنيد، كه آن كس كه بايد 

ي عمل اهل بهشت و آن كس كه به جهـنم  ي او بوسيلهبهشت برود، سرانجام و خاتمه به
سـپس پيـامبر   . شـود ل جهنم زده مـي ي عمل اهي او بوسيلهبايد برود، سرانجام و خاتمه

خـدايتان از كـار بنـدگانش    : آنچه را در دستانش بود، بر زمين گذاشـت و فرمـود   خدا
 .»روند و گروهي در جهنم خواهند بود به بهشت ميها  آن فراغت يافته است و گروهي از

 
 

 گيرد، چيست؟ دليل تقدير عمري كه در هنگام خلقت نطفه صورت مي 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                                

          ﴾ ]32: نجمال[ 

»كمهاى مادرانتان گاه كه در ش م كه شما را از زمين پديد آورد و از همانوى از آن د
شما داناتر است پس خودتان را پاك مشماريد او به ] حال[نهفته بوديد به ] در زهدان[
 .»كسى كه پرهيزگارى نموده داناتر است] حال[

 : روايت شده است كه و در صحيحين از پيامبر
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ون إن أحدكم ليجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يك«

مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلامت، يكتب رزقه، 

شقي أو سعيد، فوالذي ال إله غريه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتی ووأجله، وعمله، 

إن أحدكم و. بينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاوما يكون بينه 

بينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل ومل بعمل أهل النار حتی ما يكون بينه ليع

P297F1»أهل اجلنة فيدخلها
P. 

همانا هركدام از شما خلقتش ابتدا چهل روز بصورت نطفه سپس چهل روز بصورت «
پس سـ . اسـت ) پـاره گوشـت  (سپس چهل روز به صورت مضغه ) خون بسته شده(علقه 

مالئكـه مـأمور بـه انجـام     . گردد شود و روح در آن دميده مي تاده مياي بر آن فرس مالئكه
. ، عمل و خوشبخت يـا بـدبخت بـودن او   )زمان مرگ(نوشتن رزق، اجل : چهار امر است

قسم به آن كس كه غير او هيچ خدايي وجود ندارد، همانا بعضـي از شـما اعمـالي انجـام     
ي يـك ذراع  ي او تا بهشت به اندازه اعمال اهل بهشت است تا اينكه فاصله دهد كه از مي

گيـرد و عملـي از    ، اما كتـاب از او سـبقت مـي   )ي دارد كمي تا بهشت رفتن فاصله(است 
و نيـز بعضـي از شـما اعمـالي     . گردد دهد و وارد دوزخ مي اعمال اهل دوزخ را انجام مي

ـ  جهنمي او تا  اعمال اهل جهنم است تا اينكه فاصله دهد كه از انجام مي ي يـك  دازهبه ان
گيرد و عملـي از   ، اما كتاب از او سبقت مي)ي كمي تا جهنم رفتن دارد فاصله(ذراع است 

 .»شود دهد و وارد بهشت مي اعمال اهل بهشت انجام را مي
 .روايات ديگري از جماعتي از اصحاب روايت شده است، اما معاني آن واحد است 
 

 
 

                                           
 .4708رقم 4/288ابوداود  -2137رقم  4/446ترمذي  -8/44مسلم  -7/210بخاري  -1
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  است؟تقدير ساليانه در شب قدر به چه دليل 

﴿: فرمايد خداوند مي              ﴾ ]5 -4: دخانال[ 

كـارى اسـت   ] اين[. يابد استوار فيصله مى] به نحوى[كارى ] گونه[هر ] شب[در آن «
 .»]گيرد صورت مى[از جانب ما ] كه[

P298Fو ابن عباس

1
P فرمايد مي : 

مطر، حتی رزق و ليلة القدر ما يكون يف السنة من موت أو حياة ويكتب من ام الكتاب يف«

 .»حيج الفالنحيج الفالن و : احلجاج يقال

دهـد، در  در شب قدر آنچه در آن سال از مردن و زنـدگي يـا رزق و بـاران رخ مـي    «
كند و فالني فالني حج مي : شودگفته مي. شود، حتي در مورد حاجيان الكتاب نوشته مي ام

 .»كنديحج م
P299Fو حسن، سعيد بن جبير

2
Pو مقاتل ،P300F

3
P و ابوعبدالرحمن سلميP301F

1
P نيز چنين نظري  و ديگران

 .دارند

                                           
 .4/572فتح القدير شوكاني  -6/25در المنثور سيوطي  -1
از . آيـد  ابوعبداهللا، سعيد بن جبير بن هشام اسدي، از نظر علم و تقوا جزء سادات تابعين به شمار مـي  -2

روايـت نمـوده اسـت، خلـق     ن عمر، عبداهللا بـن مفضـل و ابـوهريره    بن حاتم، اب ابن عباس، عدي
قرآن را بر ابن عباس قرائت كرده و ابوعمرو و منهال آن را برايشان . اند بسياري نيز از او روايت كرده

اي اهل كوفه «: فرمايد مي از جمله ابن عباس. اند علماء بسيار ايشان را مدح نموده. اند قرائت نموده
به همراه ابن اشعث بر عليه حجاج  .»كنيد در حالي كه سعيدبن جبير در بين شماست ل مياز من سوا

پـس او را  . سپس او را نزد حجاج آوردند. حجاج امر به كشتن او نمود، خود را مخفي كرد. قيام كرد
طبقات المفسـرين  . حجاج نيز بعد از شش ماه فوت كرد. سالگي كشت 57در سن 75در شعبان سال 

 .14-4/11التهذيب  تهذيب -1/76-77 -1/188

تأليفاتي در قرآن و علوم قرآني دارد . بلخي، در تفسير شهرت دارد ابوالحسن، مقاتل بن سليمان ازدي  -3
در بصره ... و» تفسير پانصد آيه از قرآن«، »التفسير الكبير«، »نظائرالقرآن«، »الناسخ و المنسوخ«: ازجمله
 .331 -2/330طبقات المفسرين  - 285-10/279التهذيب  تهذيب. هجري درگذشت150درسال 
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 دليل تقدير روزانه چيست؟ 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿       ﴾ ]29: رحمنال[ 

 .»پردازد يو او هر روز به شأن و كار«
 : استت شدهرواي و در مستدرك امام حاكم از ابن عباس

كتابه ودرة بيضاء دفتاه من ياقوتة محراء قلمه نور  من حمفوظاً  لوحاً  تعالی اهللا إن مما خلق«

 يميتو حيييو يرزقو مرة ففي كل نظرة منها خيلق ونور ينظر فيه كل يوم ثالثامئة وستني نظرة أ

 ﴿: يفعل ما يشاء فذلك قوله تعالیو يذل؛و يعزو      ﴾ ]29: رحمنال[«.P302F2 

زمينه آن از . يكي از مخلوقات الهي لوح محفوظ است كه از گوهر سفيد رنگ است«
بار به آن نظر  360ياقوت قرمز و قلمش نور و كتابش از نور است كه خداوند روزانه 

در هر نظر افكندن خداوند فعلي از بابت خلق و رزق و زندگي و مرگ و عزت . افكند مي
اين تفسير اين قول خداوند است . شود دهد و هر آنگونه كه بخواهد مينجام ميو ذلت ا

 ﴿: كه     ﴾ » او در كارى است روزهر«. 

كه  باشند مي اين تقادير تفصيل قدر اصلي مذكور يعني همان تقدير ازلي يو همه
تفسير ابن . ظ بنويسدشامل امر خداوند به قلم هنگام خلقتش است كه در لوح محفو

                                                                                                             
ابوعبدالرحمان، عبداهللا حبيب بن ربيعه سلمي كوفي قاري، از بعضي از اصـحاب و تـابعين از جملـه     -1

صـاحبان صـحاح سـته از او روايـت      .ابراهيم نخعي، علقمه و سـعيدبن جبيـر روايـت نمـوده اسـت     
هجـري در سـن نودسـالگي     72در سـال  . ئت كرده اسـت چهل سال در مسجد قرآن را قرا. اند نموده

 .185-5/183التهذيب  تهذيب. فوت نموده است

حديث بـه دليـل وجـود ابـوحمزه ثمـالي ضـعيف اسـت         -4/273ابن كثير  -2/519مستدرك حاكم  -2
 .اعلم واهللا
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﴿ ي الهياز اين فرموده و ابن عمر عباس             ﴾ 

P303F1»داشتيم كرديد نسخه بر مى ما از آنچه مى« ]29: جاثيهال[
P اين است. 

 .شود از علم الهي كه صفت اوست، صادر ميها  اين ي و همه
 

 
 يا بدبخت بودن قبالً تعيين شده است، مقتضي چه  اينكه مقادير خوشبخت

 چيزي است؟
 هاي آسماني و سنن پيامبران بر اين مسأله متفقند كه قـدر الهـي هـيچ     تمام كتاب

نمايـد، بلكـه   نمـي  اتكـال ايجـاب  همچنين كند و  عمل ايجاد نميندادن  درانجامممانعتي 
 . بيشتر موجب تالش و كوشش بر عمل صالح ميگردد

-اصحابش را به تقدير و خشك شدن قلم خبر مي دليل هنگامي كه پيامبر به همين 

توكل كنيم و از عمل دست  ]آنچه نوشته شده[ آيا بر كتابمان: گفتند ميها  آن داد، بعضي از

P304F2»ال، اعملوا فكل ميرسّ «: فرمود بكشيم؟ مي
P .» خير، عمل صالح انجام دهيد كه هر كس به

: خواندسپس اين آيه را مي. »ده است، در حركت استقرار داده ش سمت آنچه براي او

﴿        ...﴾ ]داد و پروا داشت] حق خدا را[اما آنكه « ]5: ليلال..«.. 

اسبابي را ترتيب نموده است و بدانچه ها  آن خداوند مقادير را قرار داده و براي وقوع 
باشد و تمام مخلوقاتش را براي آنچه كه  م و آگاه ميبعنوان اسباب قرار داده است، حكي

پس هرگاه . خواهد، از امور دنيوي و اجور اخروي قرار داده و آماده نموده است مي
ي آن اسباب بدان  اي بداند كه مصالح اخروي او مرتبط با اسبابي است و تنها بوسيله بنده
كسب معيشت در دنيا انجام  رسد، بيشترين سعي و كوشش حتي باالتر از آنچه براي مي
اي كه و قطعاً درك كرده است آن صحابي. خواهد نمودها  آن دهد، در به دست آوردن مي

                                           
 .آمده است 4/152در تفسير ابن كثير ش تفسير ابن عباس و ابن عمر  -1

 .47-8/46لم مس -7/212بخاري  -2
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تاكنون مانند اآلن جهد و كوشش خود را مبذول : هنگاميكه احاديث قدر را شنيد، گفت
 .امنداشته

 : فرمود و پيامبر

P305F1»ال تعجزو استعن باهللاو احرص علی ما ينفعك«
P. 

رساند، حريص باش و از خداوند طلب ياري كن و از انجام  آنچه كه به تو نفع ميبر «
 .»آن عاجز نباش

 : و در جواب آن كس كه به او عرض كرد

P306F2»هي من قدراهللا«: أرأيت دواءً نتداوی به ورقی نسرتقيها هل ترد من قدر اهللا شيئاً؟ قال«
P. 

قدر خداوند را رد  خوانيم، كه آن را مياي  نمايم يا رقيه مداوا مي آيا دوايي كه ما بدان«
 .»هم جز قدر هستند] دوا و رقيه[ها  آن: فرمود ؟كند مي

 .يعني اينكه خداوند خير و شر و اسباب را جزء قدر قرار داده است
 

 
 دليل مرتبه سوم يعني ايمان به مشيت خداوند چيست؟ 
 دفرماي خداوند مي : 

﴿        ﴾ ]30: نسانإلا[  

 .»نخواهيد خواست قطعا خدا داناى حكيم است] شما[و تا خدا نخواهد «

﴿                  ﴾ ]24 -23: كهفال[ 

كـه خـدا   مگر آن*و زنهار در مورد چيزى مگوى كه من آن را فردا انجام خواهم داد «
 .»بخواهد

                                           
 .370و  2/366مسند  -79رقم  1/31ابن ماجه  -8/56مسلم  -1
ابـن ماجـه   . دانـد  مـي » حسـن صـحيح  «آن را  2418رقـم   4/453و  2065رقم  400 -4/399ترمذي  -2

 .3/421و احمد  3437رقم  2/1137
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﴿                   ﴾ ]39: نعامألا[  

گذارد و هر كه را بخواهد بر راه راسـت قـرارش    هر كه را خدا بخواهد گمراهش مى«
 .»دهد مى

﴿          ﴾ ]93 :نحلال[  

 .»داد خواست قطعا شما را امتى واحد قرار مى و اگر خدا مى«

﴿          ﴾ ]253: ةبقرال[ 

 .»كردند خواست با يكديگر جنگ نمى و اگر خدا مى«

﴿       ﴾ ]4: محمد[ 

 .»كشيد خواست از ايشان انتقام مى اگر خدا مى«

﴿        ﴾ ]16: بروجال[ 

 .»دهد هر چه را بخواهد انجام مى«

﴿                   ﴾ ]82: يس[ 

موجـود  ] درنگ بى[گويد باش پس  چون به چيزى اراده فرمايد كارش اين بس كه مى«
 .»شود مى

﴿                     ﴾ ]40: حلنال[ 

درنـگ موجـود    گـوييم بـاش بـى    ما وقتى چيزى را اراده كنيم همين قدر بـه آن مـى  «
 .»شود مى

﴿                                 

 ﴾ ]125: نعامألا[ 

گشايد و هر  پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش اسالم مى«
 .»گرداند كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى
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 : فرمودند و پيامبر

P307F1»ها كيف يشاءقلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يرصف«
P. 

قلب بندگان در بين دو انگشت از انگشتان خداوند رحمان قرار دارد و به مثابه قلـب  «
 .»واحديست، هرگونه كه خود بخواهد، آن را تغيير خواهد داد

إن اهللا تعالی قبض أرواحكم «: و آنگاه كه در دشتي خواب بر آنان چيره شد، فرمودند

P308F2»حني شاء وردها حني شاء
P. »گيرد و  هرگاه كه بخواهد، ارواحتان را از شما مي خداوند

 .»گرداند را به شما برميها  آن هرگاه بخواهد،

P309F3»يقيض اهللا علی لسان رسوله ما شاءو اشفعوا تؤجروا«: و فرمودند
P. 

همديگر را ياري دهيد تا مأجور شويد و خداوند آنچه را در مشيئت خود داشـت بـر   «
 »زبان پيامبرش جاري ساخت

P310F4»ما شاءاهللا وحده: شاء فالن، ولكن قولواو ال تقولوا ما شاء اهللا«: دندو فرمو
P. 

 .»نگوييد اگر خدا و فالني خواهند، بلكه بگوييد اگر خداوند يگانه بخواهد«

P311F1»من يرد اهللا تعالی به خرياً يفقهه يف الدين«: و فرمودند
P. 

                                           
حمـد  ا - 2140رقـم   4/448ترمذي  -3834رقم  2/1260ابن ماجه  -2/168احمد  -51-8/50مسلم  -1

 .6/251 -257و  3/112
 -1/34موطـا   -5/307احمد  -106-2/105نسائي  -440و  439رقم  1/120ابوداود  -8/192بخاري  -2

35. 

نسـائي   -2672رقـم   5/42ترمـذي   -5133-5131رقم  4/334ابوداود  -8/37مسلم  -8/193 بخاري -3
 .409و  403و  4/400احمد  -5/77

سند ابوداود صحيح  2702رقم  2/205دارمي  -398-394 -5/384د احم -4980رقم  4/295ابوداود  -4
 .است
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نـي آگـاهي   هر كس كـه خداونـد بخواهـد خيـري بـه او برسـاند، او را در علـوم دي       «
 .»بخشد مي

هباو اذا أراد اهللا تعالی رمحة أمة قبض نبيها قبلها«: و فرمودند  إذا أراد اهللا هلكة أمة عذّ

P312F2»نبيها حيو
P. 

-هرگاه خداوند متعال بخواهد رحمتي بر امتي كند، قبل از آن پيامبر آن امـت را مـي  «

، درحاليكـه پيـامبرش   دهدميراندو هرگاه بخواهد امتي را هالك كند، آن امت را عذاب مي
 .»زنده است

 
 

 خداوند در كتابش و همچنين در سنت نبيش ي صفات الهي آورده  در زمينه
P313Fاست كه همانا او محسنين

٣
P )و متقين) نيكوكارانP314F

٤
P و صابرانP315F

٥
P  را دوست دارد و از

P316Fکساني که ايمان بياورند و عمل صالح انجام بدهند

٦
P شود و کافرانراضي ميP317F

٧
P  و

P318Fظالمان

٨
P دوست ندارد و از آن دسته از بندگانش كه كفر نمايند، راضي نيست راP319F

٩
P  و

                                                                                                             
 – 221-220رقـم  1/80ابن ماجـه   -2645رقم  5/28ترمذي  -3/95مسلم  -1/25بخاري )متفق عليه( -1

و  101و  99و  98و  97و  95و  93و  4/92احمـد   -232 -230رقم 1/65مسند دارمي  -3/94موطا 
 .2/234و  1/306

 7/65مسلم  -2

 134آل عمران  -3

 76آل عمران  -4

 146آل عمران  -5

 8و  7بينه  -6

 45روم  -7

 40شوري  -8
 7زمر -9



 جماعت سنت و اهل دهيعق از ييفرازها   212

P320Fپذيرد فساد را نمي

١
P .ي او  ي اين موارد تحت مشيت و اراده اين در حالي است كه همه

و آنچه كه او اراده نكرده باشد، در . دهدگيرد و اگر او نخواهد، رخ نمي صورت مي
داوند بدانچه كه خود دوست ندارد پس چگونهاست كه خ. پذيرد ملك او صورت نمي

 گيرد؟ ش تعلق ميا تئآن راضي نيست، مشي و از 
 : تواند دو چيز باشدبدانيد كه منظور از اراده كه در نصوص آمده است، مي

كه همان مشيت است و ضرورتاً با محبت و رضـايت همـراه   : ي كَوني قدري اراده -
شـود و   روه و محبـوب در آن وارد مـي  بلكه كفر و ايمان و طاعت و عصيان و مك. نيست

 : فرمايد خداوند مي. تواند از آن فرار كند شود و نمي تواند از اين اراده خارج  هيچ كس نمي

﴿                                 

 ﴾ ]125: عامنألا[ 

گشايد و هر  پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش اسالم مى«
 .»گرداند كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى

﴿                                   

  ﴾ ]41: ةمائدال[ 

هر كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى «
 .»آيد اينانند كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند بر نمى

ايست مخصوص آنچه كه خداوند بـدان رضـايت دارد و    اراده: ي ديني شرعي اراده -
در اين باره  و بندگانش را بر مقتضيات آن امر و نهي نموده است كه دارد آن را دوست مي

 : فرمايد خود مي

﴿              ﴾ ]185: ةبقرال[ 

 .»خواهد خواهد و براى شما دشوارى نمى براى شما آسانى مى اهللا«

                                           
 205بقره  -1
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﴿                               

﴾ ]26: نساءال[  

 ي آداب سـتوده  يكند و شما را بـه سـو   انيب تانيرا برا) احكامش را( خواهد ياهللا، م«
ـ نما تيهدا) امبرانيپ يعني( انتانينيشيپ  ميحكـ  يانـا و اهللا د. رديشـما را بپـذ   ي و توبـه  دي

 .»است
گيرد، مگر اينكه ابتـدا اراده كـوني بـرآن قـرار      هيچ امري تحت اين اراده صورت نمي

دهـد بـا    پس اراده كوني و شرعي در حق مـؤمني كـه اطاعـت الهـي را انجـام مـي      . گيرد
نمايـد، تنهـا اراده    فجـور و معصـيت مـي    شوند، ولي در حق آن كس كه همديگرجمع مي
 .گيرد كوني صورت مي

 اوند بندگانش را عموماً به سمت رضايت و محبت خود دعوت نموده و هركس ازخد
 . دهد بر اجابت اين دعوت هدايت مي را كه خود بخواهد،ها  آن

﴿                   ﴾ ]25: يونس[ 

خوانـد و هـر كـه را بخواهـد بـه راه راسـت        راى سالمت فرا مىبه س] شما را[ اهللاو «
 .»كند هدايت مى

اي كـه  پس خداوند بلند مرتبه دعوت را عموم بخشيده اما هدايت را مختص بـه عـده  
 . خود خواسته كرده است

﴿                        ﴾ ]30: نجمال[ 

كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به كسـى كـه   ] حال[پروردگار تو خود به «
 .»تر است آگاه] نيز[راه يافته 
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 دليل مرتبه چهارم از مراتب ايمان به قدر كه مرتبه خلق است، چيست؟ 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                ﴾ ]62: زمرال[  

 .»خدا آفريدگار هر چيزى است و اوست كه بر هر چيز نگهبان است«

﴿              ﴾ ]3: فاطر[ 

 .»آيا غير از خدا آفريدگارى است كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد«

﴿                 ﴾ ]11: لقمان[ 

 .»اند به من نشان دهيد كسانى كه غير از اويند چه آفريده] اينك[اين خلق خداست «

﴿                           

    ﴾ ]40: رومال[ 

خدا همان كسى است كه شما را آفريد سپس به شـما روزى بخشـيد آنگـاه شـما را     «
گرداند آيا در ميان شريكان شما كسى هست كـه كـارى از    ميراند و پس از آن زنده مى مى

 .»كند] قبيل[اين 

﴿          ﴾ ]96: صافاتال[ 

 .»سازيد آفريده است با اينكه خدا شما و آنچه را كه برمى«

﴿                   ﴾ ]8 -7: شمسال[ 

اش را  سپس پليدكارى و پرهيزگارى. سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد«
 .»به آن الهام كرد

﴿                      ﴾ ]178: عرافألا[ 

يافته است و كسانى را كه گمـراه نمايـد آنـان خـود      هر كه را خدا هدايت كند او راه«
 .»زيانكارانند
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﴿                            ﴾ 

 ]7: حجراتال[
داشتنى گردانيد و آن را در دلهاى شما بياراسـت   ليكن خدا ايمان را براى شما دوست«

 .»و كفر و پليدكارى و سركشى را در نظرتان ناخوشايند ساخت

 اهللا يصنع كل صانعإن «: روايت نموده است كه فرمود از پيامبر  و حذيفه

P321F1»صنعتهو
P. 

 .»و هم خود آن كار را آفريده است ي كاريهمانا خداوند هم انجام دهنده«
 : و فرمود

P322F2»موالهاو اللهم آت نفيس تقواها وزكها أنت خري من زكاها إنك أنت وليها«
P. 

خداوندا نفس من را تقوا و تزكيه ببخش كه همانا تو بهترين تزكيـه كننـدگاني و تـو    «
 .»رين ولي و موالي آن هستيبهت

 
 

 معني اينكه پيامبر تمام انواع خير در دستان «: فرمايد خطاب به خداوند مي
P323F٣»تو قرار دارد و شر به سوي تو راه ندارد

P  چيست؟ در حاليكه خداوند خالق تمام
 اشياء است؟

  اين سخن به اين معني است كه افعال الهي از جنبه اتصاف بر خداوند همه خيـر 
يعنـي شـري از خداونـد صـادر     . محض است و در صدور افعال الهي شري وجود نـدارد 

                                           
يـا  » رجال صـحيح «بزار رجال آن را  -23بيهقي در اسماء و صفات  -25بخاري در خلق افعال العباد  -1

 .ذهبي با او موافق استداند،  آن را بر شرط مسلم صحيح مي 1/32حاكم  -7/197داند  مي» ثقه«

 .6/209و  4/371احمد  -8/260نسائي  -82-8/81مسلم  -2

 2/974ابن ماجـه   -1812رقم  2/162ابوداود  -3/7و  2/185مسلم  -قسمتي از حديثي طوالني است -3
 .3/32و  2/347احمد -1/307مالك  -2918رقم 
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شود زيرا كه همانا خداوند حاكم عادل است و تمام افعـالش داراي حكمـت و عـدل     نمي
عدل نيز مقتضي قرار دادن هر چيز در سر جاي شايسته آن است كه خداوند بـه آن  . است

ي اضافه به عبد است كه آنچه باعـث   ، از جنبهآگاه است و شري كه در اعمال وجود دارد
ي برابر و موافق با آن اسـت   ابه خود او تعلق دارد و نيز نتيجه شود، به هالكت رفتن او مي

 .كه خود كسب كرده است
 : فرمايد همانگونه كه مي 

﴿                        ﴾ ]30: شوريال[ 

از ] خـدا [مصيبتى به شما برسد بـه سـبب دسـتاورد خـود شماسـت و      ] گونه[و هر «
 .»گذرد بسيارى درمى

﴿              ﴾ ]76: زخرفال[ 

 .»و ما بر ايشان ستم نكرديم بلكه خود ستمكار بودند«

﴿                     ﴾ ]44: يونس[ 

 .»كنند كند ليكن مردم خود بر خويشتن ستم مى خدا به هيچ وجه به مردم ستم نمى«
 

 
 رسد، قدرت و مشيتي دارند؟ ها مي آيا بندگان در اعمالي كه بدان 
  اين باشند و و مشيت و اراده مي قدرت كافي دارايبله بندگان بر انجام اعمالشان

اعمال، شوند و بر آن  شود و بر حسب اعمالشان مكلف مي اضافه ميها  آن افعال حقيقتاً به
  .گردد ثواب يا عقاب مترتب مي

را در كتـاب و  مسـئله  كند و اين  را مكلف نميها  آن بندگان،خداوند جز در حد توان 
ليكن جز بر آنچـه  . وصف كرده است دانرا بها  آن ت وثابت كرده اسبراي بندگانشسنت 

يابند و تا خداوند چيزي  را مقدور نمايد، قدرت و توانايي انجام آن را نمي  كه خداوند آن
ي را فاعل و انجام دهنـده ها  آن و تا خداوندنخواهند توانست آن را  بندگانشرا نخواهد، 
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همانگونـه كـه در نصـوص مربـوط بـه      . هندتوانندآنفعل را انجام د كاري قرار ندهد، نمي
پس همانطور كه اگر خداوند نخواهـد خودشـان   . ي خلق كردن آورده شدمشيئت و اراده

پس قدرت و مشـيت  . آيندهم بوجود نمي آيند، اگر خداوند نخواهد افعالشانبوجود نمي
 خـالق  چونكـه همـو  . تابع قدرت، مشيت و اراده و فعل الهي اسـت ها  آن و اراده و افعال

 اما مشيت و اراده و قدرت و فعـل . هاست آن و خالق قدرت و مشيت و اراده و فعل ها  آن
همانند او نيستند و ها  آن عين مشيت و اراده و قدرت و فعل او نيست، همانگونه كهها  آن

پس افعال بندگان مخلوق خداوند هسـتند و قـائم و   . خداوند از اين امر بري و برتر است
باشد و اين امور از آثار افعال الهي است كه  و مضاف حقيقي به بندگان مي) هچسبيد(الئق 

و بنـدگان  . پس خداوند فاعل حقيقي اسـت . قائم و الئق و اضافه حقيقي به خداوند است
ي حقيقي و بندگان هـدايت شـدگان    دهنده اند و خداوند هدايت حقيقي) تأثيرپذير(منفعل 
. شـوند  ايـن افعـال بـه بنـدگان و خداونـد اضـافه مـي       به همين دليل است كه . اند حقيقي

 : فرمايد همانگونه كه خود مي

﴿        ﴾ ]97: سراءإلا[ 

 .»و هر كه را خدا هدايت كند او رهيافته است«
هـدايت  «اي حقيقـي اسـت و اضـافه     براي خداوند اضـافه  »هدايت دادن« يپس اضافه

براي بنده حقيقي است و همانگونه كه هادي همان مهتدي نيسـت پـس    و راهنمايي »يافتن

همينگونه است كه خداوند هر كس را كـه بخواهـد،   . باشد نمي »اهتداء«نيز همان » هدايت«
تمام تصرفات خداونـد در بنـدگانش   . گردد كند و بنده نيز حقيقتاً گمراه مي حقيقتاً گمراه مي

را بـه خداونـد   ) تأثير گذاشـتن و تأثيرپـذيري  (فعال پس هر كس كه فعل و ان. اينگونه است
امـا  . را به بنده نسبت دهد، نيز كـافر اسـت  ها  آن نسبت دهد، كفر نموده است و هر كس كه

 .هر كس فعل را به خالق و انفعال را به مخلوق به صورت حقيقي نسبت دهد، مؤمن است
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 ي بندگانش را که همهآيا در قدرت خدا ممکن نيست : گويد جواب كسي كه مي
ي طبق اراده(قرار دهد؟ باتوجه به اينکه خداوند شرعاً  يافته و مطيع هدايت  مؤمنِ

 .اين کار را دوست دارد) شرعي
 بله او قادر بر آن است . 

 : فرمايد همانگونه كه خود مي

﴿          ﴾ ]48: ةمائدال[ 

 .»داد خواستشما را يك امت قرار مى و اگر خدا مى«

﴿               ﴾ ]99: يونس[ 

يكسـر ايمـان   ها  آن يخواست قطعا هر كه در زمين است همه و اگر پروردگار تو مى«
 .»آوردند مى

و مقتضي ربوبيت دهد، مقتضي حكمت  اما افعالي را كه خداوند در حق آنان انجام مي
 .و الوهيت و اسماء وصفات اوست

اي ديگر عاصي هستند، اي از بندگان خداوند مطيع و عدهكسي كه بگويد چرا عده
 : مانند سخن كسي است كه بگويد

» دهنده و مانع آن« »املعطي املانع«و » ضرر رساننده و نفع رساننده« »الضارالنافع«چرا 

نعمت دهنده و انتقام « »املنعم املنتقم«و » ده و باال برندهپايين آورن« »اخلافض الرافع« و

 ؟جزء اسماء الهي هستند» گيرنده
باشند، اعتراض بر افعال او از آنجا كه افعال خداوند مقتضي اسماء و آثار صفات او مي
 .اعتراض بر اسماء و صفات و بلكه بر ربوبيت و الوهيت اوست

﴿                        ﴾ 

 ]23 -22: نبياءألا[
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زمـين و  [ وجود داشت قطعاً] ديگر[خدايانى  ،جز خدا] زمين و آسمان[ها  آن اگر در«
 .كننـد  پروردگـار عـرش از آنچـه وصـف مـى      ونـد خدا شد پس منزه است تباه مى] آسمان

گيـرد ولـي ديگـران مـورد     كند مورد بازخواست قـرار نمـي  ايي كه ميخداوند براي كاره
 .»گيرندبازخواست و پرسش قرار مي

 
 

  ايمان به قدر در دين چه منزلتي دارد؟ 
  همانگونه كه ايمان به مسبب بودن اسباب براي رسيدن به خير و دفع شر، نظام و

جز براي آن كس كه ايمان  اساس شرع است، ايمان به قدر هم نظام توحيد است و دين
همانگونه كه . گردد يابد و مستقيم نمي دهد، سامان نمي به قدر دارد و امر شرع را انجام مي

آيا به كتاب توكل نكنيم و «: به ايمان به قدر اقرار نمود و به كسي كه به او گفت پيامبر

P324F1»عملوا فكل ميرس ملا خلق لها«: فرمود »عمل را رها كنيم
P »كه هر كس به سمت  عمل كنيد

 .»كندآنچه براي آن خلق شده است، حركت مي
اينكه قدر الهي با شرع منافات دارد، آن را نفي كند، علم و قدرت  يهركس به بهانه

الهي را تعطيل نموده و بنده را خالق مستقل افعالش قرار داده است و خالق ديگري را 
P325Fاست كه تمام مخلوقات خود خالقند همراه خداوند قرار داده است و بلكه ثابت نموده

2
P  و

هر كس با احتجاج به شرع براي محاربه با قدر آن را اثبات كرد و قدرت و اختيار بندگان 
 انكار نمود، تكليف نموده است،ها  آن قرار داده و برحسب آن، برها  آن را كه خداوند بر

                                           
 .تخريج آن گذشت -1

ها بندگان، خود خالق افعال خيـر و   به زعم آن. ند، اشاره داردله هست به مذهب نفات قدريه كه از معتز -2
زيرا اگر ظلـم را  . شود چون كه شر به او نسبت داده نمي. شر خود هستند و خداوند از آن منزه است

 -45الملـل و النحـل شهرسـتاني     -خداوند از سخن آنـان بـري اسـت    -شود بيافريند، ظالم تلقي مي
 .299-1/298مقاالت االسالمين اشعري 
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ين تكليف مانند مكلف و ا بيش از توان مكلف نمودهبه گمان اينكه خداوند بندگانش را 
P326Fكردن فرد نابينا به عالمت گذاري مصحف

1
P  است، همانا به خداوند ظلم نسبت داده است

﴿: و امام و پيشواي او در اين زمينه ابليس ملعون است كه گفت             

     ﴾ ]16: عرافألا[ 

آنان حتما بر سر ] فريفتن[سبب آنكه مرا به بيراهه افكندى من هم براى  گفت پس به«
 .»راه راست تو خواهم نشست

اما مؤمنان حقيقي به قدر چه خير و چه شر و به اينكه خداوند خالق آن اسـت، ايمـان   
كننـد و مخفيانـه يـا آشـكار آن را تنفيـذ       و امر و نهي شرع را فرمانبرداري مـي . آورند مي
د و معتقدند كه ضاللت و هدايت بدست خداوند است كه هر كس را بخواهد، با نماين مي

كند و او بـه  هدايت و هر كس را بخواهد، به خاطر عدل خود او را گمراه مي ،فضل خود
 .اينكه فضل و عدل خود را كجا قرار دهد، آگاهتر است

﴿                   ﴾ ]30: نجمال[ 

كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به كسـى كـه   ] حال[پروردگار تو خود به «
 .»تر است آگاه] نيز[راه يافته 

روشني دارد و ثواب و عقاب او بر فعـل   يالعاده و ادله  اين فعل خداوند حكمت فوق
به هنگام دچار شـدن بـه   بندگانمؤمن  اما. گيرد نه بر قدر يا ترك عملي شرعي صورت مي

                                           
-بر هيچ چيز قادر نمـي  معتقدند كه انسانها  اين .به مذهب جبريه پيروان جهم بن صفوان اشاره دارد -1

پـس انسـان نمونـه    . همانا او مجبور بر افعـالش اسـت  . باشد و وصف استطاعت بر او درست نيست
پـس  . آفرينـد  مـي  بلكه خداوند افعال او را مانند ساير جمادات -ابزاريست و قدرت و اختياري ندارد

درخت ثمر داد كه درخت فاعـل حقيقـي   : گويند مانند اينكه مي. شود افعال مجازاً به او نسبت داده مي
- رك الملـل .جبري هستند، همانند اينكه افعال جبـري هسـتند   ثواب و عقاب: گويند ها مي آن. نيست

 .88-86والنحل شهرستاني
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اي توفيـق يافتنـد، حـق را بـه      هرگاه كه بـر حسـنه  و  دنگير با قدر بر آن صبر مي، مصيبتي
 : گويند دهند، مي حبش ميصا

﴿                      ﴾ ]43: عرافألا[ 

كـرد   هدايت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمى] راه[ى را كه ما را بدين ستايش خداي«
 .»يافتيم ما خود هدايت نمى

P327Fو نه مانند فاجري

1
P گويد كه مي : 

﴿          ﴾ ]78: قصصال[ 

 .»ام را در نتيجه دانش خود يافتهها  اين گفت من] قارون[«
 : گويند مانند پدر و مادر اول خود مي شوند، اي مي و هرگاه كه دچار سيئه

﴿                                ﴾ ]23: عرافألا[ 

پروردگارا ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى مسـلما  «
 .»اران خواهيم بوداز زيانك

 : گويند و مانند شيطان نمي

﴿      ﴾ ]39: حجرال[ 

 .»پروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساختى«
 : دنگوي وارد شد، ميها  آن و هرگاه مصيبتي بر

﴿              ﴾ ]156: ةبقرال[ 

 .»گرديم آن خدا هستيم و به سوى او باز مىما از گويند مي«
  : گويند و مانند كافران نمي

                                           
-3/398ابن كثيـر   -طغيان نمود يكي فاميلي با موسيمنظور از فاجر، قارون است كه با وجود نزد -1

399. 
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﴿                                  

                           ﴾ ]عمرانآل :

156[ 
و [و يـا جهـادگر شـدند    ] و در سفر مردند[و به برادرانشان هنگامى كه به سفر رفته «

شـما چنـين   [شـدند   مردند و كشته نمـى  بودند نمى] مانده[گفتند اگر نزد ما ] كشته شدند
زنـده  ] سـت كـه  [ر دلهايشان حسرتى قـرار دهـد و خـدا   تا خدا آن را د] سخنانى مگوييد

 .»كنيد بيناست به آنچه مى] ست كه[ميراند و خدا كند و مى مى
 

 ايمان چند شعبه دارد؟ 
 يدفرما خداوند مي : 

﴿                           

                            

                           

                               

    ﴾ ]177: ةبقرال[ 

مغـرب بگردانيـد بلكـه    ] يـا [مشرق و نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى «
و پيـامبران  ] آسـمانى [نيكى آن است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب 

را با وجود دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايـان  ] خود[ايمان آورد و مال 
برپـاى دارد و   بنـدگان بدهـد و نمـاز را   ] راه آزاد كـردن [ماندگان و گدايان و در  و در راه

زكات را بدهد و آنان كه چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان و به 
 .»اند و آنان همان پرهيزگارانند هنگام جنگ شكيبايانند آنانند كسانى كه راست گفته
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سبعون شعبة فأعالها قول ال و بضع«: يف روايةو »ستونو اإليامن بضع«: فرمود و پيامبر

 P328F1.»احلياء شعبة من اإليامنو أدناها إماطة األذی عن الطريقو إال اهللا إله

هـا   آن ايمان شست و چند شعبه دارد و در روايتي هفتاد و چند شعبه دارد كه برترين«
اي  سر راه است و حياء نيـز شـعبه   ازبرداشتن مانعي ها  آن االاهللا است و كمترين گفتن الاله

 .»باشد از شعب ايمان مي
 

 
  كنند؟ ها را چگونه تفسير مي علما اين شعبه 
 اند و تصانيفي در ايـن زمينـه    ها را برشمرده اي از شارحان احاديث اين شعبه عده
شـرط صـحت ايمـان    ها  آن اما دانستن تعداد. اند را كامل و شامل آوردهها  آن اند و نگاشته

اب و سنت نيامده است و بر كافي است و اين امر در كتها  آن نيست، بلكه ايمان مجمل به
بنده اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهي و تصديق اخبار آورده شـده در ايـن دو واجـب    

هـا آورده   هاي ايمان كامل را كامل كرده است و آنچه در شعبه و در اينصورت شعبه. است
طعـاً  از اين حديث ق ولي گفتن اينكه آيا منظور پيامبر. شده است، حقاً جزء ايمان است

 .اين موارد بوده است، احتياج به وقوف دارد
 

 
 اند، بياور خالصه آنچه را كه علما برشمرده. 
 ابن حجرP329F

2
P الباري در فتحP330F

1
P آنچه را كه ابن حبانP331F

2
P   آورده است، به صورت خالصـه

 .است اعمال بدنو  اعمال زبان، اعمال قلبها شامل  اين شعبه: ذكر نموده

                                           
 .4676رقم  4/219ابوداود  -1/46مسلم  -1/8بخاري : متفق عليه -1

احمد بن علي بن محمد ابن حجر عسقالني، حافظ كبير، مشهور به تنها امام علوم الحديث در قـرون   -2
سالگي قـرآن را حفـظ   9در . ي بزرگ شدبه يتيم. در مصر به دنيا آمد 773شعبان سال  12متأخر، در 
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 : خصلت است 24اعتقادي و نيتي است كه شامل  به معني اعمال: اعمال قلب
 .ايمان به خداوند كه ايمان بذات اهللا و صفات و توحيد او

﴿             ﴾ ]11: شوريال[ 

 .»شنواى بينا مانند او نيست و اوستهچيزى «
و ايمان به مالئكه و كتـب آسـماني و    و اعتقاد به اينكه غير او حادث و مخلوق است

 . پيامبران و خير و شرِ قدر و ايمان به رستاخيز
 : شود، از جمله در اين باب مسايل ديگري وارد مي

مسأله قبر، بعث، حشر، حساب، ميزان، صراط، بهشت، دوزخ، محبت الهي و محبت و 
 . و بزرگ داشتن او كينه در راه خداوند، و محبت پيامبر

                                                                                                             
خداوند حديث را در نزد او محبـوب گردانيـد،   . را حفظ نمود... عراقي و» ةلفيـا«، »ةعمـد«سپس . نمود

سپس به عراق، شام، حجاز، يمن و مكـه  . در طلب آن اقدام نمود 793پس بدان روي آورد و از سال 
الباري شـرح   فتح«: ازجمله. يث شهرت يافتمؤلفات او در حد -رفت و از شيوخ بسياري تلمذ نمود

در اواخر ... و تقريب آن و» التهذيب تهذيب«. »الرجال الميزان في لسان« و مقدمه آن و» البخاري صحيح
 .92-1/87رك بدرالطالع شوكاني . فوت نمود 852حجه سال  ذي

 .53-1/52الباري شرح صحيح البخاري  فتح: فتح -1
كند،به اينكه مجموع اين كالم را از ابن حبان روايت ننمـوده، بلكـه    ه ميابن حجر در فتح اشار: توجه

 .از او و غير او بصورت متفرقه آورده است

امام عالمه ابوحاتم، محمدبن حبان بن احمد بن حبان تميمي بستي از حسـين بـن ادريـس هـروي و      -2
بـر مسـند   . انـد  روايـت نمـوده  نيـز از او  ... حـاكم و . روايت كرده است... ابوخليفه جمعي و نسائي و

الحـديث الصـحيح   «: از جملـه .مصـنفاتي در علـوم الحـديث دارد   . قضاوت در سمرقند قـرار داشـت  
 تـذكرة الحفـاظرك . فـوت فرمـود   354شـعبان   8در شب جمعـه  . »كتاب الضعفاء«، »التاريخ«، »المسند

 .508-3/506ميزان االعتدال  -924- 3/920
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و تبعيت از سنت او و اخالص و ترك ريا و نفاق، توبه و وات بر پيامبرنيز صل
خوف و رجا و شكر و وفا و صبر و رضا به قضاي الهي و توكل و رحمت و تواضع، 

 .احترام به بزرگتر و شفقت بر كوچكتر و ترك كبر و غرور، ترك حسد و كينه و غضب
 : كه شامل هفت خصلت است: اعمال زبان
ادتين و توحيد، تالوت قرآن، يادگيري و ياددادن علوم، دعا، ذكر، اسـتغفار  تلفظ به شه

 .ارزش و پرهيز از لغو و سخنان بي
 : شود خصلت مي 38كه شامل : اعمال بدن

 : باشند خصلت مي 15متعلق به خود شخص است كه ها  آن بعضي از
اعتكاف،  طهارت ظاهري و حكمي، اطعام مساكين، اكرام مهمان، روزه فرض و سنت،

و خروج بخاطر دين كه در آن هجرت از  هجرتراز و نياز شب قدر، حج، عمره، طواف، 
 .ها، اداء كفاراتوفاي به نذر، ترجيح ايمان بر ديگر خواسته. شوددار كفر نيز وارد مي

 : باشند خصلت مي 6متعلق به اتباع فرد است كه ها  آن برخي از
نواده، نيكي به پدر و مادر، پرهيـز از قطـع حقـوق    پاكدامني با ازدواج، اداء حقوق خا 

 .والدين، تربيت فرزندان، صله رحم، اطاعت سيد و ارباب، نرمي با غالم
  : خصلت است 17برخي از آنان متعلق به عام مردم است كه 

االمـر، صـلح انـداختن بـين      امارت عادالنه، پيروي از جماعت مسلمانان، طاعت اولـي 
اهل بغي، همكاري بر كار نيك، امر به معروف و نهـي از منكـر،    خوارج و جنگ بامردم، 

و اداء امانـت، اداء خمـس، قـرض و وفـاء بـه آن،      ) مرزبـاني (اجراي حدود، جهاد، رباط 
احترام به همسايه، حسن معامله، به دست آوردن مال از طريق حالل، انفاق مـال در حـق   

كننـده، پرهيـز از    اب عطسـه مستضعفان، پرهيـز از اسـراف و تبـذير، جـواب سـالم، جـو      
 . ضرررساني به مردم، اجتناب از لهو، برداشتن اسباب اذيت از سر راه مردم

را بـا تفكيـك   هـا   آن تـوان تعـداد   مـي كـه  خصـلت اسـت    69مجموع اين خصـائص  
 .واهللا اعلم. رسانيد 77هاي دوگانه به  خصلت





 
 

 احسان: فصل چهارم

 احسان: ي سوممرتبه

  سنت چيست؟دليل احسان در كتاب و 
 از جمله ،ي آن فراوانند ادله : 

 : فرمايد خداوند مي

﴿         ﴾ ]195: ةبقرال[ 

 .»دارد و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى«

﴿              ﴾ ]128: نحلال[ 

هـا   آن كـه ] اسـت [كسـانى  ] بـا [انـد و   در حقيقتخدا با كسانى است كه پـروا داشـته  «
 .»نيكوكارند

﴿                        ﴾ ]22: لقمان[ 

ا كنـد قطعـا در ريسـمان    و هر كس خود را در حالى كه نيكوكار باشـد تسـليم خـد   «
 .»استوارترى چنگ درزده

﴿             ﴾ ]26: يونس[ 

بـر آن  (است و افزون  شانياز آن ا]بهشت[اند نيكويى  براى كسانى كه كار نيكو كرده«
 .»دارند) هم كه مغفرت و رضوان است

﴿       ﴾ ]60: الرحمن[ 

 .»مگر پاداش احسان جز احسان است«
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P332F1»إن اهللا كتب اإلحسان علی كل يشء«: فرمايد مي و پيامبر
P. 

 .»همانا خداوند احسان را در هر چيز واجب گردانيده است«

ابَةَ سيِّدِ ِهِ، نِ «: و فرمود  ة اهللا وصحَ بادَ نُ عِ سِ ؛ حيُ تَوىفَّ لُوكِ أنُ يُ مْ امَّ لهنِعِامَّ للمَ
P333F2»عِ

P. 

بهترين امر براي بنده و غالم اين است كه عبادت خداوند را به نحو احسن ادا نموده « 
 .»و صحبت سيدش را كامل گردانيده باشد

 
 

 احسان در عبادت به چه معناست؟ 
 پيامبر        در حديث جبرئيل آن را تفسـير نمـوده اسـت آنگـاه كـه جبرئيـل از او
 : پرسيد

 P334F3»أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: ان؟ قالفأخربين عن اإلحس«

به اين معني است كه آنگونه خداوند را عبادت كنـي  : فرمود ،مرا از احسان آگاهي ده«
 .»بيند بيني همانا او تو را مي بيني و اگر اينكه تو او را نمي كه گويا او را مي

 : مرتبه متفاوت استروشن ساخته است كه احسان داراي دو  پيامبر
عبادت خداوند به نحوي كه آنگونـه بـداني كـه او را    : ترعالي ياول و مرتبه يمرتبه

 ياين همان مقام مشاهده است كه عبارت است از عمل بنده به مقتضاي مشاهده. بيني مي
قلبي پروردگار، به اين معني كه قلب انسان به نور ايمان روشن و بصيرت او در شـناخت  

ايـن  . فان پروردگار، نافذ گردد تا اينكه غيبيات را مانند آنچه عيان است، قبـول كنـد  و عر
 .حقيقت مقام احسان است

                                           
 2/1058ابن ماجه  -1409رقم  4/23ترمذي  -7/227نسائي  -2815قم ر3/100ابوداود  -6/72مسلم  -1

 .1976رقم 2/9دارمي  3170رقم 

 .2/270احمد  -95-5/94مسلم  -2

 .تخريج آن گذشت. حديث جبرئيل -3
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مقام مراقبت به اين صورت كه بنده بر مبنـاي استحضـار رؤيـت الهـي در     : مرتبه دوم
. عبادت خداي را به جـاي آورد  ،نفس و قلب خود و آگاهي از خداوند و نزديك بودن او

ه اين را در اعمالش حاضر كـرد و برمقتضـاي آن عمـل نمـود، بـراي خداونـد       پس هرگا
به اين دليل كه استحضار اين مقام در عبادت مانع از التفات به غير او . اخالص يافته است

 . شود مي
 .يابند بر حسب بصيرت شخص اين دو مقام تفاوت مي
 

 ضد ايمان چيست؟ 
 هـايي دارد، و قـبالً    اصـل و شـعبه   نيز كفركفر است و همانند ايمان،  ،ضد ايمان

 .باشدايست كه مستلزم اطاعت و انقياد بدني مي گفته شد كه اصل ايمان تصديق اقرارگونه

. اسـتكبار و معصـيت اسـت    گرفتـه از تأاصل كفر نيز جحود و انكار و سرپيچيِ نشـ  
ايمـان   راهـا   آن طاعات و عبادات جملگي شعب ايمان هستند، به همين دليـل اسـت كـه   

را كفـر  هـا   آن نامند و معاصي جملگي شعب كفر هستند، بـه همـين علـت اسـت كـه      مي
 .گويند مي

 : كفر بر دو نوع است
كند و عبارت ازكفري اعتقادي است كه  كه فرد را به كلي از ايمان خارج مي: كفر اكبر

 .هاست منافي قول قلب و عمل قلب يا يكي از آن
. گردانـد  كنـد و آن را بـه طـور كلـي زايـل نمـي       في ميكه كمال ايمان را ن: كفر اصغر

چونكه تناقضي با قول يا عمل قلب ندارد و . شود اصطالح كفر عملي نيز بر آن اطالق مي
 .مستلزم آن نيست
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  چگونگي منافات كلي كفر اعتقادي با ايمان را توضيح دهيد و آنچه را كه به
 .يدصورت مجمل بيان شد، به صورت مفصل شرح ده

 قول قلب و قول زبـان و عمـل    يعني. گفته شد كه ايمان شامل قول و عمل است
قول قلب كه تصديق است و قول زبان كه تلفظ بـه حكـم اسـالم و    . قلب و عمل جوارح

عمل قلب، نيز نيت و اخالص و عمل جوارح، فرمـانبرداري در انجـام   . باشد شهادتين مي
 .باشد اطاعت مي

رود و اگر تصـديق قلبـي از بـين     ه زايل شد، ايمان از بين ميهرگاه كه اين چهار مرتب
. اي ندارد و تصديق قلبي شرط انعقاد و نافع بودن ايمان است مراتب نيز فايده يرود، بقيه

باشد، كسي است كـه اسـماء و صـفات    نمونه شخصي كه قول قلب خود را از دست داده
قلب از بين برود، ولـي   و اگر عملند خداوند و پيام پيامبران و كتب آسماني را تكذيب ك

هنوز تصديق وجود داشته باشد، اهل سنت بر اين امر اجماع دارند كه ايمان در اين حالت 
P335Fچون كه تصـديق . رود كامالً از بين مي

1
P         بـدون وجـود عمـل قلـب كـه شـامل محبـت و

و مشركين همانگونه كه به ابليس، فرعون و قوم او و يهود . فايده است فرمانبرداريست، بي
آن را  به صدق پيامبران معتقد بودند و مخفيانه و آشكارا ها آن اي نرساند در حالي كه فايده

رويم و بـه او   گفتند كه او دروغگو نيست و ليكن ما به دنبال او نمي كردند و مي اعالن مي
 .آوريم ايمان نمي

 

                                           
ها معتقدند كـه ايمـان حقيقـي،     آن. ايمان تنها تصديق قلبي است، مرجئه هستند: گويند هايي كه مي آن -1

االسـالم ابـن    شـيخ . گيـرد  اما اطالق آن براعمال بر سبيل مجاز صورت مي. لب استباور و تصديق ق
غـيالن بـن مـروان     219از جمله علماي مرجئه بشر مريسـي م . دهد ها مي اي بر آن كنندهتيميه رد قانع

 .146-139الملل و النحل شهرستاني : رك -و بعد از آن 7/116هستند مجموع فتاوي ...و



 
 

 

 

 باب دوم





 
 

 كفر: فصل اول

 كفر و اقسام آن

  ت؟كفر اكبر چند قسم اس 
 اكبر چهار فهميم كه كفر از آنچه گفته شد، ميP336F

1
P قسم است : 

 كفر جهل و تكذيب 

 كفر جحود و انكار 

  كفر سركشي و استكبار 

 كفر دورويي و نفاق. 
 

 
 كفر جهل و تكذيب چيست؟ 
   تكذيبي كه در فرد، هم بصورت ظاهري و هم باطني ديده شود و اين تكـذيب از

همانند كفر اكثر مشركان قـريش و  . ، كفر تكذيب استجهل او به دين نشأت گرفته باشد
 : فرمايد ميها  آن ي هاي قبلي كه خداوند درباره امت

﴿                             ﴾ ]70: غافر[ 

ايم تكذيب  را بدان گسيل داشته و آنچه را كه فرستادگان خود] خدا[كسانى كه كتاب «
 .»اند به زودى خواهند دانست كرده

﴿       ﴾ ]199: األعراف[ 

 .»و از نادانان رخ برتاب«
                                           

ترديد بـين تصـديق و تكـذيب    : كفر شك. داند كفر را با احتساب كفر شك پنج نوع ميابن قيم انواع  -1
 .367-1/366السالكين  مدارج. است
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﴿                              

                            ﴾ ]84 -83: نملال[ 

اند محشور  و آن روز كه از هر امتى گروهى از كسانى را كه آيات ما را تكذيب كرده«
] كـافران  يهمه[ا چون ت .شوند تا همه به هم بپيوندند گردانيم پس آنان نگاه داشته مى مى

هاى مرا به دروغ گرفتيد و حال آنكه از نظـر علـم بـدانها     فرمايد آيا نشانه مى] خدا[بيايند 
  .»كرديد چه مى] در طول حيات[احاطه نداشتيد آيا 

﴿                      ﴾ ]39: يونس[ 

ى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاويل آن برايشـان  بلكه چيز«
 .»نيامده است

 
 

 كفر جحود و انكار چيست؟ 
  اگر فرد باطناً حق را شناخته و بدان علم داشته باشد، اما آن را كتمان كند و در

و قوم او به  مانند كفر فرعون. ظاهر از آن پيروي ننمايد، كفر او كفر جحود و انكار است
 . يهود به محمد و كفر موسي

 : فرمايد ي فرعون و قومش مي خداوند درباره

﴿                  ﴾ ]14: نملال[ 

 .»و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند«
 : فرمايديهود ميي و خداوند درباره

﴿            ﴾ ]89: ةبقرال[ 

 .»شناختند برايشان آمد انكارش كردند را مى] كه اوصافش[ولى همين كه آنچه «

﴿                 ﴾ ]146: ةالبقر[  
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 .»دانند مى] هم[دارند و خودشان  از ايشان حقيقت را نهفته مى و مسلما گروهى«
 

 
 كفر عناد و استكبار چيست؟ 
     عدم اطاعت و فرمانبرداري براي حق در صورتي كه ظاهراً بـدان اقـرار نمـوده و

 : فرمايد ي او ميداوند دربارهكند همانند كفر ابليس كه خ علناً حق بودن آن را اعالم مي

﴿              ﴾ ]34: ةبقرال[ 

بـه سـجده   ] همـه [پس بجز ابليس كه سـر بـاز زد و كبـر ورزيـد و از كـافران شـد       «
 .»درافتادند

كرد بلكـه آن   و ابليس امر خداوند را مبتني بر سجده رفتن براي آدم جحد و انكار نمي
نمود و در حكيمانه و عادالنـه بـودن آن طعـن     ن اعتراض ميپنداشت ولي بر آرا حق مي

 : گفت زد و مي مي

﴿        ﴾ ]61: اإلسراء[ 

 .»آيا براى كسى كه از گل آفريدى سجده كنم«

﴿                     ﴾ ]33: حجرال[ 

اى  من آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گلى خشك از گلى سياه و بـدبو آفريـده  «
 .»سجده كنم

﴿                    ﴾ ]12: األعراف[  

 .»من از او بهترم مرا از آتشى آفريدى و او را از گل آفريدى«
 

 
  چيست؟كفر نفاق 
 ظاهري اما بدون تصديق قلبي كه بـه صـورت ريـاء بـراي      و پيروي عمل وانقياد
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P337Fماننـد كفـر عبـداهللا بـن اُبـي      .گيرد، كفر نفاق است مردم صورت مي

1
P    و طرفـداران او كـه

 : فرمايد ميها  آن ي خداوند درباره

﴿                          

                             

           ﴾ إلی قوله :﴿         ﴾ 

 ]20-8: ةبقرال[
ايم ولـى گرونـدگان    گويند ما به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و برخى از مردم مى«

زنند و  بازند ولى جز بر خويشتن نيرنگ نمى با خدا و مؤمنان نيرنگ مى . نيستند] راستين[
آنچـه بـه   ] سـزاى [فزود و بـه  در دلهايشان مرضى است و خدا بر مرضشان ا .فهمند  نمى

خدا بـر  «: فرمايدتا آنجا كه مي .»خواهند داشت] در پيش[گفتند عذابى دردناك ميدروغ 
  .»همه چيز تواناست

 .و آياتي ديگر 
 

 
 كفر اصغر يا كفر عملي كه خروج از اسالم را درپي ندارد، چيست؟ 
 ر حالي كه اسم ايمان را ها اسم كفر را آورده، د هايي كه شارع برآن تمام معصيت

                                           
كه زنـدگي خـود را صـرف فريـب و      ي منافقان زمان رسول خداعبداهللا بن اُبي بن سلول سردسته -1

نمود، پسرش عبـداهللا بـه    هجري فوت9هنگاميكه در شوال سال . پردازي بر عليه مسلمانان نمود حيله
لباسـش را بـه او داد    پيامبر. آمد و از او لباسش را خواست، تا كفن پدرش نمايد نزد رسول خدا

را انكـار   اين كـار پيـامبر   عمر. و مقداري از آب دهانش را در آن قرارداد و بر ميتش نمازگزارد
ي توبه را نازل فرمـود، آنجـا كـه    سوره 84ي تا اينكه خداوندآيه. فرمود من مختارم اما پيامبر. نمود

البدايه و النهايـه  : رك .»اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست و هرگز بر هيچ مرده«: فرمايدمي
5/31. 
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 . باشدنفي ننموده است، كفر اصغر ميها  آن از فاعل
 : فرمايد مي مانند اينكه پيامبر

P338F1»ال ترجعوا بعدي كفاراً يرضب بعضكم رقاب بعض«
P. 

 .»همديگر كافر نشويدو گردن زدن بعد از من با كشتن «
 : فرمايد و مي

P339F2»قتاله كفرو سباب املسلم فسوق« 
P. 

 .»سزا گفتن به مؤمن فسق و كشتن او كفر استفحش و نا«
بر كشتن مسلمان توسط ديگر مسلمانان لفظ كفر و بر قاتـل مسـلمانان لفـظ     پيامبر 

 : فرمايد در حاليكه خداوند مي. كفار را آورده است

﴿                    ﴾ ]9: حجراتال[ 

 .»و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصالح دهيد«

﴿                  ﴾ ]10: حجراتال[ 

  .»در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد«
-مـي » برادري ايمـاني «كنند، قائل به قتال ميخداوند در بين مسلماناني كه با همديگر 

 .نفي ننموده استها  آن اصل ايمان را از پس بديهي است كه. باشد
 : فرمايد ي قصاص نيز خداوند مي در آيه

﴿                         ﴾ ]178: ةالبقر[  

                                           
رقـم   4/486ترمـذي   -4686رقـم   4/221ابوداود  -127-7/126نسائي  -1/58مسلم  -8/91بخاري  -1

و  1/402و  1/230احمـد  -1927رقـم   1/395دارمي  -3943و  3942رقم 2/1300ابن ماجه  -2193
 .5/72و  5/68و  44و  39و  5/27و  366، 362،  4/358و  4/531و  4/76و  3/477، 87، 2/85

رقم  2/1299ابن ماجه  -122-7/121نسائي  -1983رقم  4/353ترمذي  -1/58مسلم  -8/91بخاري  -2
 ...و 417و  411و  1/385و  177-1/176احمد  -3941و  3939
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بـه  ] از حق قصاص[چيزى ] يعنى ولى مقتول[اش ]دينى[هر كس كه از جانب برادر «
] رعايـت [به طور پسنديده پيروى كنـد و بـا   ] بايد از گذشت ولى مقتول[ود ش او گذشت

 .»به او بپردازد] خونبها را[احسان 
 . استدر اين آيه نيز اخوت اسالمي براي قاتل و خانواده مقتول ثابت شده

 : فرمايد مي پيامبرهمچنين 

هو مؤمن، وال يرشب اخلمر و رسقهو مؤمن، وال يرسق حني يو  يزينال يزين الزاين حني«

P340F1»هو مؤمنو حني يرشهبا
P. » زناكار در حين ارتكاب زنا و سارق در حين سرقت و

 .»خوار در حين شرب خمر مؤمن نيستند شراب

P341Fو در حديث ابوذر

2
P آمده كه پيامبر فرمود : 

إن رسق؟ و إن زينو :قلت .بد قال ال إله إال اهللا ثم مات علی ذلك إال دخل اجلنةما من ع«

P342F3»ذر علی رغم أنف أيب :إن رسق ثالثاً، ثم قال يف الرابعةو إن زينو :قال
P. 

اي  هر بنـده «: است كه پيغمبر فرمودروايت شده و در صحيحين نيز از ابوذر غفاري
هر چنـد  : گفتم] گويد ابوذر مي. [شود رد، وارد بهشت مياالاهللا را گفته و بر آن بمي كه الاله

بله هرچند كه زنا وسرقت هـم  : فرمود] پيامبر در جواب[كه زنا و سرقت هم كرده باشد؟ 
اينچنـين  : ي چهـارم فرمودنـد  و مرتبـه . سه بار اين مطلب را تكرار فرمودنـد . نموده باشد

 .»]بر خالف ميل اباذر كنايه[خواهد بود علي رغم خاك آلود بودن بيني اباذر

                                           
رقـم  2/1299ابـن ماجـه   -8/313نسـائي   -2625رقـم   5/15ترمذي  -55-1/54مسلم  -8/13بخاري  -1

 .2112رقم  2/41دارمي  -6/139و  3/346و  479و  376و  317و  2/243احمد  -3936

در علـم و زهـد و   . از اولين و سابقين مسلمانان بود صحابي جليل جندب بن جناده، ابوذر غفاري -2
در . او را با قراء قرار داد لكن عمر. در بدر حضور نداشت. رود اد و اخالص قدوه به شمار ميجه

بعـد از  . كـرد  هميشه حق را آشـكار مـي  .هيچگاه مالي ذخيره ننمود. تراز بود هم علم با ابن مسعود
 .19-1/17 .فوت نمود 33انقطاع از ياران، چند سالي را در ربذه گذراند در سال 

 .166-161-159-5/152احمد  -5/24ترمذي  -1/66مسلم  -177-176/ 7ي بخار -3
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كند بر اينكه ايمان به صورت كلي از زناكار وسارق و شرابخوار  اين احاديث داللت مي
-مبني بر اينكه ايـن افـراد وارد بهشـت مـي     ي پيامبرزيرا كه فرموده. زايل نگشته است

داشـت  بر. گردد زايل نميها  آن دهد كه با ارتكاب اين گناهان اصاليمان ازشوند، نشان مي
. شـود  فوق نيز برگرفته از اين مطلب است كه غير از مؤمنان كس ديگري وارد بهشت نمي

و . ز اين احاديث اشاره به نقصان ايمان و از دست رفتن كمال آن اسـت ا  منظور پيامبر
. را حالل و جايز بدانـد ها  آن شود كه انجام تنها هنگامي بنده با انجام اين معاصي كافر مي

تحـريم   يمستلزم تكذيب قرآن و پيامبر در مسأله فرد اين حال عمل و اعتقادچون كه در 
 را هم انجام ندهد و فقط معتقد بـه حـالل بـودن   ها  آن اگر و تحليل است تا جائيكه حتي

 .واهللا أعلم. باشد، باز هم دچار كفر اكبر گشته استها  آن
 

 
 ناسزاگويي به پيامبركه سجده بر بت، توهين به قرآن،  چطور ميتوان گفته 

و استهزا به دين و اين گونه موارد جزء كفر ظاهري و عملي هستند و باعث خروج 
گردند در صورتيكه گفته شد كه كفر عملي شخصي را از اسالم  فرد از دين اسالم مي

 جواب چيست؟ ،كند خارج نمي
  ـ  ن دليـل بـه  بايد بدانيم كه اين اعمال و آنچه در اين سياق انجام شود، فقط به اي

اما ايـن اعمـال تـا    . گيرد شود كه ظاهراً و عمالً انجام مي مي اطالق» كفر عملي«لفظ ها  آن
هنگاميكه عمل قلب از جمله نيت و اخالص و محبت و انقياد از بين نرفته باشد، صورت 

گيرند، اما مسـتلزم   پس اين گونه اعمال هر چند كه ظاهراً و عمالً صورت مي. پذيرند نمي
اعتقادي هستند و جز از منافقي كه از دين خارج شده است يـا معانـدي كـه تمـرد و     كفر 

زنند و آيا چيزي غير از اين باعث شـد كـه كفـار در غـزوه      سركشي نموده است، سرنمي
 .تبوك آن كلمات كفرآميز را بر زبان جاري كنند
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﴿: فرمايدخداوند مي                          ﴾ 

 ]74: توبهال[
اند و بر آنچه  در حالى كه قطعا سخن كفر گفته و پس از اسالم آوردنشان كفر ورزيده«

  .»موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند

﴿: گفتند پرسيدي مي ميها  آن در حاليكه هرگاه از          ﴾ ]توبهال :

65[ 
 .»ميكرد يم يو شوخ يباز) گريمراد ما طعن و مسخره نبوده بلكه با همد(: نديگو يم«

﴿                           ﴾ 

  ]66 -65: توبهال[
ـ اوريعـذر و بهانـه ن  . د؟يرگييرا به مسخره م امبرشيو پ اتياهللا، و آ ايآ: بگو« بـه   د؛ي
 .»دايدهيكفر ورز مانتان،يپس از ا يراست

و نام بردن كفر اصغر به كفر عملي به صورت مطلق جايز نيست بلكه حمل آن بر كفر 
 .عمليِ محض جايز است كه مستلزم اعتقاد به كفر و مناقض قول و عمل قلب نيست

 
 

 شوند؟ ق و نفاق بر چند دسته تقسيم ميظلم و فس 
 شوند تقسيم مي بر دو دستهها  اين هركدام از : 

 .كه اين دسته همان كفر اكبر است: اكبر -

 .كه كمتر از كفر است: اصغر -
 

 
 چيست؟) اصغر و اكبر( مثال هر كدام از انواع ظلم 
 فرمايد آن است كه خداوند مي »ظلم اكبر«ينمونه : 
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﴿                           ﴾ 

 ]106: يونس[
مخوان كه اگر چنين كنـى   رساند و به جاى خدا چيزى را كه سود و زيانى به تو نمى«

 .»در آن صورت قطعا از جمله ستمكارانى

﴿       ﴾ ]13: لقمان[ 

 .»ستمى بزرگ است ،به راستى شرك«

﴿                            

﴾ ]72: ةمائدال[ 

اخته و جايگاهش آتش هر كس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام س«
 .»است و براى ستمكاران ياورانى نيست

 : فرمايد آن كه خداوند مي »ظلم اصغر«يو نمونه

﴿                             

                ﴾ ]1: طالقال[ 

هايشان بيرون مكنيد و بيرون نروند مگر  پروردگارتان بترسيد آنان را از خانه ،اهللاو از «
آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند اين است احكام الهى و هر كس از مقـررات  

 .»ستفراتر نهد قطعا به خودش ستم كرده ا] پاى[خدا 

﴿                 ﴾ ]231: ةبقرال[ 

] بـه حقوقشـان  [نگاه مداريد تا ] به ايشان[زيان رساندن ] آزار و[آنان را براى ] لى[و«
 .»تعدى كنيد و هر كس چنين كند قطعا بر خود ستم نموده است
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 ي فسق اكبر و اصغر چيست؟ نمونه 

 »فرمايد مانند آنچه كه خداوند مي »فسق اكبر : 

﴿       ﴾ ]67: توبهال[ 

 .»در حقيقت اين منافقانند كه فاسقند«

﴿              ﴾ ]50: كهفال[ 

جن بود و از فرمـان پروردگـارش   ] گروه[كه از  ؛جز ابليس سجده كردند] همه[ پس«
 .»سرپيچيد

﴿                               ﴾ 

 ]74: األنبياء[
كردند نجـات داديـم بـه     مى] جنسى[ليد كارهاى پ] مردمش[و او را از آن شهرى كه «

 .»گروه بد و منحرفى بودندها  آن راستى
قـذف نمـوده باشـد،     رازني  كسي كه يمانند آياتي كه خداوند درباره »فسق اصغر«و 

 : فرمايد مي

﴿                   ﴾ ]4: نورال[  

  .»نپذيريد و اينانند كه خود فاسقندها  آن هيچگاه شهادتى از و«
 : فرمايدومي

﴿                                        

      ﴾ ]6: حجراتال[ 

ايد اگر فاسقى برايتان خبرى آورد نيك وارسى كنيـد مبـادا    كه ايمان آوردهي كسان ىا«
 .»ايد پشيمان شويد از آنچه كرده] بعد[گروهى را آسيب برسانيد و  به نادانى
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P343Fروايت است كه در مورد وليد بن عقبه

1
P نازل شده است. 

 
 

 ي نفاق اكبر و نفاق اصغر چيست؟ نمونه 

 است و اينكه  »نفاق اكبر«ي  ي بقره آمده است نمونه ول سورهآنچه كه در آيات ا
 : فرمايد مي

﴿              ﴾ ]142: نساءال[ 

 .»كنند و حال آنكه او با آنان نيرنگ خواهد كرد منافقان با خدا نيرنگ مى«

﴿                  ﴾ ]145: ءنساال[ 

 .»آرى منافقان در فروترين درجات دوزخند و هرگز براى آنان ياورى نخواهى يافت«

﴿                                

        ﴾ ]1: منافقونال [ 

دهيم كه تو واقعـا پيـامبر خـدايى و خـدا      چون منافقان نزد تو آيند گويند گواهى مى«
دهد كه مردم دوچهـره سـخت    داند كه تو واقعا پيامبر او هستى و خدا گواهى مى مى] هم[

 .»دروغگويند
 : فرمايد حديث نبوي است كه ميي نفاق اصغر  و نمونه

ث كذب« P344F2»إذا ائتمن خانو إذا وعد أخلفو آية املنافق ثالث إذا حدّ
P. 

                                           
امـا در  . براي اخذ زكات از حارث بن ضـرار خزاعـي فرسـتاد    وليد بن عقبه بن ابي معيط را پيامبر -1

: رك. تا اين آيه نـازل شـد  . وسط راه برگشت و گفت كه حارث او را از اخذ زكات منع نموده است
 .210-4/208ابن كثير 

 .2631رقم  5/19ترمذي  -1/56مسلم  -1/14بخاري )متفق عليه( -2
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گويد، هر وقت كه وعده  هنگام سخن گفتن دروغ مي: اند هاي منافق سه دسته نشانه«
 .»كند كند و آنگاه كه امانتي به او سپرده شود، در آن خيانت مي دهد، خلف وعدهمي

ا أربع«و يا حديث P345F١»..من كن فيه كان منافقً
P. احلديث. 

 .»..اگر چهار صفت در فردي باشند، منافق است«

 مباحثي پيرامون احكام سحر و ساحر

 سحر و ساحري در اسالم چه حكمي دارد؟ 
. كوني خداوند است يپذيرد و تأثير آن بر اساس اراده سحر حقيقت دارد و تحقق مي

﴿: فرمايد همانگونه كه خود مي                         

           ﴾ ]102: ةبقرال[ 

آن ميـان مـرد و    يآموختند كه بـه وسـيله   چيزهايى مى] فرشته[از آن دو ها  آن ]لىو[«
توانستند به وسـيله آن بـه احـدى     ن فرمان خدا نمىبيفكنند هر چند بدوي همسرش جداي

 .»زيان برسانند
P346Fو نيز تأثير گذاري آن در احاديث صحيحي

2
P ثابت شده است. 

اگر سحري كه ساحر اعمال نموده است، از القائات شياطين باشد، ماننـد آنچـه نـص    
 . شود فوق بر آن اشاره دارد، آن فرد كافر مي يآيه

 : فرمايد خداوند مي زيرا

﴿                        ﴾ ]102: ةبقرال[ 

                                           
 4688رقم  4/221ابوداود  -2632رقم  5/19ترمذي  1/56مسلم  -1/14بخاري )متفق عليه( -1

. آورده اسـت لكند، روايتي است كه بخـاري از عايشـه   يكي از احاديثي كه تأثير سحر را ثابت مي -2
شـد، سـحر    دي از بني زريق كه به او لبيد بن اعصم گفتـه مـي  را مر پيامبر خدا«: فرمودلعائشه
نمود كه كـاري را انجـام داده اسـت، درحاليكـه آن را انجـام       گمان مي تا جائيكه رسول خدا. نمود

 .7/28بخاري . الحديث .»..نداده بود
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] قـبال بـه او  [كردند مگر آنكـه   نمى] سحر[هيچ كس را تعليم ] فرشته[با اينكه آن دو «
 .»هستيم پس زنهار كافر نشوى] براى شما[آزمايشى ] وسيله[گفتند ما  مى

﴿                                   

                   ﴾ ]102: ةبقرال[ 

در آخرت نخواهد  يا تاع باشد، بهرهگونه م نيا داريخر يهر كس دانستند يو مسلّماً م«
 شـتن يخو ي شهيو آن را پ(و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته . داشت
 .»)داشتند يم يو علم و دانش( دانستند ياگر م) اند ساخته

 
 

 حد ساحر چيست؟ 

P347Fترمذي از جندب

1
Pاهللا كند كه رسول روايت مي فرمود : 

 »حد الساحر ضربه بالسيف«
P348F2»حد ساحر كشتن و گردن زدن او با شمشير است« 

P. 

اصـحاب و اهـل علـم ديـده شـده اسـت، صـورت         عمل بر اين مبنا به خاطر آنچه از
P349Fبن انس اين سخن، گفته مالك. گيرد مي

3
P است. 

                                           
بن و حذيفـه و اسـود   صحابي جليل رسول خدا كه از پيـامبر  جندب بن عبداهللا بن سفيان بجلي -1

مـابين  . انـد  از او روايـت كـرده   ...روايت نموده است و ابن سيرين و حسن بصـري و قيس و انس 
 ..118-2/117التهذيب  تهذيب. فوت نمود 70تا  60هاي  سال

درست اين است كه گفته شود، اين حديث بر جندب بن عبداهللا موقـوف   -1460رقم  60/ 4ترمذي  -2
 .است

عامر اصبحي مدني، فقيه امت، امام حافظ، امـام   الك بن انس بن مالك بن ابيشيخ االسالم ابوعبداهللا م -3
روايت كرده و ابن مبارك، قطان و ابن مهدي ... دارالهجره از نافع و مقبري و نعيم المجمر و زهري و

 ي علما صـحبت هرگاه درباره«: گويد اند، شافعي مي علما بسيار او راستوده. اند از او روايت نموده... و
اگر مالك و سفيان بن عيينه نبودنـد، علـم حجـاز از    «: گويدمي و نيز .»هاست ي آنشود، مالك ستاره
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P350Fامام شافعي

1
P فرمايد نيز در اين باره مي : 

عمل دون الكفر فلم ير إنام يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا «

اگر عملي كه ساحر انجام دهد، به حد كفر برسد، آن ساحر كافر است و بايد « .»عليه قتالً 

 .»اما اگر عمل او كمتر از كفر باشد، كشتن او جايز نيست. كشته شود
P351Fو در احاديث و روايات ثابتاست كه عمر و عبداهللا پسر او و حفصه دخترش

2
P  و عثمان

P352Fبن عفان 

3
P بن كعب بن عبـداهللا و جنـدب  دب و جنـP353F

1
Pو قيس بن سعـدP354F

2
P و 

                                                                                                             
معلوم است ولي كيفيـت  ] خداوند بر عرش[استواء . قول او درباره استواء مشهور است .»رفت بين مي

در مالـك  «: گويـد   ذهبي درباره او مـي . نيز سوال از آن بدعت است  آن مجهول وايمان به آن واجب،
طـول عمـر و برتـري     -1: هـا را سـراغ نـدارم    هايي جمع شده است كه در كسي ديگـري آن  خصلت
اتفاق علما و ائمه حـديث بـر اينكـه حجـت      -3. ذهني كاوشگر و فهم و وسعت علمي -2. روايات

 -5. اجماع علما بر دينداري و عـدالت و تبعيـت او از سـنت    -4. باشد است و روايات او صحيح مي
سـال   86بعـد از   179در سـال   -1/212تـذكره   .»يشرفت او در فقه و صحت قواعد او در اين زمينهپ

 . زندگي فوت نمود
در 150در سـال . شود هاشم ختم مي ابوعبداهللا محمدبن ادريس شافعي مطلبي مكي كه نسب او به بني -1

روايـت  ... بن ابـي يحيـي و   سپس به مكه رفت از مالك، اسماعيل ابن جعفر، ابراهيم. غزه به دنيا آمد
به فقه و حديث روي آورد، تا . اند از او روايت نموده... حنبل، حميدي، ابوثور ونموده است، احمدبن
در مصـر   204در اول شعبان سـال  . اند حنبل او را ستودهعلما از جمله احمدبن. اينكه امام مذهب شد

 .روايت كرده است 4/60ترمذي  ي حد ساحر راكالم او در زمينه 363-1/361 .فوت نمود

. ، گفته شده پـنج سـال قبـل از بعثـت بـه دنيـا آمـد       دختر عمربن خطاب  لالمؤمنين حفصه ام -2
و از پـدرش روايـت نمـوده، بـرادرش      از پيـامبر . در سال سوم هجرت با او ازدواج نمود  پيامبر

هجري يا قبل يا بعد از آن  45ال در س. نيز از او روايت كرده است عبداهللا و پسر و همسر عبداهللا 
 .411-2/410تهذيب . وفات نمود

او را بـه   پيامبر. ، از سابقين در اسالم بوداموي مشهور به ذوالنورين  ابوعمرو عثمان بن عفان -3
پيامبر دو دختر خـود  . مالئكه از او شرم داشتند. در تمام جريانات نبوي با ايشان بود. بهشت مژده داد

بـه خالفـت    بعد از عمـر . به حبشه و مدينه هجرت نمود. كلثوم را به همسري او درآورد رقيه و ام
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عمـر بن عبـدالعـزيزP355F

3
P واحمـد و ابوحنيفهP356F

4
P اند و يـا   و غيره حكم به قتل ساحر داده

 .اند ساحراني را كشته
 

 
 نُشرهP357F

٥
P چيست و حكم آن در اسالم چگونه است؟ 

                                                                                                             
 35حجـه سـال    ذي10سـرانجام در  . ي خوارج و روافض خداونـد او را امتحـان نمـود   در فتنه. رسيد

 .9-1/8تهذيب . اش به شهادت رسيد در خانه سالگي 83هجري در 

حارثه، وهب و حسن بصري و عثمان . است عامري  الخير ازدي جندب بن كعب مشهور به جندب -1
 .119-2/118تهذيب . در صفينفوت نمود گويند در سپاه علي. اند از او روايت كرده... نهدي و

: گويد درباره او مي انس بن مالك ، قيس بن سعد بن عباده بن دليهم بن حارثه انصاري خزرجي -2
و از پدرش  از پيامبر. اش ئيس پليسي بود، همراه فرمانده، همانند رقيس بن سعد به همراه پيامبر 

ليلـي و عـامر شـعبي از او     و از عبداهللا بن حنظله راهب روايت كرده و انس و عبـدالرحمان بـن ابـي   
در زمان واليت عبدالملك بن مـروان در  . بود در جنگ صفين جلودار لشكر علي. اند روايت نموده

 .396-8/395ب التهذي تهذيب. تفليس وفات نمود

معاويه به دنيـا  عبدالعزيز بن مروان بن حكم اموي، در مدينه در زمان خالفت يزيدبنابوحفص عمربن -3
از عبداهللا بن جعفر، انس بن مالك، سـعيد بـن   . در مصر در زمان واليت پدرش بر آن بزرگ شد. آمد

به دليل . اند زهري روايت كرده روايت نموده است و از او پسرانش، عبداهللا و عبدالعزيز و... مسيب و
در 101در رجـب سـال   . بعد از سليمان بن عبدالملك به خالفت رسيد. زهدي كه داشت، مشهور بود

 .121-118 .سالگي در دير سمعان درگذشت40سن 

از . هجري بـه دنيـا آمـد    80نعمان بن ثابت بن زوطي تميمي، مشهور به ابوحنيفه فقيه عراق در سال  -4
زفر . از عطاء، نافع، عبدالرحمن بن هرمز روايت كرده است. را ديده است بن مالكاصحاب، انس 

هـارون  يزيـدبن . انـد  حسن در نزد او تفقه نمودند، علما او را ستودهبن هذيل و ابويوسف و محمدبن
در . از وظائف دولتي كناره نمود و به تجارت مشغول شـد  .»ترين مردم ابوحنيفه است فقيه«: گويد مي
 .169-1/168تذكره . هجري فوت نمود150لسا

 .2/142القاموس المحيط  -ايست كه بوسيله آن مريض و مجنون را شفا دهند رقيه: نُُشره -5
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 از بـين بـردن   (اگر اين عمل . بين بردن تأثير سحر از مسحور است نُشره شامل از
سحر ديگري از جنس همان سحر يـا غيـر آن باشـد، جـزء اعمـال       يبوسيله) تأثير سحر

P358Fشيطان

1
P ويزهاي شـرعي  اي رقيه و دست اما اگر به وسيله. است و همان حكم سحر را دارد

P359Fباشد

2
Pاشكالي ندارد ،. 

 
 

 مشروع چيست؟ یرقيه 
 طهر نبوي و بـه زبـان عربـي    ايست كه برآمده از كتاب مبارك الهي و سنت م رقيه

شـود، معتقـد    دهد و آنكه در حق او رقيه خوانده مي باشد و آن فردي كه رقيه را انجام مي
P360Fباشد كه تأثير تنها به اذن الهي

3
P جبرئيل. استP361F

4
P براي پيامبر   رقيه خوانده است و در بـين

P362Fاصحاب

5
P رقيه بسيار زياد بوده است و پيامبر موده و بلكهن بر رقيه براي اصحاب تقرير 

P363Fخواني در بعضي از امراض امر كردهرا به رقيهها  آن

6
P      و اجرت گـرفتن بـر رقيـه را جـايز

 .اين موارد در صحيحين آمده است يهمه. دانسته است
 

                                           
درباره نشره سـوال   از پيامبر. نمايد روايت مي اشاره به حديث نبوي كه ابوداود از جابربن عبداهللا -1

رجال بزار  5/102الزوائد  بزار، مجمع -3/294حمدا -3868رقم 4/6 .»عمل شيطان است«: شد، فرمود
 .صحيح است

 2/164ابن ماجـه   7/13. توسط جبرئيل، در صحيح مسلم آمده است حديث رقيه خواندن بر پيامبر -2
 .6/160احمد -.3524-3523رقم 

مسـلم   -4/119و  7/24بخـاري  . براي اصحابش خواند، در صحيحين آمده اسـت  اي كه پيامبررقيه -3
7/15. 

 .18-7/17مسلم  -7/23بخاري -بر رقيه به اصحاب امر پيامبر -4
 -23-7/22بخـاري  . خواني صحابه و گرفتن اجرت بر آن در بخاري و مسلم آمده اسـت  حديث رقيه -5

 .44و3/2احمد -3418رقم3/265ابوداود  -20-7/19مسلم 
  18 -7/17مسلم -7/23نسبت به رقيه به اصحاب ، بخاري  امر پيامبر -6
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 منع شده و ناجايز چيست؟ یرقيه 
 ايست كه در كتاب و سنت نبوده و به زبان عربي نباشد، بلكـه جـزء اعمـال     رقيه

اي است براي نزديكي بـه شـيطان، بدانچـه كـه او      اين رقيه وسيله. بزار او باشدشيطان و ا
پردازان در ايـن   بازان و خرافه همانند كارهايي كه بسياري از دجاالن و شعبده. دوست دارد

در اين زمينـه كسـاني هسـتند كـه از كتـب هيكـل و طلسـم ماننـد         . دهند زمينه انجام مي
از جملـه اعماليسـت كـه    هـا   ايـن  كنند و استفاده مي... واالنوار   المعارف و شموس شمس

P364Fاند و نه جزء دين اسـت و نـه جـزء علـوم     دشمنان اسالم آن را در دين وارد ساخته

1
P  ،آن

 .ايم آورده »الوصول سلم«همچنان كه در شرح كتاب 

 
 

 
 هايي كه به عنوان  مانند مهره چشم زخم و بازوبند، و پارچه هانواع آويز حكم
 شود چيست؟ بسته مي تبرك
 پيامبر علق شيئاً وكل إليهمن «: فرمودند«P365F2

P. 

 »گرددموكول مي هبدان آويز) از توكل بر خداوند بازمانده(ي ببندد، ههر كس آويز«
فرستاد تا آنچه از انواع اين آويزها را كه  در بعضي از سفرهايش كساني را مي پيامبر

P366Fرنداند، از بين ب به گردن حيوانات انداخته

3
P .ئمامإن الرقی والت«: همچنين فرموده است كه 

P367F4»التولة رشكو
P. 

                                           
 .338-1/336معارج القبول از مؤلف : رك -1
 18395/5طبراني در مجمع الزوائد  -2
 .5/216و احمد3/118مالك  -2552رقم  3/24ابوداود -6/136مسلم -4/18بخاري  -3
بر شـرط   217-4/216حاكم  -1/381احمد  -3530رقم  2/1167ابن ماجه  -3183رقم / 4/9ابوداود  -4

 .ته ذهبي با او موافقت نموده استشيخين آن را صحيح دانس
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 .»چشم زخم و تولَه جزء شرك است هايهمانا رقيه و مهره«

P368F1»رشكأمن تعلق متيمة فقد « :و يف رواية
P. 

 .»اي را به خود بياويزد مرتكب شرك شده است هر كس مهره«: فرمايد و مي
اين چيست؟ جواب داد از طرف «: بود، فرمود اي ديده و به كسي كه در دست او حلقه

هي عليك ما أفلحت و انزعها فإهنا ال تزيدك إال وهناً فإنك لو مت«: فرمود. واهنه است

 P369F2»أبداً 

كه جز از وهن و سستي و ذلت چيـز ديگـري بـراي تـو بـه دنبـال        را دور بيانداز آن«
 .»بييا آورد و اگر بر آن بميري، هيچگاه فالح و رستگاري نمي نمي

P370Fو حذيفه

3
P ي زير را  تبركي را از دست شخصي درآورد در حاليكه آيه ي، پارچه

 .خواند مي

﴿             ﴾ ]106: يوسف[ 

P371F4»گيرند شريك مى] با او چيزى را[آورند جز اينكه  و بيشترشان به خدا ايمان نمى«
P. 

P372F5»نسان كان كعدل رقبةإمن قطع متيمة من «: فرمايد مي يبرهمچنين سعيد بن ج
P. 

                                           
. انـد  رجـال احمـد ثقـات   . انـد  حاكم و ذهبي بـر آن سـكوت نمـوده    4/219مستدرك  -4/156احمد  -1

 .131المجيد فتح: رك - 5/103الزوائد  مجمع
. حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافـق اسـت   -4/445احمد  -3531رقم  2/1167ابن ماجه  -2

4/216. 
ا در آن       ، صحابي رسول خدا ه بن يمانحذيف -3 و صاحب اسـرار او ، قبـل از بـدر ايمـان آورد امـ

بر مدائن واليت نمود، و در سال  در زمان عمر. ي مشاهد حضور داشتحضور نيافت ولي در بقيه
 220 - 2/219التهذيب . هـ فوت نمود 36

 2/494كثير تفسير ابن .يوسف آورده است 106ي در ذيل آيه كثير از حذيفه اين اثر را ابن )حسن( -4
 .132المجيد فتح: رك

 .143المجيد  فتح. كند قول سعيدبن جبير است كه وكيع آن را روايت مي -5
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 .»ايست اي را از دست كسي قطع كند، ثواب آن مانند آزاد كردن برده هر كس مهره«
 

  از قرآن باشد، حكم آن چيست؟ هاگر آويز 
 اي از سلف عدهP373F

1
P از اين گونه آويزها نيزمنـع  ها  آن ولي بيشتر. اند به آن اجازه داده

P374Fمانند عبداهللا بن عكيم. اند دهنمو

2
P  بو، عبداهللا بن عمـرP375F3

P    و عبـداهللا بـن مسـعود  و
 . ياران او

چون كه نهـي از آويـز عمـومي اسـت و هـيچ حـديث       . تر است رعايت اين رأي اولي
همچنين براي اينكـه قـرآن از   . مرفوعي در اين زمينه نيامده است كه آن را تخصيص دهد

زيرا كه غالباً در حال غير طهارت ايـن  . انجام نگيرداين كار اهانت بدور باشد، بهتر است 
همچنـين بـراي   . اي براي آويزان نمودن غير قرآن نشـود نيز تا بهانه. شود وسايل حمل مي
قلوب را به غيـر   اي شود، بر اعتقاد به آنچه كه از آن تحذير گشته است و اينكه سد ذريعه

 .واهللا اعلم. زمان اين تحذير شديدتر استمخصوصاً در اين . خداوند وابسته نگرداند

 كهانت و تنجيم و طلب باران از ستارگان و بدشگوني: ي شركاز جمله

 حكم كهانت در اسالم چيست؟ 

                                           
 .1/338معارج القبول از مؤلف : رك. و ابوجعفر محمدبن عليلالمؤمنين عايشه ازجمله ام -1
در . به مدائن رفـت  ي گزيد و در زمان حذيفهابومعبد عبداهللا بن عكيم جهني كوفي، در كوفه سكن -2

در زمان پيامبر زيسته است، اما سماع صحيحي از او ديـده نشـده   «: گويد بخاري مي. حديث ثقه است
 .5/323تهذيب . در زمان واليت حجاج فوت نمود. از كبار تابعين است .»است

، قبـل از فـتح بـا پـدرش     ابومحمد يا ابوعبدالرحمان، عبداهللا بـن عمـروبن عـاص قرشـي سـهمي      -3
از محترمـان بـه شـمار     اهللا در نـزد رسـول  . سال بود11فاصله سني او و پدرش فقط. مهاجرت نمود

فـوت   65در مصـر در سـال   . از پيامبر علم زيادي را كتابت نموده است، از فتنه كناره گرفـت . آمد مي
 .42-1/4. ي خود دفن شدنمود و در خانه
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 كاهنP376F

1
P كـه  . آيـد  ي طواغيت است و جزء اولياء شـيطان بـه حسـاب مـي    از جمله

 : فرمايد وند ميهمانگونه كه خدا. نمايندر برخي ديگر وحي و الهام ميبها  آن برخي از

﴿                           ﴾ 

  ]121: األنعام[
كنند تا بـا شـما سـتيزه نماينـد و اگـر       شيطانها به دوستان خود وسوسه مى و در خفا «

 .»شما هم مشركيداطاعتشان كنيد قطعا 
اند و خود صدها  دزديدهها  آسمان اي را كه از گردند و كلمه شياطين بر كاهنان نازل مي

 .كنند القاء ميها  آن اند، به دروغ بر آن بسته كلمه ديگر را به

 ﴿: فرمايدهمانگونه كه خدا مي                    

            ﴾ ]223-221: شعراءال[ 

بر هر دروغزن گناهكارى  . آيند آيا شما را خبر دهم كه شياطين بر چه كسى فرود مى«
 .»دارند و بيشترشان دروغگويند گوش فرا مى] دزدانه[كه .  آيند فرود مى

مسرتق السمع هكذا بعضه فوق بعض و فيسمعها«: فرمايد در حديث وحي مي پيامبر

 فربام الكاهن أو الساحر فيلقيها إلی من حتته ثم يلقيها اآلخر إلی من حتته حتی يلقيها علی لسان

P377F٢»...كذبة مائة معها فيكذب يدركه أن قبل ألقاها ربامو يلقيها أن قبل الشهاب أدركه
P احلديث. 

تـر از او   شنود و به ديگري كـه پـايين   اي را ميكند، كلمه راق سمع ميشيطاني كه است«
. رسـد  دهد، تا بـه سـاحر و كـاهن مـي    كار را ادامه مي  او هم همين. كند قرار دارد، القا مي

شود و قبل از اينكه مطلب او بـه زمـين برسـد،     گاهي شهابي از آسمان بر آن فرد نازل مي
نيز قبل از برخورد شهاب، كلمه را بـه شـيطان زمينـي     گاهي. كند شهاب به او برخورد مي

                                           
 .4/264قاموس  : رك. علم غيب نمايد كاهن كسي است كه ادعاي -1
 .194رقم  1/69ابن ماجه  -5/362ترمذي  -5/221بخاري  -2
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حديث در صحيح بخاري بـه صـورت    .»..افزايد رساند و صدها دروغ ديگر را برآن مي مي
 .كامل آمده است

 .توان به فال ماسه و فال ريگ اشاره كرد از اين جمله مي
 

 حكم كسي كه كاهني را تصديق كند، چيست؟ 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                ﴾ ]65: نملال[  

 .»دانند نمى غيب را هللاو زمين است جز اها  آسمان بگو هر كه در«

﴿                ﴾ ]59: األنعام[ 

 .»داند آن را نمى] كسى[كليدهاى غيب تنها نزد اوست جز او «

﴿         ﴾ ]47: قلمال[ 

 .»نويسند مىها  آن غيب پيش آنهاست و] علم[يا «

﴿          ﴾ ]35: نجمال[ 

 .»بيند آيا علم غيب پيش اوست و او مى«

﴿          ﴾ ]216: ةبقرال[ 

 .»دانيد داند و شما نمى و خدا مى«

من أتی عرافاً أو كاهناً فصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل علی «: فرمودند پيامبرنيز و 

«.P378F1حممد
P »گويد، تصديق كند، بر آن امري كه  كسي كه عرّافي يا كاهني را در آنچه كه مي

 .»گردد افر ميبر محمد نازل شده است، ك

                                           
 429و  2/408احمد  -141رقم  1/207دارمي  -639رقم  1/209ابن ماجه  -3904رقم  4/15ابوداود  -1

 .اين حديث را بر شرط شيخين صحيح دانسته است و ذهبي با او موافق است 1/8حاكم  - 476و 
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 : و فرمودند
P379F1»من أتی عرافاً فسأله عن يشء فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوماً «

P. 

كسي كه نزد عرّافي رود و از او چيزي بپرسـد و جـواب او را تصـديق نمايـد، نمـاز      «
 .»گردد چهل روز او قبول واقع نمي

 
 

 حكم جادوگري و تنجيم چيست؟ 
 دفرماي خداوند مي : 

﴿                       ﴾ ]97: األنعام[ 

در تاريكيهـاى  هـا   آن و اوست كسى كه ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسـيله «
 .»خشكى و دريا راه يابيد

﴿                        ﴾ ]5: ملكال[ 

[= و در حقيقت آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم و آن را مايـه طـرد شـياطين    «
 .»گردانيديم] قواى مزاحم

﴿    ﴾ ]12: نحلال[ 

 .»اند و ستارگان به فرمان او مسخر شده«

 ما زاد السحر من شعبة اقتبس فقد النجوم من اقتبس شعبة من«: فرمايد يم و پيامبر

P380F2»زاد
P. 

                                           
اگـر كسـي نـزد سـاحري     «: جمع اين دو حديث اينگونه است كه 5/380و  4/68احمد  -7/37مسلم  -1

-306المجيـد   فتح: رك» آيد، نمازش چهل روز قبول نيست و اگر او را تصديق كند، كافر شده است
308. 

 .سندحديث صحيح است -318، 1/227احمد  -2/1149ا بن ماجه  -4/16ابوداود  -2
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اي از سحر پرداخته اسـت و هـر    اي از نجوم بپردازد، همانا به شعبه كسي كه به شعبه«
 . »قدر به جادوي خود اضافه نمايد، بر سحرش افزوده است

 : فرمايد مي و پيامبر

P381F1»التكذيب بالقدر وحيف األئمةو جومإنام أخاف علی أمتي التصديق بالن«
P. 

عـدالتي  بيخواني كاهنان و دروغ شمردن قدر و رهصحيح دانستن ستااز همانا بر امتم «
 .»ترسمامامان و پيشوايان مي

بـه  هـا   آن ينوشتند و بـه وسـيله   ي قومي كه حروف ابجد را مي درباره بعباس ابن

P382F2»ك له عند اهللا من خالقما أری من فعل ذل«: پرداختند، فرمود تنجيم مي
P. 

 .»بينم دهند، خيري در نزد خداوند نمي انجام مي در آنچه اين قوم«

 رجومـاً للشــياطنيو خلــق اهللا هـذه النجـوم لـثالث؛ زينــة للسـامء«: فرمايـد  نيـز مــي  قتـاده 

تكلف مـا ال علـم و ضاع نصيبهو عالمات هيتدی هبا فمن تأول فيها غري ذلك فقد أخطأ حظهو

P383F3»له به
P. 

 : داوند ستارگان را براي سه منظور آفريدخ«
 تا زينتي براي آسمان باشند. 

 اي براي رجم و طرد شياطين باشند وسيله. 

 هر كس براي غير از اين . گردند ميها  انسان ي هدايت و عالماتي باشند كه مايه
، را بر غير اين سه هدف، تأويالتي ديگر نمايدها  آن استفاده كند وها  آن سه منظور از

بر آنچه بدان علم ندارد، تكليف نموده  سهمش را از دست داده و به خطا رفته وهمانا 
 .»است

                                           
 .5/90د احم) ضعيف( -1
 .312المجيد فتح: رك -5/117الزوائد  مجمع. طبراني سخن ابن عباس را به حالت رفع آورده است -2
 .4/74. بخاري سخن قتاده را به صورت معلق روايت نموده است -3
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  در اسالم ) استسقاء بأنواء(هاي فلكي  ي ستارگان و برج طلب باران به وسيله
 چه حكمي دارد؟

 فرمايد خداوند مي : 

﴿           ﴾ ]82: قعهواال[ 

 .»دهيد قرار مى] آن[و تنها نصيب خود را در تكذيب «

الفخر باإلحساب والطعن : أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن«: فرمود و پيامبر

 P384F1.»يف األنساب واإلستسقاء باألنواء والنياحة

را تـرك  هـا   آن چهار چيز در امت من وجود دارد كه جزء امور جاهليت هستند، ولي«
افتخار به نژاد و تبار، طعن و بدگويي از آباء و اجـداد ديگـران، طلـب بـاران از     : كنند نمي

 .»خواني بر اموات ستارگان و نوحه
 : فرمودند و پيامبر

رمحته و مطرنا بفضل اهللا: كافر فأما من قالو أصبح من عبادي مؤمن يب: قال اهللا تعالی«

كذا فذلك كافر بی مؤمن و مطرنا بنوء كذا: أما من قالو فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب،

P385F2»بالكوكب
P. »اند برخي از بندگانم به من مؤمن و برخي نيز كافر شده: فرمايد خداوند مي .

اما كسي كه بگويد خداوند با فضل و رحمت خويش بر ما باران، بارانيد، او به من ايمان 
اعث بارش بر ما شد، به آن دارد و به ستارگان كافر شده است و اگر بگويد، فالن ستاره ب

 .»ستاره ايمان آورده و به من كافر گشته است
 

                                           
 337و  2/291احمـد   -1001رقم  3/325ترمذي  -1/58و  2/45مسلم  -4/238بخاري ) متفق عليه( -1

 .343-5/342و  342و 
 .199-1/198مالك -3906رقم 4/16ابوداود -7/31مسلم  -8/199بخاري ) متفق عليه( -2
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  مني(حكم طيرهو آنچه باعث از بين رفتن آن ) بدفالي، بدشگوني و بدي

 شود، چيست؟ مي

 ﴿: فرمايد خداوند مي       ﴾ ]131: األعراف[ 

 .»آنان تنها نزد خداستبدشگونى ] سرچشمه[آگاه باشيد كه «

P386F1»ال عدوی وال طرية وال هامة وال صفر«: نيز فرمود و پيامبر
P. 

و نه بدشگوني ) پزشكي و بر اساس خرافاتو بدون توجيه علمي(نه واگيري بيماري «
گردد و حاوي روحي است كه در دنيا قصاص خويش را اي كه شبانه ميپرنده(و نه هامه

و نه شوم ماه صفر هيچكدام در اسالم ) واهد قصاص كنداز دشمنش نگرفته، همينك ميخ
 .»صحيح نيست

P387F2»الطرية رشك، الطرية رشك«
P. 

 .دوبار آن را فرمودند. »بدشگوني جزء شرك است«
ما داراي افكـار و خيـاالتي اسـت، امـا بـا توكـل بـر         هر يك از«: فرمود مسعودابن

P388F3»شوند خداوند اين افكار از ذهن او خارج مي
P. 

P389F4»إنام الطرية ما أمضاك أو ردك«: فرمود پيامبر
P.  

                                           
 4/161ترمـذي   -3916رقم  4/18و  3911رقم 4/17ابوداود  -7/31مسلم  -7/17بخاري : متفق عليه -1

 1/24و  1/269و  180و  1/174احمـد  -3540و  3539و  3537رقـم   2/1170ابن ماجه  -1615رقم 
 .154و  120و  3/118و  430و  406و  267و  2/266 و 153و 25و 

 440و  438و  1/389احمـد  -3538رقم  2/170ابن ماجه  -1614رقم  4/160ترمذي  -4/17ابوداود  -2
 .آن را صحيح دانسته، ذهبي با او موافق است 1/18حاكم  -

 440و  438و  1/389احمـد  -3538رقم  2/170ابن ماجه  -1614رقم  4/160ترمذي  -4/17ابوداود  -3
 .آن را صحيح دانسته، ذهبي با او موافق است 1/18حاكم  -

 .328المجيد فتح: است رك 1/213احمد ) ضعيف اإلسناد( -4



 جماعت سنت و اهل دهيعق از ييفرازها   258

 .»گرداندبرد و نه تو را بازهمانا بدشگوني نه تو را به پيش «
 : فرمود كند كه پيامبر روايت مي بو امام احمد از عبداهللا بن عمرو 

أن تقول اللهم الخري إال : قالوا فام كفارة ذلك؟ قال، ة عن حاجته فقد أرشكريمن ردته الط«

P390F1»كالطري إال طريك وال إله غريخريك و
P. 

گفتنـد  . هر كس كه بدشگوني او را از انجام امري دور كند، مرتكب شرك شده است«
خداوندا غير از آنچـه تـو آن را خيـر و درسـت     : ي آن چيست؟ فرمود اينكه بگويي كفاره

و  دانـي، يمـن   داني، خير ديگري وجود ندارد و غير از آنچه تو آن را داراي يمـن مـي   مي
 .»شگون ديگري نيست و هيچ خدايي غير از تو وجود ندارد

 حكم زخم چشم زدن

 چيست؟) زخم چشم(چشم زدن  حكم زخم 

 پيامبر العني حق«: فرمود«P391F2
P. 

 .»و وجود دارد ،زخم حقيقت چشم«
 : اش هويدا بود، فرمود و نيز هنگامي كه كنيزي را ديد كه ناراحتي در چهره

P392F3»ةاسرتقوا هلا فإن هبا النظر«
P . 

 .»زخمي در او به كار رفته است اي بخوانيد، چون كه چشم بر اين كنيز رقيه«

P393F4»ن يسرتقي من العنيأ أو أمر النبي  أمرين النبي «: فرمايد ميلعايشه 
P. 

 .»مرا امر كرد كه براي دفع بالي چشم، رقيه بخوانم پيامبر«

                                           
 .327-326المجيد  فتح: رك 5/105الزوائد  مجمع - 2/220احمد ) حسن( -1
مالـك   -2061رقم  4/397ترمذي  -3879رقم  4/9ابوداود  -7/13مسلم  -7/24بخاري ) متفق عليه( -2

 .5/70و  4/67و  1/289و  2/222و  1/274احمد -3/118-120
 .301مختار الصحاح ص  -18-7/17مسلم  -7/23بخاري  -3
 .438و  138و  6/72احمد -3512رقم  2/1161ابن ماجه  -18-7/17مسلم  -7/23بخاري  -4
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 . كند ذن خداوند اثر نميإزخم چشم جز ب كه احاديث ديگري در اين زمينه وجود دارد 
P394Fبسياري از علماي سلف

1
P اند آيه زير را به چشم زخم معني نموده : 

﴿                    ﴾ ]51: مقلال[ 

 .»م بزنندآنان كه كافر شدند چون قرآن را شنيدند چيزى نمانده بود كه تو را چش«

                                           
 .4/409ابن كثير . ابن عباس و مجاهد و غيره: از جمله -1





 
 

 گناه: فصل دوم

 ي آنهااقسام گناه و كفاره

 شوند؟ معاصي به چند دسته تقسيم مي 
 شوند به دو دسته تقسيم مي : 

 .باشندمي) كنندگانهالك(كه همان موبقات  كبائركه همان سيئات هستند و  صغاير
 

 
 كفاره سيئات چيست؟ 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                              ﴾ 

 ]31: لنساءا[
ايد دورى گزينيد بديهاى شما را از شـما   نهى شده] ها[اگر از گناهان بزرگى كه از آن«

 .»آوريم زداييم و شما را در جايگاهى ارجمند درمىمى

﴿       ﴾ ]114: هود[ 

 .»برد خوبيها بديها را از ميان مىهمانا «
خداوند ما را آگاه نموده است كه با اجتناب از كبائر و نيز با انجام حسنات، سيئات را 

 : همچنان كه در حديث آمده است. برد مي از بين

P395F1»واتبع السيئة احلسنة متحها«
P. 

 .»برد اي انجام بده كه آن را از بين مي سنهاي ح به دنبال هر سيئه«

                                           
 .5/228و  5/153احمد  -2794رقم  2/231دارمي  -1987رقم  4/355ترمذي  -1
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همچنين در احاديث صحيحي آمده است كه ريختن آب وضـو از اعضـاي بـدن، گـام     
P396Fبرداشتن به سمت مسجد

1
Pي ديگـر، رمضـان تـا     ، نماز جمعه تا جمعـه  ، نمازهاي پنجگانه

P397Fرمضان

2
P داري در رمضانسال ديگر، شب زندهP398F

3
P و در شب قدرP399F

4
Pروز عاشـورا  ي، روزهP400F

5
P،  و

اما در اكثر اين احاديث پرهيز از . گردند خطا و سيئات مي يعبادات ديگري موجب كفاره
شود كه اجتناب از كبائر شرط پاك شدن  انجام كبائر آورده شده است، كه حمل بر اين مي

 .صغائر است
 

 
 كبائر چيستند؟ 
  در اقوال صحابه و تابعين معيارهايي براي شناخت كبائر وجود دارد . 

 .»گردد كبيره شامل گناهي است كه حدي بر آن مترتب مي«: گفته شده است كه
 : و نيز

 ي، يـا هـر عقوبـه   آتـش دوزخ ، غضب، لعنتهر گناهي كه به دنبال آن در نصوص «
 .»ديگري آورده شده باشد، كبيره است

تـوجهي كنـد و    هر گناهي كه فاعل آن با انجام آن گناه بـه ديـن بـي   «: و گفته شده كه
 .»مباالتي او به دين گردد و خشيت او را از خداوند بكاهد، كبيره است باعث بي

                                           
 1/143دارمي  428و  427رقم  1/148ابن ماجه  -1/89نسائي  -51رقم  1/72ترمذي  -1/151مسلم  -1

 .3/3و  277و  2/235احمد -1/176مالك  -704رقم 
 359و  1/229احمد  -1086رقم  1/345ابن ماجه  -3/104و  214رقم  1/418ترمذي -1/144مسلم  -2

 .5/439و  400و 
رقـم   172 -3/171ترمـذي   -157 -4/145نسـائي   -177-2/176مسـلم   -1/14بخاري ) متفق عليه( -3

 .423و  408و  2/281و احمد  1783رقم  1/358دارمي  – 808
 .1783رقم 1/358دارمي  -157-4/155نسائي  -2/177مسلم  -2/253بخاري  )متفق عليه( -4
 .5/295احمد  -1738رقم  1/553ابن ماجه  -752رقم  3/126ترمذي ) صحيح( -5
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 .در اين زمينه اقوال ديگري نيز آمده است
هـر چنـد كـه داراي    . انـد  در احاديث بسياري، از گناهان به عنوان كبيره نام برده شـده 

 .سحر مانند شرك و. است »كفراكبر«ها  آن بعضي از. درجات و مراتب متفاوتي است
قتـال،   يبرخي از اكبركبائر هستند، مانند قتل نفـس، فـرار از ميـدان جهـاد و صـحنه      

شـوهردار   تهمت زنا به زنرباخواري، خوردن مال يتيم به ناحق، شهادت و سخن دروغ، 
P401F، شرابخواري، عقوق والدينگناه استكه پاك و بي

1
P و... 

P402F2»ی السبعهي إلی السبعني أقرب منها إل«: فرمايد مي بعباس ابن
P. 

 . »رسدشماره اين گناهان به هفتاد عدد مي«
اطـالق شـده اسـت، بـه هفتـاد كبيـره       ها  آن فقط با شمارش گناهاني كه لفظ كبيره بر 
رسيم، پس در صورتي كه تمام آنچه را كه وعيد شديدي در كتاب يا سنت بر آن وارد  مي

P403F3دشده است، دنبال كنيم، حقيقتاً به عدد بيشتري خواهيم رسي
P. 
 

                                           
شـود ايـن اسـت كـه بخـاري و مسـلم از        گفتـه مـي  » موبقـات «يـا  » كبـائر «دليل اينكه به اين گناهان  -1

كننـده خـود    هالك» موبقات«از هفت گناه «: كنند كه فرمود روايت مي و او نيز از پيامبر ابوهريره
 شريك قراردادن براي خداوند، سحر،: ها كدام گناهانند؟ فرمود اي پيامبر خدا آن: گفتند. را نگاه داريد

قتل نفسي كه خداوند خون آن را جز به حق حرام گردانيده است، رباخواري، خوردن مال يتيم، فـرار  
بخـاري   .»گنـاه از ميدان جنگ در هنگام روبرويي با دشمن، بهتـان بـه زنـان همسـردار مـؤمن و بـي      

 .1/64سلم م -3/195
، و  9208و  9206رقـم   8/245. را آورده اسـت  بابن جرير در تفسير طبري سخن ابـن عبـاس    -2

قسم به خداوند كه ابن عبـاس  «: فرمايد، و بعد از آن مي 7ذهبي در كبائر آن را نقل نموده است ص 
 .»راست گفته است

 70امام ذهبـي كـه در آن بـر    » الكبائر«اب اند از جمله كت هايي نوشته بعضي از ائمه در اين زمينه كتاب -3
صفحه آن را تأليف نمـوده كـه عبدالقـدوس دهقـان آن را بـه       264در . گناه كبيره بسنده نموده است

 .فارسي برگردانده است
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 ي گناهان چه صغيره و چه كبيره چيست؟ ي همه كفاره 
 فرمايد خداوند مي ،ين گناهان پاك شدتوان از ا با توبه نصوح مي : 

﴿                               

              ﴾ ]8: تحريمال[ 

اى راسـتين كنيـد اميـد اسـت كـه       ايد به درگاه خـدا توبـه   اى كسانى كه ايمان آورده«
آن ] درختـان [پروردگارتان بديهايتان را از شما بزدايد و شـما را بـه باغهـايى كـه از زيـر      

 .»جويبارها روان است درآورد
همانـا ايـن فعـل ازطـرف خداونـد محقـق گشـته        . »اميد اسـت «ني يع» عسي«و لفظ 

 : فرمايدآنجا كه خداوند مي) بخشدنصوح ما را مي ييعني يقينا خداوند باتوبه(است

﴿                       ﴾ 

 ]70: فرقانال[
كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند پس خداوند بديهايشان را به  مگر«

 .»كند نيكيها تبديل مى

﴿                                   

                               

                      ﴾ ]135: آل عمران-

136[ 
آورنـد و   بر خود ستم روا دارند خدا را به يـاد مـى   و آنان كه چون كار زشتى كنند يا«

آمـرزد و بـر آنچـه     خواهند و چه كسى جز خدا گناهان را مى براى گناهانشان آمرزش مى
آنان پاداششان آمرزشى  .كنند پافشارى نمى] كه گناه است[دانند  اند با آنكه مى مرتكب شده

آن جويبارهـا روان اسـت   ] رختاند[از جانب پروردگارشان و بوستانهايى است كه از زير 
 .»جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نيكوست
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P404F1»التوبة جتب ما قبلها«: فرمايد مي و پيامبر
P. 

 .»بردتوبه ماقبلش را از بين مي«

معه راحلته عليها و به مهلكةو هللا أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزالً « :فرمايدهمچنين مي

قد ذهبت راحلته حتی اشتد عليه احلر و رأسه فنام نومة فاستيقظ رشابه فوضعو طعامه

أرجع إلی مكاين فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته  :والعطش أو ما شاء اهللا قال

P405F2»عنده
P. 

اش به درگاه او بيشتر است از خوشحالي كسي كه بـه   خوشحالي خداوند از توبه بنده«
توشه بـه همـراه داشـته باشـد، امـا در حاليكـه        سخت و صعبي برود و شتري با يمنطقه

بعد از مدتي جسـتجو، تشـنگي و گرمـا، بـا نااميـدي در      . خوابيده است، شترش گم شود
 .»اما در حالي بيدار شود، كه شترش بر بالين او حاضر شده باشد. همان جاي اول بخوابد

 
 

 نصوح چيست؟ یتوبه 
 وجود داشته باشد ايست صادقانه كه سه امر مهم در آن توبه : 

 .از گناه و ترك كلي آن كشيدندست ) 1

 .پشيماني از اينكه مرتكب گناه شده است) 2

 .عزم و تصميم بر اينكه هيچگاه آن گناه را انجام ندهد) 3

                                           
در  4/392. نسـبت داده اسـت  ) بخاري يـا مسـلم  (ابن كثير اين حديث را به يكي از دو كتاب صحيح -1

رقـم  1/112از جمله مسـلم  : اما احاديثي در اين زمينه وجود دارد. ام افتهحاليكه آن را در صحيحين ني
 .205-204 -4/199مسند  -192

ابـن ماجـه    -5/547و  49/4/659: ترمذي بـاب -94-8/91مسلم  -146 -7/145بخاري  )متفق عليه( -2
 و 2/83و  2/316و  1/283احمـد   - 2731رقـم   214 -2/213دارمي  – 4249 -4247رقم  2/1419
 .275و  4/273و  3/213
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امكـان از او   و اگر در حين ارتكاب گناه به مسـلماني ظلـم نمـوده اسـت بـر حسـب      
حالليت نطلبد، در روز آخرت آن فرد حق خود چون كه اگر در دنيا از او . حالليت بطلبد

گيـرد و جـزء ظلمـي اسـت كـه       كند و بالشك بر او قصاص صورت مي را از او طلب مي
 . كند اي از آن را ترك نمي خداوند هيچ ذره

 : فرمايد مي پيامبر

إن كان له ال درهم، منه اليوم قبل أال يكون دينار و من كان عنده ألخيه مظلمة فليتحلل«

P406F1»إال أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليهات أخذ من حسناته وحسن
P . 

اگر از كسي بر گردن يكي از شما حقي است، از او حالليت بجوييـد، قبـل از اينكـه    « 
در آن روز اگر . روزي برسد كه دينار و درهمي نداشته باشد، در ازاي حالليت به او بدهد

 ر غير اينصورت از سيئات طلبكار گرفتـه شود و د اي داشته باشد، به طلبكار داده مي حسنه
 .»شود و به سيئات او اضافه مي

 
 

 آدميزاد تا چه وقت فرصت توبه كردن دارد؟ 
 فرمايد خداوند مي : 

﴿                                

            ﴾ ]17: نساءال[ 

شـوند   توبه نزد خداوند تنها براى كسانى است كه از روى نادانى مرتكـب گنـاه مـى   «
پذيرد و خداوند دانـاى حكـيم    شان را مى كنند اينانند كه خدا توبه سپس به زودى توبه مى

 .»است

                                           
 2/506احمد  – 7/197و  3/99بخاري  -1
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ي كه هر امري چه عمد و چه غير عمـد كـه موجـب    بر اين معن اصحاب رسول اهللا
 .معصيت الهي شوداز روي جهالت است، اجماع دارند

ر«: فرمايد مي و پيامبر غَرغِ P407F1»إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يُ
P. 

 . »كند قبول مي) حالت احتضار مرگ(اش را تا قبل از غرغره  خداوند توبه بنده«
 .شده استاين معني در احاديث فراواني آورده 

اش خارج و به حلق او  مرگ را مشاهده كرد و روح او از سينه ياما هر آينه كه مالئكه
شود و ديگر نجات و خالصي  رسيد و نفس او به غرغره و خرخر افتاد، توبه او قبول نمي

 : وجود ندارد

﴿    ﴾ ]3: ص[ 

 .»ديگر مجال گريز نبود] لى[و«

﴿: فرمايد خداوند است كه مي اين همان سخن و             

                    ﴾ ]18: نساءال[ 

گويد اكنون  كنند تا وقتى كه مرگ يكى از ايشان دررسد مى و توبه كسانى كه گناه مى«
 .»ردم پذيرفته نيستتوبه ك

 
 

 گردد؟ با توجه به عمر زمين، توبه، چه وقت پذيرفته نمي 

﴿: فرمايد خداوند مي                        

                       ﴾ ]158: األنعام[ 

                                           
حـاكم   - 3/425و  153و  2/132احمـد   -4253رقـم  2/1420ماجـه   ابن -3537رقم  5/547ترمذي  -1

 .آن را بر شرط شيخين صحيح قرار داده، ذهبي نيز موافق آن است 4/257
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آيد كسى كه قبال ايمان نياورده يـا  ] پديد[هاى پروردگارت  اى از نشانه روزى كه پاره«
بخشد بگـو منتظـر    خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ايمان آوردنش سود نمى

 .»منتظريم] هم[باشيد كه ما 
 : فرمودند اهللا سولو در صحيح بخاري آمده است كه ر

ذلك و ال تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعني«

P408F1»حني ال ينفع نفساً إيامهنا
P. 

تا خورشيد از مغرب طلوع نكند، روز قيامت نخواهد آمد و هرگاه كه از مغرب طلوع «
در آن حـال توبـه و ايمـان     آورنـد و لـيكن   كرد و مردم آن را ديدند، جملگي ايمـان مـي  

 .»شود  هيچكس قبول واقع نمي
اند كـه در كتـب    در معاني اين حديث جمعي از اصحاب احاديث ديگري روايت كرده

 : كند كه فرمود روايت مي از پيامبر خدا صفوان بن عسال. معتبر حديث موجود است

P409F2»لق حتی تطلع الشمس منهإن اهللا فتح باباً قبل املغرب عرضه سبعني عاماً للتوبة ال يغ«
P. 

همانا خداوند دري را از مغرب براي توبه بازكرده است و عرض آن هفتاد سال است «
 .»كند بندد تا اينكه خورشيد از آنجا طلوع مي و آن را نمي

 
 

 اند و مرتباً آن را انجام  حكم آن دسته از موحديني كه بر كبيره اصرار ورزيده
 اند، چيست؟ فوت كرده) قبل از توبه(اند و در اين حال  داده

 فرمايد خداوند مي : 

                                           
 4068رقم  2/1352ابن ماجه  – 1/95ومسلم 7/191متفق عليه، بخاري -1
 .241-4/240احمد  -4070رقم  2/1353ابن ماجه  -3535رقم  546 -5/545ترمذي  -2
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﴿                               

                ﴾ ]47: األنبياء[ 

بينـد و   چيزى ستم نمى] در[نهيم پس هيچ كس  زوهاى داد را در روز رستاخيز مىترا«
آوريـم و كـافى اسـت كـه مـا حسـابرس        هموزن دانه خردلى باشد آن را مـى ] عمل[اگر 

 .»باشيم

﴿                         

                          ﴾ ]9 -8: األعراف[ 

او گـران  ] عمـل [هاى درست است پس هر كس ميزان] اعمال[و در آن روز سنجش «
سبك باشد پس آنانند كـه بـه    او] عمل[و هر كس ميزانهاى  . باشد آنان خود رستگارانند

 .»اند اند چرا كه به آيات ما ستم كرده خود زيان زده

﴿                              

                     ﴾ ]30: آل عمران[ 

روزى كه هر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكـب شـده حاضـر    «
اى دور بود و خداونـد   فاصله] كارهاى بد[كند كاش ميان او و آن  يابد و آرزو مىشده مى

 .»مهربان است] خود[ان خدا به بندگ] در عين حال[ترساند و  خود مى] كيفر[شما را از 

﴿                           

﴾ ]111: نحلال[ 

كند و هـر كـس بـه آنچـه      از خود دفاع مى] و[آيد  روزى را كه هر كس مى] ياد كن[«
 .»رود بد و بر آنان ستم نمىيا كرده بى كم و كاست پاداش مى

﴿                            

﴾ ]281: ةبقرال[ 
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شويد، سپس به هـر كسـى    ، به سوى خدا بازگردانده مى و بترسيد از روزى كه در آن«
 .»گيرند ، تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار نمى آوردهآنچه به دست )  پاداش(

﴿                                 

           ﴾ ]8 -6: الزلزله[ 

.  كارهايشان به آنان نشان داده شود] نتيجه[پراكنده برآيند تا ] به حال[دم آن روز مر«
اى  و هر كه هموزن ذره . آن را خواهد ديد] نتيجه[اى نيكى كند  پس هر كه هموزن ذره

 .»آن را خواهد ديد] نتيجه[بدى كند 

 : فرمايد مي و پيامبر

 ﴿ اهللا أليس يقول : لمن نوقش احلساب عذب فقالت له عائشة«      

  ﴾ ]نوقش احلساب عذب بلی إنام ذلك العرض، ولكن من: ، قال]۸: نشقاقاإل«P410F1 

كنايـه از اينكـه   [هر كس در حساب روز قيامت مـورد مناقشـه و جـدال قـرار گيـرد      «
خداونـد   مگـر از ايشان پرسـيد  لعايشه. شود ، عذاب داده مي] حسابش طوالني گردد

 : فرمايد نمي

﴿           ﴾ ]8: نشقاقاإل[ 

 .»شود يمحاسبه م) اعمالش به او ي آن هم فقط با عرضه(آسان  يبه حساب«
كنايـه از كوتـاهي   [بلي، ولي اين مورد گشـايش آن امرسـت از سـوي خـدا     : فرمودند

ر گيـرد، عـذاب داده   اما آن كسي كـه در محاسـبه مـورد مناقشـه و جـدال قـرا      ]. حساب
 .»شود مي

اعمـال   يحشر، احـوال روز قيامـت، ميـزان، انتشـار نامـه      يو در نصوصي كه درباره
آورده شد، معلوم گشت كه احوال مردم بر حسب ... عرض، حساب، صراط، و شفاعات و

                                           
 .تخريج آن گذشت. متفق عليه -1
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و به مراتـب،  . اند، در قيامت نيز مراتب متفاوتي دارد آنچه در دنيا از همديگر متفاوت بوده
 .شوند تقسيم مي) ظالم لنفسه(سابقين، مقتصدين و ظالمين 

گـردد و سـلف    شايان ذكر است كه آنچه از آيات قرآني و احاديث نبوي استخراج مي
اهل تفسير يـا اهـل حـديث بـر آن      يو ائمه صالح امت و نيز نسل اول اصحاب و تابعين

 : اند كار بر سه دستههستند، اين است كه موحدين معصيت
آنان بدون دخول به جهنم . كساني كه حسنات آنان از سيئاتشان بيشتر است: اول دسته

 .گردند وارد بهشت مي
آنان مانع ورودشان به  اي كه حسنات و سيئاتشان برابر است و سيئات دسته: دسته دوم

اينان همان اصحاب اعراف هستند . شود بهشت و حسناتشان مانع سوختنشان در جهنم مي
فرمايد كه به هر اندازه كه خداوند بخواهد بين بهشت و  ي آنان مي بارهكه خداوند در
شود همانگونه كه  مانند وسپس به آنان اجازه ورود به بهشت داده ميجهنم باقي مي

 : فرمايد خداوند مي

﴿                             

                                   

           ﴾ إلی قوله :﴿                 

﴾ ]49 -46: عرافاأل[ 

از آن دو [حايلى است و بر اعراف مردانى هستند كه هـر يـك   ] گروه[و ميان آن دو «
اميـد  ] بدان] [لى[شناسند و بهشتيان را كه هنوز وارد آن نشده و را از سيمايشان مى] دسته

و چون چشمانشان به سوى دوزخيان گردانيده شود  .ما دهند كه سالم بر ش دارند آواز مى
بـه  «: فرمايـد تا آنجا كه مـي  »گويند پروردگارا ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده مى

 .»شويد بهشت درآييد نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين مى
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گروهي كه داراي اصل توحيـد و اصـل ايمـان هسـتند، ولـيكن در حـالي       : دسته سوم
اند و سيئات آنان از حسناتشـان   كنند كه بر انجام كبائر اصرار داشته ند را مالقات ميخداو

برخـي از  . شـوند  ي گناهانشان وارد جهنم مي اينان كساني هستند كه به اندازه. بيشتر است
رسد و حتـي   آنان آتش جهنم تا قوزك پا و برخي تا نصف ساق پا برخي ديگر تا زانو مي

آنان هيچ قسمت ديگري از بدنشان از ) پيشاني(گاه  د كه غير از سجدهكساني از آنان هستن
و ساير انبياء و  اين طبقه كساني هستند كه خداوند به پيامبر.عذاب آتش در امان نيست

اي از آنان از  پس هر بار دسته. دهد كه در حق آنان شفاعت كنند اولياء و مالئكه اجازه مي
ي وزن دينـار و يـا نصـف دينـار و يـا       اني كه به اندازهشوند تا اينكه كس جهنم خارج مي

P411Fاي ايمان در قلبشان جاي دارد ذره

1
P رود تـا جائيكـه    ، از دوزخ خارج شده و به بهشت مـي

اهل توحيد را از جهنم خارج كند، حتي اگر عمل  يخواهند كه همه شافعان از خداوند مي
ولي هر كس كه ايمان . گيردتميكمي هم انجام داده باشد و اين امر از طرف خداوند صور

بينـد و زودتـر از    بيشتري داشته و گناهان كمتري از او سر زده باشد، عذاب كمتـري مـي  
 .گردد و برعكس جهنم خارج مي

P412F2»من قال ال إله إالاهللا نفعته يوماً من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه« :فرمودندپيامرب
P. 

گفته باشد روزي از روزها ) روط و مقتضيات آنبا رعايت ش(اهللا را إالكسي كه الإله«
به مصايب و ) روز(به او نفع خواهد رساند، هرچند كه قبل از آن ) ي اواين گفته(

 .»عذابهايي گرفتار آمده باشد
اند و بر سر اين مسأله اختالف پيدا  كسان بسياري در اين مسأله دچار فهم اشتباه گشته

 : اند كرده

                                           
 ). 181صفحه . (احاديث درباب شفاعت آورده شدند -1
 رجال آن صحيح است 1/17طبراني و بزاز ، مجمع الزوائد  -2
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﴿                              

    ﴾ ]213: ةبقرال[ 

پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند به توفيق خويش به حقيقت آنچه كه در آن «
 .»كند كه را بخواهد به راه راست هدايت مىاختالف داشتند هدايت كرد و خدا هر 

 
 

 شود؟ گردد، كفاره آنان محسوب مي آيا حدودي كه بر گناهكاران اجرا مي 
 پيامبر آمده بودند، فرمود  در حالي كه گروهي از اصحاب بدور او گرد : 

دكم، وال تأتوا بايعوين علی أن ال ترشكوا باهللا شيئاً، وال ترسقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوال«

 معروف، فمن وفی منكم فأجره علی اهللا، أرجلكم، وال تعصوا يفو ببهتان تفرتونه بني أيديكم

 ثم شيئاً  ذلك من أصاب من و له، كفارة فهو الدنيا من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به يفو

P413F1»عاقبه شاء وإن عنه، عفا شاء إن اهللا إلی فهو اهللا سرته
P. 

سر اينكه براي خداوند شريكي قائل نشـويد، دزدي نكنيـد، زنـا    بيعت دهيد به من بر «
نكنيد و فرزندانتان را نكشيد و افترا، تهمت و بهتان به همديگر ندهيـد و دچـار معصـيت    

دهد و آن نشويد، پس هر آن كس كه به عهدش وفا نمود، خداوند اجر و پاداش او را مي
داده شـد، كفـاره    عقوبت وسـزا نيا كس كه در اين زمينه مرتكب معصيتي گشت، اگر در د

خداونـد آن را در دنيـا بـراي او     ولـي گردد و اگـر مرتكـب معصـيت شـد،      گناهان او مي
بخشد و اگر  گيرد، اگر بخواهد، او را مي پوشانيد، در آخرت تحت مشيت خداوند قرار مي

 . دهد بخواهد، او را عذاب مي

                                           
 -1439رقـم   4/45ترمـذي   -7/161نسائي  - 127-5/126مسلم  -8/15و  1/10بخاري  )متفق عليه( -1

 .2457رقم  2/139دارمي 
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عباده بن صامت P414F

1
P مبر بيعت داديمبر اين امور به پيا«: فرمايد مي« . 

گناهـان ، كفـاره محسـوب     يجز در مورد شرك و ارتداد براي بقيهاجراي حدود،پس 
برد و جهنم ابدي را به دنبـال دارد، پـس    چون كفر و شرك اعمال را از بين مي. (گردد مي

 ).شود كشتن مرتد كفاره محسوب نمي
 

 

 إن شاء عاقبهو شاء عفا عنهفهو إلی اهللا إن «: توان بين اين حديث كه چگونه مي« 

با سخن قبلي كه  »دهد مي تبخشد و اگر نه او را عقوب اگر خداوند بخواهد او را مي«
گردند، توافق   گفته شد كساني كه سيئاتشان از حسنات بيشتر باشد، وارد دوزخ مي

 ايجاد نمود؟
   هـر آن كـس را كـه خداونـد بخواهـد      . بين اين دو سخن منافاتي وجـود نـدارد

آن كوتاهي حساب  همانگونه كه پيامبر. نمايد خشد، او را به صورتي آسان محاسبه ميبب
 .تفسير نمود» عرض«را به 

 : و نيز فرمود

وجلّ حتی يضع عليه كنفه فيقول« : كذا؟ فيقولو عملت كذا: يدنو أحدكم من ربه عزّ

ا نأو ك يف الدنياإين سرتت علي: يقول ثم فيقرره  نعم،: كذا، فيقولو يقول عملت كذاو نعم،

P415F2»أغفرها لك اليوم
P. 

شود، تا اينكه ستر و حفاظ و پروردگارش به او نزديك مي -مؤمنين–هر كدام از شما «
منظـور معاصـي   (آيا تو ايـن كارهـا   : فرمايدسپس مي. گيردسايه رحمتش بر وي قرار مي

                                           
در بدر و بقيه غـزوات  . ، يكي از مبايعان شب عقبه بودعباده بن صامت بن قيس خزرجي انصاري -1

 34ها بياموزد در رمله در سال  او را به سمت فلسطين فرستاد، تا قرآن را به آن عمر. حضور داشت
 .112-5/111التهذيب  .ت نمودسالگي فو 72در سن 

 .اند و تخريج آن گذشت بخاري و ديگران آن را روايت كرده -2
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-ا انجـام دادي مـي  فرمايد اين كارهـا ر مي. بله: گويدمي را انجام دادي؟) است، واهللا اعلم

را براي تو ها  آن را در دنيا براي تو پوشاندم و امروزها  آن من: فرمايدسپس مي. بله: گويد
 .»بخشممي

نيز  گردد و پيامبرطوالني ميها  آن شوند كه حساب اما كساني وارد جهنم مي 

P416F1»من نوقش احلساب عذب«: فرمايد مي
P. » مورد مناقشه قرار گيردهر كس در حساب، 

 .»شود عذاب داده مي

                                           
 .اند و تخريج آن گذشت بخاري و ديگران آن را روايت كرده -1





 
 

 بدعت: فصل سوم

 بدعت و اقسام آن

 ضد سنت چيست؟ 
 تشـريعي اسـت   اضافه كردن در  هاي ايجاد شده است كه شامل ضد سنت بدعت

اين همـان چيـزي اسـت كـه     . خداوند به آن راضي نيست و بدان اجازه نفرموده استكه 
 : كند در حديث زير بدان اشاره مي پيامبر

 P417F1»ا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث يف أمرن«

ايجاد كند كه جزء آن نباشد، مـردود و  ) دين(هر كس كه چيز جديدي را در اين امر «
 .»غيرمقبول است
 : فرمايد يا اينكه مي

سنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا، وعضوا عليها و عليكم بسنتي«

P418F2»ضاللة حمدثات األمور فإن كل حمدثةو بالنواجذ وإياكم
P. 

آيند، بـر شـما واجـب     به سنت من و سنت خلفاي راشدين كه بعد از من مي تمسك« 
چـون كـه هـر امـر     . به آن اهتمام كامل دهيد و از امور تازه ايجـاد شـده بپرهيزيـد   . است

 .»جديدي در دين موجب ضاللت و گمراهي است
د و سه فرقه تقسـيم  امت من بر هفتا«: گويد تفرقه اشاره فرموده و مي همچنين به وقوع

 . ها در دوزخ هستند، مگر يكي از آنها  آن ي شود كه همه مي

                                           
احمـد  -14رقم 1/7ابن ماجه  -4606رقم  4/200ابوداود  -5/132مسلم  -3/167بخاري ) متفق عليه( -1

6/270. 
ابـن ماجـه   . دانسته است) حسن صحيح(آن را  2676رقم  5/44ترمذي  – 4607رقم  4/201ابوداود  -2

 .4/126احمد  -1/43دارمي  -44-42رقم  1/15
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 : فرمايد كه در حديث ديگري مي

P419F1»واحدة إال النار سبعني فرقة كلها يفو وستفرتق أمتي علی ثالث«
P ، 

شود كه همگي در دوزخند مگر يكي از امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي«
  »آنها

 : نمايدي خود مشخص ميا اين فرمودهكه آن را نيز ب

P420F2»أصحايبو هم من كان علی مثل ما أنا عليه«
P. 

 .»باشند آن دسته كساني هستند كه بر مثل آنچه من و اصحابم بر آن هستيم، مي«
 : داند اهل بدعت مبرا مي را از و خداوند پيامبر

﴿                             ﴾ ]159: األنعام[ 

كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هيچ گونه مسؤول «
 .»ايشان نيستى كارشان فقط با خداست

 
 

 كنند به چند دسته تقسيم  به اعتبار اختاللي كه در دين ايجاد ميها  بدعت
 ردد؟گ مي

 گردد به اين اعتبار به دو دسته تقسيم مي : 

 )مكفره. (شودبدعتي كه موجب كفر مي

                                           
-2/1321ابن ماجه  – 2641-2640رقم  26-5/25ترمذي  -4597و  4596رقم  198-4/197ابوداود  -1

رَق  -1521رقم 2/258دارمي  -3993-3991رقم 1322 ر ايـن كتـاب ثابـت    بغـدادي د : الفَرق بين الفـ
 .به بعد 4ص. است) حسن لغيره(كند كه حديث  مي

-2/1321ابن ماجه  – 2641-2640رقم  26-5/25ترمذي  -4597و  4596رقم  198-4/197ابوداود  -2
رَق  -1521رقم 2/258دارمي  -3993-3991رقم 1322 بغـدادي در ايـن كتـاب ثابـت     : الفَرق بين الفـ

 .به بعد 4ص. تاس) حسن لغيره(كند كه حديث  مي
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 )غيرمكفره( .بدعتي كه از اين مرتبه كمتر است
  چيست؟) گردد آن دسته از بدعت كه موجب كفر مي(بدعت مكفره 
 و معيار شناخت آن عبارت اسـت از   ،موارد بسياري شامل اين نوع بدعت ميشود

اجماعي متواتر بر آن وجود دارد و ضرورتاً در دين پذيرفته شـده   ،كه در دين انكار امري
P421Fماننـد بـدعتي كـه جهميـه    . چون كه موجب تكذيب قرآن و پيام پيامبران است. است

1
P  در

خلق قرآن يـا خلـق صـفتي از صـفات خداونـد و در       يانكار صفات خداوند و در مسأله
P422Fوسي با خداوند ايجاد كردند و بدعت قدريهانكار مقام خليلي ابراهيم و مقام كليمي م

2
P  در

يعني كساني كـه   ،انكار علم خداوند و افعال و قضا و قدر الهي و بدعت مجسمه يمسأله
 .كنند خداوند را به مخلوقاتش تشبيه مي

هـاي اصـلي    ها و افراد اگر بداند كه عمل و قصدي كه دارد، پايـه  هر كدام از اين گروه
دهد، هيچ شكي در كفر و مسلمانان را در آن مسأله در شك قرار مي برد دين را از بين مي

هـايي   امـا آن . او نيست و مشخص است كه بدترين دشمن براي دين اينگونه افراد هستند
گردد، سپس حكـم بـه كفـر     اند، ابتدا بر آنان حجت تمام مي كه دچار تلبيس شياطين شده

 .شود آنان داده مي
 

 
 ست؟بدعت غير مكفره چي 
 هاي مكفره را كه مستلزم تكـذيب قـرآن و يـا رسـالت      هايي غير از بدعت بدعت

 .گويند انبياء نشود، بدعت غير مكفره مي

                                           
ياران جهم بن صفوان، بخاري تكفير آنان را از سالم بن ابـي مطيـع، عبدالحميـد، وكيـع بـن      : جهميه -1

 .17-7ص رك خلق افعال العباد، بخاري. روايت كرده است... جراح، عبدالرحمان بن مهدي و
 .كنند طرفداران معبدالجهنمي مستند، كه قدر را نفي مي: قدريه -2
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P423Fهايي كه گـروه مروانيـه   مانند بدعت

1
P       در ديـن ايجـاد نمودنـد و بسـياري از اصـحاب

ننمودنـد و  را هـم تكفيـر   هـا   آن اقرار ننمودند، امـا ها  آن ها را انكار كرده و به آن پيامبر
نماز ايجاد كردنـد، هماننـد تـأخير     هايي كه درمانندبدعت. بيعت خود را با آنان نشكستند

قبل از نماز عيد، نشسـتن در هنگـام    ها تا آخر وقت، به جلو انداختن خطبه بعضي از نماز
خواندن خطبه جمعه و همچنين ناسزاگويي به بعضي از بزرگان اصحاب بر منـابر خطبـه   

ي تأويل و هوي و  گونه موارد كه برگرفته از اعتقادات شرعي نبودند، بلكه نتيجهو اين... و
 .هوس و آرزوهاي نفساني و يا اهداف مادي بود

 
 شود؟ بدعت بر حسب زمينه وقوع به چند دسته تقسيم مي 
 گردد به دو دسته تقسيم مي : 

 .عبادات بدعت در

 .معامالت بدعت در
 

 
 گردد؟ سته تقسيم ميبدعت در عبادات به چند د 
 به دو دسته : 

ماننـد عبـادتي كـه    . ي آنچه كه خداوند بدان اذن نفرموده اسـت  عبادت به وسيله: اول
ي آالت لهـو و رقـص و دسـت زدن و     دهنـد كـه بـه وسـيله     جاهالن تصوف انجـام مـي  

دقيقاً همانند آنچه كه اهل جاهليت . گيرد صورت مي.. آوازخواني و انواع آالت موسيقي و
 : فرمايد ي آنان مي دادند و خداوند درباره نجام ميا

                                           
هـايي را ايجـاد    ياران او بدعت. والي مدينه شد پيروان مروان بن حكم كه از طرف معاويه :مروانيه -1

مانند به تأخير انداختن نماز از اول وقت و قبل از نمـاز عيـد خطبـه دادن و ناسـزاگويي بـه      . نمودند
 .2/217معارج القبول : رك .بزرگان صحابه
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﴿               ﴾ ]35: نفالاأل[ 

 .»جز سوت كشيدن و كف زدن نبود] خدا[و نمازشان در خانه «
ر عبادت به روشي كه اصل آن شرعي باشد، اما در غير جايگاه اصـيل خـود قـرا   : دوم

مانند خواندن نماز سنت در اوقاتي كه نماز خوانـدن در آن نهـي شـده اسـت و يـا      . گيرد
 .عيدين و اينگونه موارد يالشك و يا روزه يوم يروزه

 
 

 آورد؟ بدعتي كه در عبادت ايجاد شده باشد، چند حالت به وجود مي 
 دو حالت : 
ه ركعتي را بـه نمـاز صـبح يـا     گرداند مانند كسي ك آن عبادت را به كلي باطل مي: اول

 .مغرب يا نمازي چهار ركعتي به صورت عمدي اضافه كند و يا ركعتي را از آن بكاهد
آن كه بدعت وارده راباطل كند، ولي عملي را كه در اصل مشـروع بـوده اسـت،    : دوم

شستن .[مانند كسي كه شستن را در وضو به جاي سه بار،چهار بار انجام دهد. باقي گذارد
بـه بطـالن وضـو امـر      چونكه پيـامبر ] شود نه كل وضوبار چهارم امري باطل مي براي

 : نفرموده است بلكه فرمود

P424F1»ظلمو تعدیو فمن زاد علی هذا فقد أساء«
P .» بيافزايد، كار ) سه بار(كسي كه بر اين

 .»بدي انجام داده و در واقع ظلم و تعدي نموده است
 

 
 
 
 

                                           
 .422رقم 1/146ماجه ابن  -135رقم 1/33ابوداود  -1/88نسائي ) حسن( -1
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 بدعت در معامالت چيست؟ 
 اي كه خدا و پيامبرر دادن شرطي بر معاملهقرا      در كتـاب و سـنت بـر آن نـوع

اگر در اين حالت صد شرط نيز قـرار دهـد، همـه ايـن     . اندمعامله اين شرط را قرار نداده
 .شروط باطل هستند

 : فرمايد مي چون پيامبر 

 اهللا فهو باطلفام بال رجال يشرتطون رشوطاً ليست يف كتاب اهللا فأيام رشط ليس يف كتاب «

P425F1»رشط اهللا أوثقو إن كان مائة رشط فقضاء اهللا أحقو
P. 

اند كه در كتاب خداوند نيامده  چه برسر آن كسان آمده است كه شروطي را قرار داده« 
، هر شرطي كه در كتاب الهي نيامده باشد، باطل است، اگـر صـد شـرط هـم باشـد     . است

 .»تر و شرط او محكمتر استحكم خداوند برحق
حاللـي را حـرام يـا حرامـي را حـالل       ،اين شروط باطل هستند يا اگـر شـرط   يمهه

P426Fگرداند

2
Pمرتكب بدعت گشته است ،. 

                                           
 - 2124رقـم  4/436ترمـذي   -3929رقـم  4/21ابـوداود   -4/213مسلم  -3/127بخاري ) متفق عليه( -1

 .312و  82-6/81احمد  – 9-3/8مالك  -7/305و 6/162نسائي 
ي شرطي كه حرامي را حالل كند، اين است كه شخصي مالي را به كسي قـرض دهـد و شـرط    نمونه -2

ي شرطي كه حاللي را حرام كند مانند اينكه و نمونه. ا زايد برمالش به او برگرداندنمايد كه مقداري ر
 .كنيزي را بفروشد و شرط نمايد، كه خريدار نبايد با او جماع نمايد



 
 

 

 

 باب سوم





 
 

 اصحاب: فصل اول

 و اهل بيت ايشان بر ما واجب است پيامبر حقآنچه كه در 

 در حق اصحاب پيامبر  و اهل بيت او ملزم به رعايت چه حقوقي هستيم؟ 
 را جـاري كنـيم و از كينـه و    ها  آن ت كه در دل و بر زبان محبتبر ما واجب اس

ي را بيان كنـيم و از مجادلـه دربـاره   ها  آن بلكه فضائل. آنان بپرهيزيمبه توزي نسبت كينه
. را گرامـي بـداريم  هـا   آن بديها و مشاجرات آنان خود را به دور داريم و شـأن و منزلـت  

تورات و انجيل و قرآن گرانقدر فرمـوده اسـت و   را در ها  آن همانگونه كه خداوند منزلت
 خداونـد . احاديث بسياري در كتـب مشـهور حـديث در فضـيلت اصـحاب آمـده اسـت       

 : فرمايد مي

﴿                               

                                     

                                  

                          ﴾ ]29: فتحال[ 

بـا همـديگر   ] و[پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بـر كـافران سـختگير     محمد«
فضل و خشنودى خدا را خواسـتارند عالمـت   بينى  مهربانند آنان را در ركوع و سجود مى

هايشان است اين صفت ايشان اسـت در تـورات و    آنان بر اثر سجود در چهره] مشخصه[
اى است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تـا سـتبر    در انجيل چون كشتهها  آن مثل

] خـدا [آنـان  ] ىانبوه[هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از  شود و بر ساقه
كافران را به خشم دراندازد خدا به كسـانى از آنـان كـه ايمـان آورده و كارهـاى شايسـته       

 .»است اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده كرده
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﴿                        

              ﴾ ]74: نفالاأل[ 

وكسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و كسانى كـه  «
اند براى آنان بخشـايش و   اند آنان همان مؤمنان واقعى پناه داده و يارى كرده] مهاجران را[

 .»هد بوداى خوا روزى شايسته

﴿                   

                                   

﴾ ]100: توبهال[ 

و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكـارى از آنـان پيـروى    «
از او خشنودند و براى آنان باغهايى آمـاده كـرده   ] نيز[كردند خدا از ايشان خشنود و آنان 

ان كاميابى اند اين است هم آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانه] درختان[كه از زير 
 .»بزرگ

﴿                         ﴾ 

 ]117: توبهال[
كه در آن ساعت دشوار از او پيروى  را پيامبر و مهاجران و انصار يتوبهبه يقين خدا «

 .»، پذيرفتكردند

﴿                               

                              

                              

     ﴾ ]9 -8: حشرال[ 
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اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كـه از ديارشـان و اموالشـان    ] اين غنايم نخست[«
باشـند و خـدا و پيـامبرش را يـارى      مـى ] او[دا و خشنودى رانده شدند خواستار فضل خ

] مدينه[در ] مهاجران[كسانى كه قبل از ] نيز[و  . كنند اينان همان مردم درست كردارند مى
اند هر كس را كه به سوى آنـان كـوچ كـرده دوسـت دارنـد و       جاى گرفته و ايمان آورده

يابنـد و هـر چنـد در     سـدى نمـى  نسبت به آنچه به ايشان داده شده است در دلهايشان ح
 .»دارند را بر خودشان مقدم مىها  آن باشد] مبرم[خودشان احتياجى 

آنـان پيشاپيش  يدانستـه و درباره و معتقديم كه خـداوند احـوال اهـل بدر را مي
خواهيـد انجـام دهيـد كـه خداونـد شمـا را بخشيـده هـركـاري مـي«: فرموده است

P427F1»است
P  اند ربودهنفـ 313كـهP428F

2
P  شجرة«و نيز واقفيم كه هيچكدام از اصحابي كه در بيعت  

P429F3»الرضوان
P گردند و خداوند از آنان راضي و آنان نيز از  حضور داشتند، وارد دوزخ نمي

P430Fنفر بوده است 1500تا  1400ها  آن خداوند راضي بودند كه تعداد

4
P .ي آنان  خداوند درباره

 : فرمايد مي

﴿                        ﴾ ]فتحال :

18[ 
كردند از آنان خشنود  به راستى خدا هنگامى كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت مى«

 . »شد و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت

                                           
 .80-1/79احمد -3305رقم 5/409ترمذي  -4654رقم  4/213ابوداود  -7/168مسلم  -1
 .2/268البدايه و النهايه ابن كثير  -5/5بخاري  -2
 .4653رقم 4/213ابوداود – 3863و  3860رقم  5/695ترمذي  -3
 .4/173البدايه و النهايه  -6/25مسلم -5/63بخاري  -4
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P431Fهاي اين امت سدهاصحاب بهترين  يدهيم كه سده و شهادت مي

1
P    است كه خـود ايـن

P432Fامت نيز بهترين امت

2
P كـوه   يدانيم كه اگر غير از اصحاب كسـي بـه انـدازه    باشد و مي مي

P433Fاستانفاق نكرده ها آن احد طال انفاق كند به اندازه يك مد يا نصف طالي

3
P . اما اين اعتقاد

انـد و آن دسـته از    دهبلكه معتقديم دچار اشـتباه شـ  . بدين منظور نيست كه آنان معصومند
اند و راي آنان موافق حق گشـته، دو اجـر و آنـاني كـه موافـق حـق        آنان كه اجتهاد كرده

P434Fاند اند، يك اجر داشته نبوده

4
P داراي اعمـال صـالحه و   . بخشايد و اشتباه آنان را خداوند مي

برد و آيا نـه   اند، از بين مي اند كه آنچه را كه به عنوان خطا انجام داده سوابق پرخيري بوده
ي  خداونـد از همـه  . كند اين است كه اگر نجاست كمي در آب دريا افتد، آن را آلوده نمي

 .آنان راضي و خشنود باشد

                                           
ها بهترين افراد اين امت هستند، حديث بخاري است كه از عمران بن حصـين روايـت    دليل اينكه آن -1

سپس قرني كه بعد از . من در آن هستمبهترين قرون، قرني است كه « : فرمود كند كه پيامبر خدا مي
 -4657رقــم  4/214ابــوداود  -4/189بخــاري  .»آيــد ســپس قرنــي كــه بعــد از آن مــي. آيــد آن مــي

و  2/228و  1/378احمـد  -2362رقـم   2/791ابـن ماجـه   -3859رقـم   5/695ترمذي  -4/426احمد
4/267. 

﴿: باشد ي زير ميبهترين امت است، آيه دليل اينكه امت محمد -2           

                    ﴾ ]شما بهترين امتى هستيد «] 110: آل عمران

داريدو به خدا  دهيد و از كار ناپسند بازمى ايد به كار پسنديده فرمان مى كه براى مردم پديدار شده
 .»ديمان داريا

 3/11احمد  – 386رقم  5/696ترمذي  – 4658رقم  4/214ابوداود  – 7/188مسلم – 4/195بخاري  -3

اگر كسي در حكم خود اجتهادي نمود و اجتهـادش  «: فرمود اشاره به حديث بخاري دارد كه پيامبر -4
 .»درست بود دو اجر دارد و اگر درست نبود اجري براي اوست
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و اهل بيت مطهرش كه خداوند پليدي را از  زنان پاك پيامبر يهمچنين است درباره
P435Fآنان برداشته و آنان را پاك گردانيده است

1
P. 

P436Fدانيم از آن كس كه در دل و خود را مبرا و دور مي

2
P         يـا بـر سـر زبـان خـود بـدي يـا

نهفته باشـد و  ها  آن يا اهل بيت نبوي يا يكي از اي به ساحت اصحاب رسول اهللا زشتي
آنان را در دل داريم و در حد توان از  گيريم بر آنكه محبت و مواالت  خداوند را شاهد مي

 : كه فرمودند ربه دليل حفظ وصيت پيامب. آنان دفاع خواهيم نمود

P437Fصحايبأال تسبوا «

3
P، َصحايبأيف  اهللاَ اهللا«P438F4

P. 

 .»اصحابم را ناسزا نگوييد و احترام آنان را پاس بداريد«

 :متسكوا به، ثم قالو إين تارك فيكم ثقلني أوهلا كتاب اهللا فخذوا بكتاب اهللا«: و نيز فرمود

P439F٥»...أهل بيتي أذكركم اهللا يف أهل بيتيو
P احلديث. 

كتـاب  هـا   آن اول: گـذارم  ن دو چيز بسيار گرانقدر را در بين شما به جاي ميهمانا م«
هـا   آن خداوند است كه بدان تمسك جوئيد و سپس فرمود اهل بيتم كه حقوق الهي را در

 .»كنم بر شما يادآوري مي

  برتري و تفاضل ميان اصحاب پيامبر

                                           
﴿ي به آيهاشاره دارد  -1                         ﴾ 

دور كند و شما را كامالً ) غمبريپ( تيرا از شما اهل ب يديپل خواهد يخداوند قطعاً م«] 33: األحزاب[
 .»پاك سازد

گويند وهمچنين مانند خوارج نواصب كه بعضي از  ا ناسزا ميمانند روافض كه غير از اهل بيت بقيه ر -2
 .146و  15الملل و النحل شهرستاني . نمودند اصحاب را سب مي

 3/11احمد  – 386رقم  5/696ترمذي  – 4658رقم  4/214ابوداود  – 7/188مسلم – 4/195بخاري  -3

 .2284رقم  568ابن حبان . اندد مي» غريب«آن را  3862رقم  5/696ترمذي -55-5/54، 4/87احمد  -4
 .3/148حاكم  -3319رقم  2/310دارمي  -123-7/122مسلم  -29و  26و  17و  3/14احمد  -5
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 برترين اصحاب به صورت مجمل چه كساني هستند؟ 
 دسته اول از مهاجران بودند كه در ايمان آوردن بـر ديگـران سـبقت    ا ه آن برترين
P440Fجستند

1
P و سپس انصار، سپس اهل بدرP441F

2
P دبعد اهل اُحP442F

3
P الرضوان و سپس بيعتP 443F

4
P ي  و بقيه

 : فرمايد اصحاب كه خداوند در شأن آنان مي

                                           
و  و عمر از اولين نفرات آنان ابوبكر. اند سابقون كساني بودند كه روبه هر دو قبله نماز خوانده -1

 ﴿: ها فرمود ي آنخدا درباره. اهل بيعت عقبه اول بودند            

                                           

                ﴾ ]مهاجران و انصار، و  نينخست شگامانيپ«] 100: التوبه

خداوند از آنان  مودند،يپ يرا به خوب شانيگرفتند و راه ا شيروش آنان را در پ يكيكه به ن يكسان
آنان بهشت را آماده ساخته است كه  يهم از خدا خوشنودند، و خداوند برا شانيخوشنود است و ا

است  نيا. مانند يو جاودانه در آنجا م تاس يها جار ودخانهآن ر) يدرختان و كاخها( ريدر ز
 .2/383تفسير ابن كثير : رك. »سترگ يبزرگ و رستگار يروزيپ

ي حاطـب از  نمايد، روايتي است كه بخاري در صـحيح خـود در قصـه    آنچه داللت بر فضل آنان مي -2
ي در اطالع يافته است و دربارهخداوند بر اهل ب«: فرمايد مي در آخر آن پيامبر. آورده است علي

خواهيد انجام دهيد، خداوند شما را بخشيده يا بهشت را بـر شـما واجـب     هر آنچه مي: گويد آنان مي
 .5/10بخاري  .»نموده است

لكـن تيرانـدازان   . مسلمانان در ابتداي جنگ پيروز شدند. ي احد در سال سوم هجري واقع شدغزوه -3
پس دشمن بر آنان تاخت . ال جمع نمودن غنائم از جاي خود پايين آمدندبه دنب برخالف امر پيامبر

سپس خداوند خوابي را بـر آنـان غالـب    . ها هفتادنفر را شهيد نمود و آنان را شكست داد و از بين آن
 .49-4/10بدايه و نهايه : رك .»نمود، تا امنيت از دست رفته را بازيابند كه عبرتي براي مؤمنان باشد

و  پيـامبر . قعده در غزوه حديبيـه واقـع شـد    الرضوان در سال ششم بعد از هجرت درماه ذيبيعت  -4
چـون قـريش   . مسلمانان عزم انجام عمره را نمودند، در ميقات احرام پوشيدند و قرباني آماده نمودند

يعـت  در اين بـين بيعتـي بـه نـام ب    . از اين حركت آگاهي يافتند، براي مقابله با او از مكه خارج شدند
-نفر مـي  1500يا  1400در آن هنگام تعداد مسلمانان به . بسته شد  رضوان ميان مسلمانان و پيامبر

 179-4/166البدايه و النهايه . حج عمره برگزار نمود از سال بعد از آن پيامبر. رسيد
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﴿                                  

               ﴾ ]10: ديدحال[ 

يكسـان  ] بـا ديگـران  [انـد   انفاق و جهـاد كـرده  ] مكه[كسانى از شما كه پيش از فتح «
انـد و   ق و جهـاد پرداختـه  اند كه بعدا به انفا درجه بزرگتر از كسانى] حيث[نيستند آنان از 

 .»خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است
 

 
 برترين اصحاب به صورت تفصيلي چه كساني هستند؟ 
 عبداهللا بن عمر فرمايد مي : 

P444F١ال نعدل بأيب بكر: كنّا يف زمن النبي «
P  أحداً ثم عمر ثم عثامن ثم نرتك أصحاب

P»ال نفاضل بينهمالنبي 445F

٢
P. 

دانستيم بعد از او  نمي تر از ابوبكر هيچ كس را فاضل يامبردر زمان حيات پ«
 .»ي اصحاب تفاضلي قائل نبوديم و در بين بقيه و سپس عثمان عمر

P446F3»ما ظنك باثنني اهللا ثالثها«: فرمود در غار ثور به ابوبكر پيامبر
P »بري  چه گمان مي

 . »هاست به آن دو كسي كه خداوند سومين آن

لكن أخي و لو كنت متخذاً من أمتي خليالً الختذت أبابكر خليالً «: فرمايد و مي

P447F1»وصاحبي
P. 

                                           
مونس او در  ،القرشي، برترين فرد امت، و خليفه رسول خدا  ، عبداهللا بن ابي قحافه عثمانابوبكر -1

هجـري در  13اآلخـر سـال    جمـادي  8در . قرآن را جمع نمود و با اهل رده جنگيد. غار و صديق اكبر
 .4-1/2. سالگي فوت نمود63سن 

 .4/203و  4/191بخاري  -2

 1/4احمد – 7/108مسلم  – 4/190بخاري ) متفق عليه( -3
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گزيدم و ليكن  كردم، ابوبكر را برمي همانا اگر از بين امتم خليل و دوستي انتخاب مي« 
 .»او برادر و ياور من است

ماله و واساين بنفسهو صدقت :قال أبوبكرو إن اهللا بعثني إليكم فقلتم كذبت«: و فرمود

P448F2»ل أنتم تاركوا يل صاحبيفه
P همانا خداوند من را به سوي شما مبعوث كرد و « .مرتني

اما ابوبكر مرا تصديق نمود و با جان و مال خويش از من . شما مرا تكذيب نموديد
 .دوبار اين را فرمود» داريد پس آيا دست از سر اصحابم برمي. محافظت نمود

اً قط إال سلك إهيًا يا ابن اخطاب والذي نفيس«: و فرمود  بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّ

اً غري فجك P449F3»فجّ
P. » اي عمر بن خطاب قسم به آن كس كه جانم در دست اوست، هيچگاه

 .»روي نخواهد رفت شيطان از راهي كه تو به آن راه مي

P450F4» قبلكم حمدثون فإن يكن يف أمتي أحد فإنه عمراملقد كان في«: و فرمود
P. 

محدث وجود داشته است، اگر در اين امت نيز محدثي باشد  هاي پيشين در امت«
 .»خواهد بود عمر

 : داستان سخن گفتن گرگ و گاو فرمودند يدرباره پيامبر خدا

P451F5»عمرو أبوبكرو فإين أومن به«
P.  ايمان دارم و ابوبكر و عمر ) داستان(همانا من به آن

 .»نيز بدان ايمان دارند

                                                                                                             
 -93رقـم   1/36ابـن ماجـه    -3655رقـم   5/606ترمذي  -7/108مسلم  -4/191بخاري ) متفق عليه( -1

 .212-4/211و  5-4/4و  3/488و  3/28و  359و  1/270احمد  -2913رقم 2/255دارمي 
 4/192بخاري -2
 .187و  182و  1/171احمد -7/115مسلم  -4/199بخاري ) متفق عليه( -3
 .3693رقم  5/622ترمذي  -6/55احمد  -7/115مسلم -4/200بخاري ) متفق عليه( -4
 .6395رقم 5/623ترمذي  -7/111مسلم -4/192بخاري ) فق عليهمت( -5
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به دست راست خود  رضوان به مكه رفت، رسول خداال در بيت و آنگاه كه عثمان

P452F1»هذه لعثامن: هذه يد عثامن فرضب هبا علی يده فقال«: فرمود اشاره كرد و
P. 

اين : پس آن دست را در دست ديگرش گذاشت و فرمود ،است اين دست عثمان«
 »است عثمان] بيعت[دست 

P453F2»من حيفر بئر رومة فله اجلنة فحفرها عثامن«: و فرمود
P. 

حفر  اين چاه را عثمان. ن كس كه چاه رومه را حفر كند، بهشت براي اوستآ«
 .»كرد

P454F3»فجهزه عثامن .من جهز جيش العرسة فله اجلنة«: و فرمود
P. 

 .»كرد آن كس كه سپاه عسره را تجهيز كند بهشت از آن اوستو اين كار را عثمان«

P455F4»ةأال أستحيي ممن استحيت منه املالئك«: او فرمود يو درباره
P. 

 ؟»آيا از كسي كه مالئكه از او شرم دارند، شرم نداشته باشم«

P456F5»أنا منكو أنت مني«: فرمود و به علي
P. 

 .»تو از مني و من از تو هستم«
خبر داد كه او خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبر نيز او را  و از علي

P457F1»من كنت مواله فعيل مواله«: دوست دارند و فرمود
P » پندارد  كس كه من را مولي ميهر

 .»نيز موالي اوست پس علي

                                           
 .2706رقم  5/628و  3702رقم  5/626ترمذي  -204و  4/203بخاري  -1
 4/202و  4/198بخاري  -2

 .4/202و  3/198بخاري در دو جاي قبلي آن را آورده است  -3
 .6/288و  155و  6/62و  1/71احمد -117-7/116مسلم  -4/202بخاري ) متفق عليه( -4
. دانسته است) حسن صحيح(ان را  3719و  3716و  3712رقم  636-5/632ترمذي  -4/207بخاري  -5

 .7/72الباري  و فتح 3/168و  85-5/84صحيح بخاري : رك
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P458F2»أال ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبي بعدي«: و به او فرمود
P. 

آيا بدان راضي نيستي كه براي من چنان منزلتي داشته باشي كه هارون به نزد موسي «
 .»ر اينكه پيامبري بعد از من نيستداشت؟ مگ

P459Fعرش يف«: دو فرمو

٣
P اجلنة، عيل يفاجلنة، و يف عثامنو اجلنة، أبوبكر يفالنبي يف اجلنة؛ و .اجلنة 

P460Fطلحةو

٤
P العوام والزبريبن اجلنة، يفP461F

٥
P بن عبدالرمحنو اجلنة، يف مالك بن سعدو اجلنة، يف 

P462Fعوف

٦
Pقال سعيد بن زيد اجلنة، يفP463F

١
P: لو شئت لسميت العارش يعني نفسهو«. 

                                                                                                             
 – 121رقـم  1/45و  116رقم  1/43ابن ماجه . و آن را صحيح دانسته است 3713رقم  5/633ترمذي  -1

  .3/110حاكم  – 5/419و  5/366و  350و  5/347و  4/368و  3/281و  1/331و  1/84احمد 
 7/120و مسلم  4/208بخاري  -2
» حسن صحيح«حديث را  3748و  3747رقم  648 -5/647ترمذي -4649رقم 212 -4/211ابوداود  -3

 .1/193و  1/188احمد  -133رقم  1/48ابن ماجه .داند مي
ي مبشره و هشتمين نفر بود كـه  ، يكي از عشرهشي تميميابومحمد طلحه بن عبيداهللا بن عثمان قر -4

. بـود  مسلمان شد و يكي از شش نفر شوري منتخب عمر توسط ابوبكر. به اسالم تشرف يافت
اآلخـر   جمـادي 10ي جمل در روز پنجشنبه در واقعه. دفاع نمود در روز احد ثبات يافت و از پيامبر

 .225-2/219استيعاب  230-2/229االصابه . به شهادت رسيد 36سال 
صـفيه بنـت   (حـواري و پسـر عمـه     ابوعبداهللا، زبيربن عوام بـن خويلـد بـن اسـد قرشـي اسـدي       -5

حضـور   در شوراي شش نفري منتخب عمر. ، يكي از عشره مبشره بودرسول خدا ) عبدالمطلب
اهد شركت در بدر و بقيه مش. در هر دو هجرت حضور داشت. سالگي مسلمان شد در دوازده. داشت
عمروبن جرموز با مكـر وغـدر او را   . در واقعه جمل شهيد شد 36در سال . در يرموك نيز بود. نمود

 .546-1/545اصابه . سالگي به شهادت رساند 67يا  66در سن 
ي مبشـره و از اعضـاي   ، يكي از عشـره ابومحمد عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف قرشي زهري -6

حاضر  اهللا ها در خدمت رسول در هر دو هجرت و بدر و بقيه صحنه .بود نفره عمر  شوراي شش
نصف مالش را به صدقه داد، در حاليكه بـر پانصـد   . كردنمود و در راه خدا انفاق مي تجارت مي. بود

هـا را بـه    او آن. بر عهده او بـود  المؤمنين بعد از پيامبر  امر امهات. شد شتر و پانصد اسب حمل مي
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يامبر در بهشت است، ابوبكر در بهشت است، عمر در پ: هشت هستندبده نفر در «
بهشت است، عثمان در بهشت است، علي در بهشت است، طلحه در بهشت است، زبير 

در بهشت است، عبدالرحمن بن ) وقاص ابي(بن عوام در بهشت است، سعدبن مالك 
من عوف در بهشت است و سعيد بن زيد نيز فرمود كه اگر خواستي بدان كه دهمين نفر 

 .»هستم

 أصدقها حياء عثامن،و أشدها يف دين اهللا عمرو أرحم أمتي بأمتي أبوبكر«: و فرمود

P464Fاحلرام معاذ بن جبلو أعلمها باحلاللو

٢
P وجل اُيبَ و P465Fأقرؤها لكتاب اهللا عزّ

٣
P، أعلمها بالفرائض و

P466Fزيد بن ثابت

٤
P أمني هذه األمة أبو عبيده بن اجلراحو أمة أمني، لكلوP467F

1
P«P468F2 

                                                                                                             
اصـابه  . سـالگي وفـات نمـود   72در سـن   32يـا   31هزار برده را آزاد نمود در سـال   سي. برد حج مي

2/416-417. 
شـوهر  . ي مبشـره و از سـابقين در اسـالم بـود    سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل عدوي، يكي از عشره -1

. در احد و بقيه مشـاهد حضـور داشـت   . در خانه او اسالم آورد بود كه عمر فاطمه خواهر عمر
در عقيق در سن هفتادوچندسالگي فوت  51در سال . در يرموك حضور داشت. اب الدعوه بودمستج

 .2/46اصابه . نمود و به مدينه برده شد
سالگي در 18، در سن عالم رباني، ابوعبدالرحمان معاذبن جبل بن عمروبن اوس انصاري خزرجي  -2

او را به  آمد كه پيامبر حاب به شمار مياز نجباء اص. ي مشاهد بوددر بدر و بقيه. عقبه حضور يافت
و يا بعد از آن در سـن   17در سال . عالمترين مردم به حالل و حرام بود. عنوان قاضي به يمن فرستاد

 .22-1/19تذكره  -427-3/426اصابه . ي طاعون فوت كرد سالگي در شام به وسيله 34

 .شرح حال او گذشت -3
، كاتب وحي پيامبر، در هنگـام هجـرت    رجي مقرئي فرضي زيد بن ثابت بن ضحاك انصاري خز -4

در . خط يهود را به امر پيامبر آموخـت و قـرآن را حفـظ نمـود    . ساله بود، كه اسالم آورد 11پيامبر
او را بـراي كتابـت    او را براي جمع قرآن و عثمان ابوبكر. ها حضور داشت خندق و بقيه عرصه

 .32-1/30تذكره. فوت نمود 55يا  54يا  45در سال، . آن انتخاب كردند
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امت من بر امتم ابوبكر، شديدترين آنهادر دينِ خداوند عمر و  ترين فرد رحيم«

به حالل و حرام دين معاذبن جبل و بهترين ها  آن عثمان، داناترينها  آن باحياترين

ترينشان به فرائض زيد بن ثابت است و در هر  قاريان قرآن در آن اُبي بن كعب و آگاه

 .»بيده بن جراح استامتي اميني وجود دارد، امين امت من نيز ابوع

P469Fي حسن و درباره

٣
P و حسينP470F

٤
Pإهنام سيدا شباب أهل اجلنة«: فرمود بP471F

٥
P ، و إهنام

P472F٦»رحيانتاه
P. 

                                                                                                             
بـه خانـه ارقـم     ، در زمان دخول پيامبرابوعبيده عامربن عبداهللا بن جراح بن هالل قرشي فهري  -1

در بـدر و بقيـه   ). حبشـه و مدينـه  (ي مبشره است كه دوبار هجـرت نمـود   يكي از عشره. ايمان آورد
او را والي شـام   عمر. م حضور داشتدر فتوحات شا. مناقب او بسيار است. غزوات حضور داشت

 .254-2/252اصابه . هجري فوت نمود 18يا  17در طاعون عمواس در سال . قرار داد
 -154رقـم   1/55ابـن ماجـه   . داند مي» حسن صحيح«آن را  3791و  3790رقم  665-5/664ترمذي  -2

 .3/422حاكم  -3/281احمد  155

بـود و بـه همـراه بـرادرش      ي رسـول خـدا  يحانـه ، محبوب و ربطالب  حسن بن علي بن ابي -3
بعـد از پـدرش بـه    . روايت نموده است احاديثي را از رسول خدا. باشندسروران جوانان بهشت مي

الجماعـه نـام    آن سـال را عـام  . از خالفت تنـازل نمـود   براي معاويه 41اما در سال . خالفت رسيد
. والدت او در سـال سـوم هجـري بـود    . فوت نمـود  50يا  49در مدينه منزل نمود و در سال . نهادند
 .4/216بخاري : رك -331-1/328اصابه 

، در سال چهارم هجري به دنيا ي رسول خدا ، محبوب و ريحانهبطالب حسين بن علي بن ابي -4
. در كنار برادرش مانـد  تا زمان وفات معاويه. به همراه پدرش در جمل و صفين حضور يافت. آمد

اهـل كوفـه نـزد او    . او نيز مهلت طلبيد و بـه مكـه رفـت   . ز او براي يزيد بيعت خواستوالي مدينه ا
سـپس  . ابتدا مسلم بن عقيل را براي بيعت به آنجا فرستاد، اما او كشته شد. آمدند و به او بيعت دادند

 .335-1/332اصابه . هجري در كربال به شهادت رسيد 61محرم سال 10در . خود او نيز بدانجا رفت

آن را  3/166حـاكم   -5/391احمـد  -118رقـم  1/44ابـن ماجـه    -3781و  3768رقم  5/656ترمذي  -5
 .صحيح دانسته، ذهني نيز موافق اوست

 .3770رقم  5/657ترمذي  -7/74و  4/217بخاري  -6
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 . »باشند سيد جوانان اهل بهشت هستند و ريحانه نبوي مي«

P473F1»اللهم إين أحبهام فأحبهام«: و فرمود
P. 

 .»خداوندا من آنان را دوست دارم تو هم آنان را دوست بدار«

سيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من و إن ابني هذا سيد«: فرمود ي حسن و درباره

P474F2»املسلمني
P. 

ي بـزرگ از   ي او در بـين دوطائفـه   اين پسرم سيد و سرور است و خداوند به وسـيله «
 .همانگونه هم شد. »مسلمين صلح و آشتي برقرار خواهد كرد

P475F3»أهل اجلنة إهنا سيدة نساء«: فرمود) فاطمه(ي مادر آنان  و درباره
P. » سرور زنان فاطمه

 .»بهشتي است
هم به صورت عمومي و هم فردي احاديث فراواني در بيـان فضـيلت اصـحاب وارد     

نيازي به اثبات فضيلت  ي خلفاي راشدين  آيد و جز درباره شده است كه به شمار نمي
حـديث   ل ي او اما در مـورد سـه خليفـه   . امت وجود ندارد يبر بقيهها  آن هيچكدام از

ي اهـل  نيز اجماع امت وجود دارد، كـه بـر بقيـه    و در مورد علي بعبداهللا بن عمر
 .اندداشته فضيلت زمين

 ي ايشاندليل بر فضيلت و خالفت و مدت خالفت راشده  ،خلفاي راشدين

 مدت خالفت بعد از رسول خدا چند سال بود؟ 

  پيامبر خدا ثم يؤيت اهللا امللك من يشاءخالفة النبوة ثالثون سنة، «: فرمودند«P476F1
P. 

                                           
ــاري  -1 ــذي -217-4/216بخ ــم  4/657ترم ــم  5/661و  3769رق ــد  -3782رق  -2/446و  5/69احم

 7/129مسلم
 3/107نسائي  – 3773رقم  5/658ترمذي – 4662رقم  4/216ابوداود  – 4/216بخاري  -2
 .5/391احمد  -3781رقم  5/660ترمذي  -144-7/142مسلم  -4/209بخاري  -3
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سال خواهد بـود بعـد از آن خداونـد، پادشـاهي را بـه       جانشيني بر نهج پيامبران سي« 
 .»بخشدمي هركس كه بخواهد،

دو سـال و   بود كه ابوبكرسال مدت خالفت ابوبكر، عمر، عثمان و علي  اين سي
P477Fسه ماه

2
Pعمر ، ده سال و شش ماهP478F

3
Pعثمان ، دوازده سالP479F

4
P لـي و ع    چهارسـال و نـه

P480Fماه

5
P كه مدت سي ساله را شش ماه خالفت حسن بن علي كند تكميل مي«P481F6

P. 
P482Fاولين پادشاه در اسالم معاويه

7
P   بعـد از او تـا   . بود كه برترين و فاضلترين آنـان بـود

كـرد و علمـا او را    عبدالعزيز كه بر سيره و راه و روش خلفاي قبلي سـير مـي   زمان عمربن
 .گيرانه ادامه داشت انند، پادشاهي سختد ي پنجم مي خليفه
 
 
 

                                                                                                             
گفتـه   2226رقـم   4/503ترمـذي  -4647و  4646رقم  4/221ابوداود  -221و  5/220احمد ) حسن( -1

 .بي بر آن سكوت نموده استذه - 3/145حاكم . است» حسن صحيح«است حديث 
اآلخـر سـال    هجـري تـا جمـادي   11االول سـال   و سه ماه از ربيـع  به مدت دو سال خالفت ابوبكر -2

 .)1/5(تذكره. هجري بوده است13
 ) 1/8(  35تا آخر ذي الحجه سال  13از آخر جمادي اآلخر سال  -3
 ).1/9(ةتذكر 35ذي الحجه سال  18تا  23الحجه سال  در اواخر ذي -4

 ).1/13(تذكرةهجري  40رمضان سال  17تا  35الحجه سال  آخر ذي -5

 .331-1/328و اصابه  17-8/16 البداية والنهاية: رك. 41االول سال  تا ربيع 40اواخر رمضان سال  -6
در سـال  . پنج سال قبل از بعثت بـه دنيـا آمـد    ) صخربن حرب(سفيان  اميرالمؤمنين معاويه بن ابي -7

مصاحبت و كتابـت  . ولي آن را مخفي نمود و در سال فتح مكه آن را آشكار كرد. ان آوردحديبيه ايم
نيز او  بعد از برادرش يزيدبن ابوسفيان او را بر واليت شام گماشت، عثمان عمر. پيامبر را نمود

بيسـت سـال خالفـت نمـود و در سـال      . مردم بر بيعت با اواجتماع نمودنـد  41در سال . را ابقا نمود
 434-3/433اصابه  147-8/120رك بدايه و نهايه . هجري فوت نمود60



 299 اصحاب: فصل اول

 

 دليل بر صحت خالفت اين چهار نفر به صورت مجمل چيست؟ 
 يي آن مشخص شـدن زمـان سـي سـاله    جملهادله در اين زمينه فراوان است من 

و همچنين احاديثي كه بر برتري آنان به ترتيب بـر  . خالفت بر روش پيامبران كه گفته شد
 : نيز آنچه كه ابوداود روايت كرده است و. سايرين داللت دارد

إين رأيت كأن دلوا أُديل من السامء فجاء  !اهللا يا رسول: عن سمرة بن جندب أن رجالً قال

أبوبكر فأخذ بعراقيها فرشب رشباً ضعيفاً، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فرشب حتی تضلع، ثم 

انتضح و خذ بعراقيها فأنتشطتجاء عثامن فأخذ بعراقيها فرشب حتی تضلع، ثم جاء عيل فأ

P483F1»عليه منها يشء
P. 

، اي رسـول خـدا  «: گفـت  مردي به پيامبر خـدا  كه كندسمره بن جندب روايت مي«
آمـد و دسـتگيره    همانا من در خواب ديدم كه سطلي از آسمان پايين آمد ، سپس ابـوبكر 

را گرفت و  آمد و دو دسته آن هاي آن را گرفت و مقدار كمي از آن را نوشيد، سپس عمر
هاي آن را گرفت و از آن نوشـيد تـا   آمد و دسته از آن نوشيد تا سيراب شد، سپس عثمان

آمد و دستگيره هاي آن را گرفت و از آن سيراب شد تـا جاييكـه    سيراب شد، سپس علي
 .»آب بر رويش ريخته شد

است ترين ادله در اين زمينه اجماع اصحاب و امت بر خالفت اين چهار نفر  از محكم
 .كند و جز گمراهان كسي اين خالفت را انكار نمي

 
 

 دليل خالفت سه نفر اول به صورت اجمالي چيست؟ 
 ادله بسيارند برخي از آنان آورده شد. 

 : فرمود كند كه روزي پيامبر آن را روايت مي دليلي بر آن حديثي است كه ابوبكر

                                           
 .4637رقم  4/208ابوداود  -5/21احمد ) حسن( -1
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يَا؟« ؤْ مْ رُ نْكُ أَ مِ نْ رَ لٌ » مَ جُ الَ رَ قَ نْتَ أَنْتَ : فَ زِ وُ ءِ فَ امَ نَ السَّ لَ مِ ا نَزَ انً يزَ أَنَّ مِ أَيْتُ كَ ا، رَ نَ أَ

ثْ  عُ رُ وَ مَ نَ عُ زِ وُ ، وَ رٍ حَ أَبُو بَكْ جَ رَ ، فَ رٍ أَبُو بَكْ رُ وَ مَ نَ عُ زِ وُ ، وَ رٍ تَ أَنْتَ بِأَيبِ بَكْ حْ جَ رَ رٍ فَ كْ أَبُوبَ ، وَ نُ امَ

انُ  ِيزَ فِعَ املْ رُ ثُمَّ رُ مَ حَ عُ جَ رَ P484F1»...فَ
P. 

كه من، ترازويي را ديدم كه از : مردي جواب داد. چه كسي از شما خوابي ديده است«
را وزن كردنـد كـه وزن تـو بيشـتر شـد و       در آن ترازو تو و ابـوبكر . آمد آسمان پايين مي

تر شد و عمر و عثمان را وزن كردنـد كـه    سنگين ابوبكر و عمر را وزن نمودند كه ابوبكر
 .»ترازو را برداشتند سپس. وزن بيشتري داشت عمر
 
 به صورت اجمالي چيست؟ بداليل خالفت ابوبكر و عمر 
 در صحيحينP485F

2
P آمده است كه پيامبر فرمود : 

 قحافة أيب ابن أخذها ثم  بينام أنا نائم رأيتني علی قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء اهللا،«

؛ ثم استحالت غرباً فأخذها ابن ضعف واهللا يغفر له ضعفه يف نزعهو منها ذنوباً أو ذنوبني فنزع

 .»ر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمراخلطاب فلم أ

] پر كـرده [در خواب ديدم كه بر روي چاهي بودم و تا آنجا كه توانستم سطل آن را « 
سپس ابوبكر آن را از دست من گرفت و سطل يا سطلي را بيرون كشـيد و  . بيرون كشيدم

سپس سطل بـزرگ و  . د كه خداوند ضعف او را بخشيددر باالكشيدن آن ضعفي در او بو
كه عمربن خطاب آن را باال كشيد و من كسـي را از بـين   . محكمي به جاي آن آورده شد

 .»مردم نديدم كه آنگونه كه عمر توانست، بتواند آن را باال كشد
 

 

                                           
 .دانسته است» حسن صحيح«آن را  2287رقم  4/540ترمذي  - 4643رقم  4/208ابوداود  -1
 .2289رقم  4/541ترمذي  – 7/113مسلم  -4/193بخاري ) عليه متفق( -2
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 دليل خالفت ابوبكر و مقدم دانستن او بر ديگران چيست؟ 
  شود كه برخي از آنان آورده شدفراوانند و شمرده نميادله در اين زمينه . 

 : در صحيحين آمده است

كأهنا تقول -مل أجدكو فأمرها أن ترجع، قالت أرأيت إن جئت أن امرأة أتت النبي

P486F1»إن مل جتديني فأيت أبا بكر«: قال -املوت
P. 

: آن زن گفـت . دپيامبر به او امر كرد كه بـرود و بعـداً برگـرد   . آمد كه زني نزد پيامبر
: فرمـود پيامبر» چه كنم؟ -منظورش احتمال مرگ حضرت بود -اگر آمدم و شما را نيافتم«
 .»برو در اين حالت نزد ابوبكر«

پيامبر خدا به من : روايت شده است كه فرمودلمسلم از عايشه و در صحيح
 : فرمودند

 يقول قائل أنا أولیو أخاك حتی أكتب كتاباً فإين أخاف أن يتمني متمنو ادعي يل أباك«

P487F٢»املؤمنون إال أبابكرو يأبی اهللاو
P. 

ترسم كه كسي آرزوي مقـام   زيرا از اين مي. اي بنويسم پدر و برادرت را بياور تا نامه« 
كسي را شايسته اين جايگـاه   مرا در دل پرورش دهد، چونكه خداوند و پيامبر جز ابوبكر

 .»دانند نمي
P488Fليكه در بستر مـرگ بودنـد  امامت نماز در حا يو در مسأله

3
P     نيـز اينگونـه فرمـود كـه ،

 و تمام اصحاب چه مهاجرين و چه انصار بر بيعـت بـا ابـوبكر    .پيش نماز شود ابوبكر
 .اند داشته اجماع

 

                                           
 .7/110مسلم  - 4/191بخاري  -1

 .144و  106و  6/47احمد  -7/110مسلم  -2

 .405و  1/396و  1/221احمد  -1232رقم  1/389ابن ماجه  -2/20مسلم  – 1/165بخاري  -3
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 چرا بعد از ابوبكر ي خالفت، عمر در مسأله  برديگران ترجيح يافت؟ 
 پيامبر: در اين باره نيز دالئل بيشمارند از آن جمله مودندفر : 

P489Fعمرو أشار إلی أيب بكرو »إين ال أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي«

1
P. 

بـه آن دو نفـر بعـدي اقتـدا     ] بعد از من[دانم چه مدت در بين شما خواهم ماند  نمي«
 .»نماييد و به ابوبكر و عمر اشاره فرمود

 أن بينك«: ودفرم و در حديث فتن از حذيفه روايت شد كه به عمر بن خطاب

فكان الباب  إذا ال يغلق،: قال عمر. بل يكرس: قال ،أيفتح أم يكرس: قال ،بينها باباً مغلقاً و

P490F2»كرسه قتله، فلم يرفع بعد السيف بني األمةو عمر
P. 

شـود   مي ا اين در بازآي: فرمود عمر. دري است بسته -فتنه -همانا بين تو و بين آن«
پـس ديگـر بسـته     :فرمـود  عمـر . شـود  مي ود شكستهفرم شود؟ حذيفهيا شكسته مي

كشته شدن عمر است،  ،شكستن آنمنظور از عمر است و  ،درمنظور از چونكه . شود نمي
 . شودكه بعد از آن شمشير در بين امت برداشته نمي

 .اند اجماع نموده بعد از ابوبكر امت نيز بر مقدم بودن عمر
 

 
 ي خالفت چه بود؟ خليفه اول در مسأله دليل رجحان عثمان بعد از دو 
 ادله فراوانند كه برخي از آنان آورده شد از آن جمله : 

P491Fكعب بن عجره 

1
P فرمود : 

                                           
اين . 97رقم  1/37ابن ماجه  -610-5/609. است» حسن«حديث : ترمذي – 5/402و  385/ 5مسند  -1

 .است» صحيح«حديث 
احمـد   – 3955رقـم  2/1305ابـن ماجـه    -2258رقـم   4/524ترمـذي   -8/173مسلم -8/96بخاري  -2

 .405و  5/401
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هبا فمر رجل مقنع رأسه فقال رسولاهللا ذكر رسول« هذا يومئذ علی :  اهللا فتنة فقرّ

P492F2»هذا :لقا ؟هذا :، فقلت اهللا فوثبت فأخذت بضبعي عثامن ثم استقبلت رسول ،اهلدی
P. 

نمود و بر آن صحه گذاشت كه در امت بزودي  در مورد فتنه صحبت مي پيامبر خدا«
 پيـامبر . در اين حين مردي كه سر خود را پوشانيده بود، از آنجا رد شد. آيد به وجودمي

در ايـن زمـان پريـدم و    ] : فرمايد كعب مي. [اين مرد آن هنگام بر راه هدايت است: فرمود
: نمـودم گفـتم   رو بـه سـمت پيـامبر   . است رفتم، ديدم كه عثمان بن عفانلباس او را گ

 .»اين مرد] بله[ :منظورتان اين مرد است؟ فرمود

إن والك اهللا هذا  !يا عثامن«: فرمودند اهللا كند كه رسول روايت ميلو نيز عايشه

P493F3»ختلعه فال اهللا قمصك الذي قميصك ختلع أن املنافقون رادكأف األمر يوماً 
P. 

خواهنـد   را به تو سپرد، منافقـان مـي  ] خالفت[اگر روزي خداوند اين امر  ،اي عثمان«
 .»اين را سه مرتبه فرمودند. اين لباس را از تو بستانند، اما آن را از خود دور نكن

اجمـاع نمودنـد و اولـين نفـر بعـد از       اهل شـوري و اصـحاب بـر امامـت عثمـان     
بـود و سـپس مـردم بـا او بيعـت       ، علـي كه با او بيعت نمـود  عبدالرحمن بن عوف

 .نمودند
 

 دليل اينكه علي در خالفت بر بقيه اولويت داشت، چيست؟ 
 از آن جمله ،ادله در اين زمينه بسيارند كه برخي از آنان آورده شد : 

                                                                                                             
را از  پيمانان انصار، احـاديثي  از هم صحابي جليل ابومحمد، كعب بن عجره بن اميه بن عدي بلوي -1

پـس از  . اي قطع شـد  دست او در غزوه. در عمره حديبيه حضور داشت. روايت نموده است پيامبر
 298-3/297اصابه . در مدينه فوت نمود 57يا  52يا  51در سال . ه ماندآن در كوف

 243و  4/242و  236 – 4/135احمد  -111رقم 1/41 ابن ماجه -3704رقم  5/628ترمذي  -2
دانـد،   حاكم آن را بر شرط شيخين صحيح مـي  -112رقم 1/41 ابن ماجه -3705رقم  5/628ترمذي  -3

 .3/100تدرك مس. اما ذهبي با او مخالف است



 جماعت سنت و اهل دهيعق از ييفرازها   304

 : فرمود پيامبر

P494Fويح عامر« 

١
P يدعونه إلی النارو تقتله الفئة الباغة يدعوهم إلی اجلنة«P495F2

P. 

كنـد، در   را به بهشت دعوت مـي ها  آن رسانند كه او را گروهي باغي به قتل مي عمار« 
 .»خوانند او را به جهنم فراميها  آن حالي كه

بود و اهل شام او را به قتل  با گروه علي بعمار در جنگ بين علي و معاويه
ني آنان را به اتباع سنت و جماعت و اطاعت از امام بر حق يع چون كه او . رساندند

 . خواند فرا مي علي

مترق مارقة علی حني فرقة من الناس يقتلهم أولی الطائفتني «: فرمود علي يو درباره

P496F3»باحلق
P. 

كنند كه از بين دو طايفـه آن كـس    گروهي خروج مي ردم،در زمان تفرقه و اختالف م«
P497Fاين گروه خـوارج  .»رساند را به قتل ميها  آن تر است، كه بر حق

4
P    علـي  بودنـد كـه بـر  

                                           
. هايي بودنـد كـه اسـالم آوردنـد     ، از اولين خانواده عماربن ياسر بن عامر بن مالك بن كنان عنسي -1

در . بـه مدينـه هجـرت نمـود    . در تمام غزوات حضور داشت. بسيار شكنجه شد و بر آن صبر گرفت
ي او نـازل  ل دربـاره ي نحـ سـوره  106ي عمر او را والي كوفه كرد، آيه. در يمامه بود زمان ابوبكر

در صفين بـود كـه    به همراه علي. رسانند خبر داد كه عماررا گروهي باغي به قتل مي پيامبر. شد
 .2/512اصابه . سالگي كشته شد 93و در  37در سال 

 206و  164و  2/161احمـد   -3800رقم  5/669ترمذي  -8/158مسلم  -1/115بخاري ) متفق عليه( -2
 .300و  6/289و  307-5/306و  215- 5/214و  198و  4/197و  22و  3/5و 

 .48و  3/32احمد  – 4667رقم  4/217ابوداود  -3/113مسلم  -3
رؤساي . خروج نمودند خوارج اولين گروهي بودند كه در جنگ صفين در مسأله حكميت بر علي -4

هـاي   وارج فرقـه خ. ها اشعث بن قيس كندي، مسعربن فدكي تميمي و زيد بن حصين طائي بودند آن
، تكفيـر اصـحاب    ببـراءت از علـي و عثمـان   : اما در مسائلي مشتركند از جمله. متعددي هستند

 .و بعد از آن118-114الملل و النحل شهرستاني : رك. كبائر، خروج بر امام در صورت ترك واجب
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P498Fنيز در جنگ نهروان خروج نمودند و علي

1
P     آنان را به قتل رسـانيد و او آن هنگـام بـه

 .تر بود سنت بر حقاجماع اهل
 

                                           
كـرد و در ايـن   بعد از موعظه و تذكر به گروه خـوارج بـا آنـان     واقعه نهروان، جنگي بود كه علي -1

ي خود رجعـت  ها متفرق شدند يا از عقيده ي زيادي از آن طي مواعظي عده. جنگ آنان را از بين برد
هايشـان   هـا را بـراي مـداوا بـه خانـه      آن هامجروح شدند كـه علـي  اي ديگر در جنگعده. نمودند

وارد شـده اسـت كـه     اهـ  احاديثي در شان آن. دانند ها را باغي مي اهل سنت چهارصدنفر آن. برگرداند
هجـري   37واقعه نهروان در سال . آورده است 7/295ها را جمع نموده و در بدايه و نهايه  كثير آنابن

 .122-115الملل والنحل شهرستاني : رخ داد رك





 
 

 امراء: فصل دوم

 آنچه كه در قبال مسئوالن و حاكمانمان بر ما واجب است

 واجب مسلمانان در برابر اميران و حاكمانشان چيست؟ 
 همچنين . يحت به حق و اطاعت از اوامر آنان استواجبات آنان در برابر امير نص

بايد آنان را به نرمي و مالطفت يادآوري و نصيحت كنند و پشت سر آنان نمـاز بخواننـد   
وبه همراه آنان جهاد كنند و صدقات را به آنان بسپارند و اگر دچار جور و ظلمي شـدند،  

بر آنان خروج نكنند و آنان بر جور آنان صبر نمايند و اگر مرتكب كفر آشكاري نگشتند، 
 .را با مدح و چاپلوسي فريب ندهند و اصالح و توفيق آنان را از خداوند مسألت نمايند

 
 

 دليل اين امر چيست؟ 
 ي اين امر بسيارند، از جملهادله : 

 : فرمايد خداوند مي

﴿                                   

                           ﴾

 ] 59: نساءال[
] نيز[و پيامبر و اولياى امر خود را خدا را اطاعت كنيد  ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

اختالف نظر يافتيد اگر بـه خـدا و روز بازپسـين    ] دينى[اطاعت كنيد پس هرگاه در امرى 
عرضـه بداريـد ايـن بهتـر و     ] او[پيـامبر  ] سـنت [خـدا و  ] كتـاب [ايمان داريـد آن را بـه   

 .»تر است فرجام نيك
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ر علو أطيعواو اسمعوا«: فرمايد مي و پيامبر P499F1»يكم عبدإن تأمّ
P. 

 »سخن اميرانتان را بشنويد وآنان را اطاعت نماييد، اگرچه آن امير بنده و غالمي باشد«
 : و فرمود

كرهه فليصرب عليه فإنه من فارق اجلامعة شرباً فامت إال مات ميتة يمن رأی من أمريه شيئاً «

P500F2»جاهلية
P. »ون كسي چ. اگر كسي از اميرش امر مكروهي مشاهده كرد، بر آن صبر گيرد

ي وجبي دور شود، مانند كسي است كه بر مرگ جاهليت  كه از جماعت مسلمين به اندازه
 .»مرده باشد

 : فرمود و عباده بن صامت

 عرسناو مكرهناو منشطنا يف والطاعة السمع  أخذ علينا أن بايعنا علی امفبايعناه فكان في«

P501F3»وا كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهانأن ال ننازع األمر أهله إال أن ترو علينا ةأثرو يرسناو
P. 

بر سمع و طاعت در حالت خوشـي  به او بيعت دهيم ما را دعوت نمود  پيامبر خدا«
P502Fرهثَأو ناخوشي، سختي و آساني و 

4
P  اميركفرآشكاري كه در نـزد خداونـد   از و تا زماني كه

 »نيمنزاع نكها  آن با) حكومت(در اين امر ، نبينيمدليلي بر آن باشد، 

P503F5»أطيعواو عبد جمدع أسود يقودكم بكتاب اهللا فاسمعوا له إن أمر عليكم«: و فرمود
P. 

دست و پايي هم افتد، كه شما  پوست و بي اي سياه اگر امر و امارت شما به دست بنده«
 .»را به كتاب خداوند راهنمايي بنمايد از او اطاعت نماييد

                                           
 .6/403احمد -2860رقم 2/955ابن ماجه  -4607رقم 4/201ابوداود  -6/14مسلم  -8/105بخاري  -1
نسـائي   -297و  1/275احمـد   -2522رقـم   2/158دارمي  -6/21مسلم  -8/105 بخاري)متفق عليه( -2

 4758رقم4/241ابوداود – 7/123
 – 2866رقـم   2/957ابـن ماجـه    – 139 – 7/138نسـائي  - 17 - 6/16مسـلم   - 88 -8/87بخاري  -3

 316و  5/314احمد  – 2/4مالك 
 .براي خود اختصاص و ترجيح دهديعني اينكه امير چيزي از بيت المال مسلمين را : أثره -4
 403و  6/402احمد  – 2861رقم  2/955ابن ماجه  – 1706رقم  4/209ترمذي  – 6/15مسلم  -5
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 أمر فإن بمعصية يؤمر أن إال كرهو أحب فيام عةوالطا السمع املسلم املرء علی «: و فرمودند

P504F1»طاعة وال سمع فال بمعصية
P. 

پسـندد يـا از آن بـدش     بر مسلمان واجب است، امير خود را در آنچه كـه خـود مـي   «
او را بـه معصـيت امـر     كه اگر. به معصيتي امر كندا مگر اينكه او ر. آيد، اطاعت نمايد مي

 .»كرد، سمع و اطاعت از او واجب نيست
P505F2»املعروف إنام الطاعة يف«: و فرمودند

P. 

 .»فقط در امور نيك و معروف جايز است...] از والدين، امير، خليفه[اطاعت «

P506F3»وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع«: و فرمود
P. 

شنوي داشته بـاش   تو را بزند و اموالت را از تو بستاند، از او حرف] اميرت[حتي اگر «
 .»و از او اطاعت كن

ليس يف عنقه و من خلع يدا من طاعة اهللا يوم القيامة ال حجة له،و من مات«: فرمودند و

P507F4»بيعة مات ميتة جاهلية
P. 

اي ندارد و هر  كسي كه دست از اطاعت خداوند بردارد، در روز قيامت حجت و بهانه«
 .»كسي كه بميرد و بيعتي برگردن نداشته باشد، بر مرگ جاهليت مرده است

P508F5»هو مجيع فارضبوه بالسيف كائناً من كانو أراد أن يفرق أمر هذه األمة من«: و فرمود
P. 

                                           
 -2626رقـم  3/40ابـوداود   -1707رقـم   4/209ترمـذي   -6/15مسلم  – 8/105: بخاري) متفق عليه( -1

 .2/17احمد -2864رقم 2/956ابن ماجه  -7/160نسائي 
رقـم  2/955ابـن ماجـه   -7/160نسـائي   -2625رقـم  3/40ابوداود  -16-6/15مسلم  -8/106بخاري  -2

2863. 
 .4244رقم 4/95ابوداود -6/20مسلم  -3
بر شرط شيخين صحيح است، ذهبـي بـا او موافـق     78-1/77حاكم  -82و  2/70احمد  -6/22مسلم  -4

 .است
 .4/261احمد -4762رقم 3/242ابوداود  -93-7/92نسائي -6/22مسلم  -5
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 .»كسي كه بخواهد امت را در امر دين متفرق كند، او را بكشيد، هر كس كه باشد«

فمن عرف بریء، ومن أنكر سلم، ولكن من  ،ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون«: و فرمود

كه شـما منكراتشـان را درك كـرده، و اعتـراض     آيند  در آينده حاكماني مي«: »رضی وتـابع

براي هر كسي كه بدي كارهايشان را درك كرد راهي است براي نجـات خـويش   . كنيد مي
از گناه و عقوبت او ـ كه با زبان يا دست او را از منكر بـازدارد، و يـا حـداقل در حالـت      

اض كنـد از  ناتواني در دلش از او بيـزاري جويـد ـ و كسـي كـه بـر منكـرات آنهـا اعتـر         
بازخواست الهي نجات يافته، اما كسي كه به منكرات آنان راضي شد و از آنان پيروي كرد 

آيا با آنـان مبـارزه نكنـيم؟    ! يا رسول اهللا: گفتند). است بر اوست گناه و بازخواست الهي(

P509F1»ال، ما صلوا«: فرمود
P: »كه نماز برپا دارند  نه مادامي«.  

510Fو ديگر احاديث

2. 

 امر به معروف و نهي از منكر: ول اهل سنتاصلي از اص

 امر به معروف و نهي از منكر بر چه كسي واجب است و مراتب آن چيست؟ 

                                           
 . ، وابوداود)1854(، شماره 6/23، لصحيح مسلم، از ام سلمه - 1

مسلّما منظور از امراء در احاديث فوق، حاكمان مسلماني هستند كه كمر به خـدمت اسـالم و   : مترجم -2
در اين احاديث تأكيد شده است كه اگر از اين حاكمان اموري را مشاهده كرديد كه . اندمسلمين بسته
امـا  . آيد آن را تحمل نموده و از امر آنان اطاعت كنيدشد اما در نفوس شما سخت ميبامعصيت نمي

اگر به منكر و معصيتي امر نمودند از آنان اطاعت ننماييد، ولي در عين حال حكومت آنان را صـحيح  
اين حالت در سمع و طاعت تـا زمـاني كـه حكـام     . بدانيد و در بقيه اوامر شرعي از آنان تبعيت كنيد

اند، ادامه دارد و مسلمانان حتما بايد از حـاكمي مسـلمان تبعيـت كننـد و     تكب كفري صريح نشدهمر
حاكمـان امـروزي كشـورهايي     اكثريت يث براما حمل اين احاد. ها جايز نيست نبدون حاكم ماندن آ

كننـد، صـحيح نيسـت پـس     ها را تكـرار مـي   اند و روزانه آناسالمي كه مرتكب كفرهاي صريح شده
 ]مترجم[ .ي عزيز آگاه باشد نندهخوا
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  ﴿: فرمايد خداوند مي                   

           ﴾ ]104: آل عمران[ 

به نيكى دعوت كنند و به كار شايسـته وادارنـد و   ] مردم را[بايد از ميان شما گروهى «
 .»از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند

من رأی منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل «: اند نيز فرموده و پيامبر

P511F1»ذلك أضعف اإليامنو بهيستطع فبقل
P. 

هر كس از شما كه منكري را مشاهده نمود، بر او واجب است كه با دست از آن «
و اگر با زبان نتوانست، با  آن را انكار نمايد اگر با دست نتوانست، با زبان. جلوگيري كند

 .»ايمان است يترين درجهكه اين ضعيف ،نمايد بيزاريقلب از آن 
آيند و بر ايـن  فراوانند و به شمار نمي ث رسول اهللايقرآن و احاد در اين زمينه آيات

امر داللت دارند كه امر به معروف و نهي از منكر بر تمام آن كساني كه آن امر يا منكـر را  
شود مگر اينكه ديگران اقـدام بـه ايـن     ساقط نميها  آن كنند، واجب است و از مشاهده مي

تر و تواناتر باشد، امر به معـروف و نهـي از    ي بر امري آگاها و هر قدر كه بنده. امر نمايند
كـه از منكـرات    ،تنها كسـاني و در هنگام نزول عذاب. تر استتر و الزممنكر بر او واجب

 .مانندميعذاب در امان از اند،  نهي نموده
 

                                           
 2/1330ابن ماجـه   - 8/11نسائي -2172رقم  4/469ترمذي -4340رقم 4/123ابوداود  -1/50مسلم  -1

 .20و  3/10احمد -4013رقم 





 
 

 :فصل سوم
 اولياء و كرامات ايشان

 ي اولياء و كرامات ايشاندرباره

 ء چيست؟حكم كرامات اوليا 
 العاده بر دستان اوليـاء كـه    كرامات اولياء حق است و شامل ظهور امريست خارق

بلكـه گـاهي بـه    . گـردد  آنان را در اين امر دخالتي نيست و بر طريق عـادي جـاري نمـي   
هماننـد  . دهد كه خود آنان نيز به وقوعش علـم ندارنـد   اي خداوند آن را صورت مي گونه

P512Fداستان اصحاب كهف

1
P  صخرهو اصحابP513F

2
P ريج راهبو جP514F

3
P . 

 به دليل عظمت معجـزات پيـامبر  . كرامات اولياء، معجزه پيامبرآن امت هستند يهمه
هماننـد  .داشـته اسـت  ترين كرامات وجـود  بيشترين و عظيمهمواره در اين امت  كه است

                                           
 309اصحاب كهف كساني بودند كه از ترس دينشان از مردم فرار كردند و خداوند در غـار، خـواب    -1

-2/102بدايـه و نهايـه   : رك. ها در سوره كهف آمـده اسـت   داستان آن. داي را بر آنان غالب نمو ساله
110. 

پس هر كدام از . اصحاب صخره سه نفري بودند كه به غاري پناه آوردند، اما درِ غار بر آنان بسته شد -2
بـراي  . آنان به عمل صالحي كه انجام داده بود، متوسل شد همانا خداوند در غار را بر آنـان بـاز كـرد   

 .90-8/89مسلم  -52-3/51بخاري : يل بيشتر ركتفص
. دعوت به زنا نمود، امـا او قبـول نكـرد    اي او را فاحشه. اسرائيل بود جريح راهب يكي از عابدان بني -3

ات از كيسـت؟   بچـه : بعد از وضع حمل از او پرسيدند. فاحشه با چوپاني زنا نمود و از او حامله شد
داسـتان را بـه او   : چـون جـريج دليـل را پرسـيد    .ا خراب كردندپس صومعه جريج ر. از جريج: گفت
بچه به اذن خداوند لب به سخن گشـود و حقيقـت را   . او بچه را خواست، از بچه سوال نمود: گفتند

 البدايـة و النهايـة   - 2/307احمـد   -4-8/3مسـلم   -4/140بخاري : براي تفصيل بيشتر رك. بيان كرد
2/123-125. 
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P515Fهاي رده براي ابـوبكر  كرامتي كه در زمان جنگ

1
P        پـيش آمـد و ماننـد نـداي عمـر بـن

P516F2.در حالي كه او در شام بود ر براي ساريهبر منب  خطاب
P  اش بـه نيـل كـه     و يا نامـه

P517Fباعث جريان يافتن رود نيل شد

3
P      و حركـت اسـب عـالء بـن حضـرميP518F

4
P   در آب دريـا در

P519Fاي با روم غزوه

5
P و نماز ابومسلم خوالنيP520F

6
P در آتشيP521F

1
P  كه اسود عنسي براي او فـراهم آورده

 .بود

                                           
 ..و دستان ابوبكر ها در دستان پيامبر از جمله، تسبيح دانه 2/543ابن ابي عاصم  -1
سـپاهي را بـه فرمانـدهي فـردي بـه نـام        عمر بن خطـاب : 11/278فتاوي شيخ االسالم ابن تيميه  -2

اي ساريه بـه سـمت كـوه توجـه     : داد ناگهان فرياد برآورد در حاليكه خطبه مي. ارسال نمود ساريه
گفت يا اميرالمؤمنين به دشـمن  . آور لشكر به مدينه آمد هنگامي كه پيام. فتدوبار اين جمله را گ. كن

پس خود را بـه  . اما ناگهان صدايي گفت اي ساريه به كوه برو. رسيديم، ابتدا آنان ما را شكست دادند
 .خداوند ما را نصرت و آنان را شكست داد. كوه رسانديم

مردم مصـر  . شد ليت هر سال رود نيل خشك مينوشت كه در زمان جاه به عمر عاصعمروبن -3
 حرام كرده اما اسالم آن را. گشت انداختند، پس از آن دوباره جاري مي اي را در آن مي نيز دختر باكره

اگر تا به حال به خاطر دختر يـا هـر چيـز    : اي را به نيل نوشت، بدين مضمون نامه پس عمر. است
اما اگـر بـه امـر خداونـد قهـار جـاري       . نيست، جاري مشو اي، ديگر نيازي به تو ديگري جاري شده

و . آن را در نيـل انـداخت   عمروبن ابي وقاص. خواهيم تو را جاري سازد شوي، از خداوند مي مي

 . 7/102البداية و النهاية : رك. خداوند نيل را بيشتر از پيش جاري ساخت

نيز منصـب او   ابوبكر. بحرين گماشت او را بر ، كه پيامبرصحابي پيامبر  عالء بن حضرمي -4
ولـي در بـين راه بعـد از مراسـم حـج در سـال       . او را بر كوفـه واليـت داد   اما عمر. را تأييد نمود

 .123-7/52البدايه والنهايه : هجري فوت نمود رك14
اما بين او و دشمنش . فرمانده لشكري گشت اين بود كه در زمان عمر كرامت عالء بن حضرمي -5

بعد از پيروزي دوباره از روي آن عبور . پس بر آن گذشت و دشمن را شكست داد. يجي واقع شدخل
 .6/126بدايه و نهايه: رك. نمود، در حاليكه آب او را خيس ننمود

ايمـان   قبل از وفات پيامبر. زمان جاهليت را درك نموده است ابومسلم، عبداهللا بن ثوب خوالني -٦
در شـام زنـدگي   . را مالقـات نمـود   ببه مدينه آمد و ابـوبكر و عمـر   كراما در زمان ابوب. آورد
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عد از او در زمان اصحاب و تابعين و تـا هـم   و ب از اين گونه كرامات در زمان پيامبر
در هـا   ايـن  ي گـردد و همـه   اكنون بسيار اتفاق افتاده است و تا روز قيامت نيـز واقـع مـي   

چون كه اين كرامات با اتّباع و پيروي از او براي صاحبان . است پيامبر يحقيقت معجزه
 .كرامت، بدست آمده است

روي دهد، فتنه،  ر راهي غير از اتباع از پيامبرالعاده براي كسي د پس اگر امري خارق
بلكـه از  . باشد و از طرف اولياء خداونـد نيسـت   بندي و شعبده است و كرامت نمي چشم

 .باشد جهت اولياء شياطين مي
 

 
 اولياء خداوند چه كساني هستند؟ 
  هــر آن كــس كــه بــه خداونــد ايمــان آورد و تقــواي او را در دل بپرورانــد و از

 : فرمايد خداوند مي. تبعيت نمايد، ولي خداست برشپيام

﴿                ﴾ ]62: يونس[ 

 .»شوند آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى«

                                                                                                             
البدايـه و   -195-4/191: االستيعاب علي هامش االصـابه : رك. هجري فوت نمود60در سال . كرد مي

 .236و  2/235التهذيب  -8/149النهايه 
أسـود از او  . شـد زماني بود كه توسط اسود عنسي كه ادعاي نبوت نمود، دستگير  كرامت ابومسلم -1

شـهادت   گفت آيا به پيـامبري محمـد  . شنوم دهي؟ گفت نمي آيا به پيامبري من شهادت مي: پرسيد
. اما آن آتش آسـيبي بـه او نرسـاند   . پس آتشي فراهم آورد و او را در آن انداخت: گفت بله. دهي مي

تش افتاده، اما نسـوخته  از او درباره كسي پرسيد كه در آ عمر. به مدينه آمد پس در زمان ابوبكر
خدا را شكر كه قبل از آنكه بميرم، خداوند از امـت محمـد كسـي را    : گفت عمر. گفت منم. است

مصادر قبلي و مجمـوع  . آمده بود، بر سر او نيز آمد است به من نشان داد كه آنچه بر سر ابراهيم 
امـا در  . دعاي نبوت نمـود عبهله بن كعب بن غوث اسود عنسي در زمان رسول خدا ا.11/279فتاوي 

 .314-6/309البداية و النهاية. هاي رده كشته شد جنگ
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﴿          ﴾ ]63: يونس[ 

 .»اند همانان كه ايمان آورده و پرهيزگارى ورزيده«

﴿                ﴾ ]257: ةالبقر[ 

اند آنان را از تاريكيها به سـوى روشـنايى    خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده«
 .»برد به در مى

﴿                                  

                      ﴾ ]56-55: ةمائدال[ 

اند همان كسانى كه نمـاز   ا تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آوردهولى شم«
و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كـه   . دهند دارند و در حال ركوع زكات مى برپا مى

 .»حزب خدا همان پيروزمندانند] پيروز است چرا كه[اند ولى خود بداند  ايمان آورده

P522F١»الن ليسوا يل بأولياء إنام أوليائي املتقونإن آل أيب ف«: فرمود پيامبر
P. 

 .»ي فالني نيستند، بلكه متقين اولياء من هستند اولياء من خانواده« 
 : فرمايد مي رحمه اهللا و حسن بصري

   ﴿: ادّعی قوم حمبة اهللا فامتحنهم اهللا هبذه اآلية«          

﴾ ةياآل«P523F٢
P. 

: آنان را با اين آيه امتحان كردگروهي ادعاي محبت الهي را نمودند كه خداوند صدق «
P524F3»بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد

P. 

                                           
 .4242رقم  4/94ابوداود  -4/203احمد  -1/136مسلم  -7/73بخاري ) متفق عليه( -1

 ].31: آل عمران[ -2

 .1/258تفسير ابن كثير  -3
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 املاء أو يطري يف اهلواء فال تصدقوه إذا رأيتم الرجل يميش علی «: فرمايد امام شافعي نيز مي

 .»حتی تعلموا متابعته للرسول ال تغرتوا بهو

كنـد، او را   رود و يا در آسـمان پـرواز مـي    اگر كسي را ديديد كه بر روي آب راه مي«
پيروي نموده  تصديق نكنيد و فريب او را نخوريد، تا اينكه مطمئن شويد از رسول خدا

P525F1»است
P. 

 

                                           
 .573 يهطحاوشرح عقيده : رك -1/78تفسير ابن كثير  -1





 
 

 خاتمه: فصل چهارم

 استصراط مستقيمي كه خداوند به پيمودن آن امر نموده 

  راه راستي كه خداوند به سير و سلوك در آن امر نموده و از پيروي از غير
 آن نهي كرده است، كدام است؟

  است كه خداوند پيامبرانش را بـا آن فرسـتاده و    دين اسالماين راه راست همان
و جز كسـي كـه   . كند هايش را بدان نازل نموده است و غير آن را از كسي قبول نمي كتاب

اي وجود نـدارد و كسـي كـه از غيـر آن اطاعـت كنـد، از راه        يابنده ه باشد، نجاتبر آن را
 . راست دور گشته است

 : فرمايد خداوند مي

﴿                          ﴾ ]نعاماأل :

153[ 
كـه  ] ى ديگـر [هـا  ست راه راست من پس از آن پيروى كنيـد و از راه اين ا] بدانيد[و «

   .»سازد پيروى مكنيد شما را از راه وى پراكنده مى

خطّ و هذا سبيل اهللا مستقيامً،«: در تفسير اين آيه خطي رسم كرد، سپس فرمود پيامبر

 . »ليهإيدعو  منها سبيل إال عليه شيطان السبل ليس هذه: شامله، ثم قالو عن يمينه خطوطاً 

اين راه راست الهي است و خطوطي را در سمت چپ و راست آن رسم نمود، سپس «
ها شيطاني قرار دارد كه مردم را به سير در آن راه دعـوت   فرمود بر سر هر كدام از اين راه

 .»كند مي
 : سپس اين آيه را تالوت كرد 

﴿                          ﴾ ]نعاماأل :

153[ 
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لرصاط سوران فيهام أبواب مفتحة علی جنبتي اب اهللا مثالً رصاطاً مستقيامً ورض«: و فرمود

ط يا أهيا الناس ادخلوا الرصا: علی باب الرصاط داع يقولوعلی األبواب ستور مرخاة و

داع يدعو من فوق الرصاط فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئاً من تلك  تفرقوا، واملستقيم مجيعاً وال

إلسالم، والسوران حدود اهللا، األبواب قال وحيك ال تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالرصاط ا

ذلك الداعي علی رأس الرصاط كتاب اهللا، والداعي من فوق واب املفتحة حمارم اهللا، وألبوا

P526F1» قلب كل مسلمالرصاط واعظ اهللا يف
P. 

خداوند راه راستي را مثال زده است كه در دو طرف آن دو ديـوار وجـود   «: و فرمودند
در . اي آراسته گشته اسـت  درهايي گماشته و بر هر دري پارچهها  آن بر هر كدام از دارد و

اي مردم همگي وارد اين راه شـويد و متفـرق   : دهد ايست كه جار مي كننده اول راه دعوت
يد و از باالي راه نيز كس ديگري وجود دارد كه هر گاه كه انسان بخواهد آن درها را نگرد

واي بر تو آن در را باز نكن كه اگر آن را باز نمايي بـه درون آن  : آورد باز كند، فرياد برمي
همانا راه مستقيم همان اسالم است و ديوارها حدود الهي، درها محارم خداوند و . افتي مي

اي كه از بـاالي صـراط مـردم را راهنمـايي      ه در اول راه قرار دارد قرآن و داعياي ك داعي
 .»گر خداوند در دل هر انسان مسلمان است كند، موعظه مي

 
 

 توان از انحراف از اين راه سالم ماند؟ چگونه مي 
 و دوري از حد و حدود ها  آن جز با تمسك به كتاب و سنت و سير بر منهج

توان به  و با تمسك به اين وسيله مي. توان به اين منظور رسيد نميها  آن مشخص شده در

                                           
ذهبي نيز با او موافقت . داند حاكم آن را بر شرط مسلم صحيح مي -183-4/182حمد ا) حسن لذاته( -1

 .1/73نموده است 
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است، رسيد كه خداوند  دو هدف مهم اخالص براي خداوند و متابعت از پيامبر اسالم
 : فرمايد مي

﴿                        

          ﴾ ]69: نساءال[ 

كسـانى خواهنـد بـود كـه خـدا       يو كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمره«
چـه  با پيامبران و راستان و شـهيدان و شايسـتگانند و آنـان    ] يعنى[ايشان را گرامى داشته 

 .»نيكو همدمانند
اشاره شدهاست، كساني هستند كه در سوره فاتحه ها  آن منعمان كه در اين آيه به

 : كند توصيف ميها  آن خداوند صراط مستقيم را به راه

﴿                               

  ﴾ ]7 -6: فاتحهال[ 

مغضوبان و ] راه[اى نه  شان داشته راه آنان كه گرامى.  ما را به راه راست هدايت فرما«
  .»گمراهان] راه[نه 

. كننـده نيسـت   هـاي گمـراه   هيچ نعمتي برتر از هدايت بر سر راه راست و دوري از راه
 .كرده است امتش را بر اين راه ترك زيرا كه پيامبر

تركتكم علی املحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال «: فرمايد همانگونه كه مي

P527F1»هالك
P. 

گذارم و هيچ كـس   شما را به راهي راست كه شبش مانند روز روشن است، به جا مي«
 .»رود شود، مگر اينكه به هالكت مي از آن دور نمي

 

                                           
 .تخريج آن گذشت -1
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 )ي پيروزيافتهاتنج(ي ناجي منصور تعريف و شناخت طائفه

 منظور پيامبر ايكه در اين حديث از آنان سخن به ميان آمده چه  از طائفه

الفهم حتی يأيت يرضهم من خ تزال طائفة من أمتي علی احلق ظاهرة، ال ال«كساني هستند؟

P528F1»تعالیأمر اهللا تبارک و
P. 

  ات ايست كه از بين هفتـاد و سـه فرقـه از آتـش دوزخ نجـ      فرقه ناجيه طائفهاين

 : سازد آنان را با اين سخن جدا مي همانگونه كه پيامبر. يابد مي

P529F2»هي اجلامعةواحدة و الَّ إالنار  كلها يف«
P. 

P530F3»أصحايبكان علی مثل ما أنا عليه اليوم وهم من «: و يف رواية قال
P. 

كـه آن هـم اهـل جماعـت     ها  آن همه هفتاد و سه فرقه در آتش دوزخند، جز يكي از«
 » است

آنان بر آنچه كه من و اصحابم امـروز بـرآنيم، خواهنـد    «: فرمايد يتي ديگر ميو در روا
 . »بود

 .اين گروه صفات ديگري هم دارند

                                           
ها مخالفند به  كنند و كساني كه با آن اي از امت من بر حقند و حق را اظهار مي پيوسته طائفه«: ترجمه -1

 -53-6/52مسـلم  -4/187بخـاري  » زل فرمايدرسانند تا اينكه خداوند امر خود را نا آنان ضرري نمي
 - 4/101احمـد   – 10-9رقـم  1/5ابن ماجه  -2229رقم 4/574ترمذي -4252رقم 98-4/97ابوداود 
آن را به شرط شيخين صحيح دانسـته، ذهبـي نيـز بـا او      45-4/449حاكم  -3437رقم  2/132دارمي 

 .موافق است
آلبـاني آن   323-321عاصم  ابن ابي – 4/102و  3/145احمد  -3993و  3992رقم1322/ 2ابن ماجه  -2

 .9-4الفرق بين الفرق بغدادي . را صحيح دانسته است
 .آورده است 1/256روايت را طبراني در الصغير  -3
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هايمان را بعد از  آنان قرار دهد و قلب يخواهانيم كه ما را نيز از جملهمنان از خداوند 
كـه همانـا او    اينكه هدايت داد، گمراه نكند و از جانب خود رحمت فراواني را عطا كنـد 

 .وهاب است

 العزة عام يصفون و سالم علی املرسلني  سبحان ربك رب

 العاملني هللا رب واحلمد

 





 
 

 
 
 
 
 

 

 : كالم مترجم
 يافـراد  نگونـه ياسـت و ا   شـده  يمعرفـ  نگونهياسالم ا ،يآر

درسـت   زياگر ما ن. كنند يم غيسالم را دارند و آن را تبلا ي هيداع
مسـلمانان   ديوصف نبا نيكه با ا ميدان يم  مطمئناً م،يقضاوت كن

اما . خود داشته باشند يرا به نسبت وضع امروز يبهتر تيوضع
 يريـ در جهـت فراگ  سـلمانان م يعني ابد؛ياگر خالف آن تحقق 

رت عالمانه و كامل درجات آن به صو يخود تا اقص نيد ميتعال
درد خود را نسبت به حال  يو همزمان بتوانند دوا نديتالش نما

و آن را بـر جراحـات خـود     ابنـد يمنابع پاك در نيو زمان، از ا
كـه   ميچون مـا معتقـد  . ابدي يم اميبمالند، قطعاً درد مسلمانان الت

 انينيشيرا پ نيا. و شگرف دارد زياعجازانگ يرياسالم تأث يدارو
زمان خود  يانسان بياند و صدها سال انواع مصا به نمودهما تجر

 ...اند داده يرا با آن تسل
ابتـدا   ،يبازگرداندن عزت و مجد اسالم يبرا زيامروز ن پس

 ي سپس آن را بر جامعـه . ميابيآن در يرا از منابع اصل نيد ديبا
ـ    ميده قيخود تطب ـ ا. ميو بـدان عمـل كن متعلـق بـه    فـه يوظ ني
 يبلكه تمام افراد ست،ياز مسلمانان ن ياصخ ي طبقه ايشخص 

و جوان، زن و  ريپ رد،يگ يدر بر م ند،ينما ياسالم م يرا كه ادعا
 ...دارند يكساني ي فهيوظ نهيزم نيمرد، دارا و ندار در ا
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