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بسم هللا الرمحن الرحیم

پیشگفتار
عقیده اساس و اپیهء دین است و بدون عقیدهء درست و صحیح منیتوان ادعای اسالم و مسلمانی کرد .علمای
اسالم ترکیز زایدی بر این علم داشتند و این علم در ادوار خمتلف از آوان کودکی برای اطفال در خانه ها و مساجد
تعلیم داده می شد .اگر عقیده درست نباشد اعمال انسان هر چی نیکو ابشد منیتواند برای انسان نفع برساند.
در جمتمع ما اگرچه از نگاه فکری و نظری مهه بر این اصل متفق هستند اما عمال ترکیز بیشرت علمای ما بر تفسری،
حدیث ،فقه و حتی علم کالم و فلسفه در مدارس بوده و حتی خطبای ما توجه خاصی به موضوع عقیده ندارند.
بنابرین و اب درنظرداشت سطح دانش عوام الناس خواستم اب استفاده از ماه مبارک رمضان درس های خمتصر ،آسان
و عام فهم در عقیده داشته ابشم و آنرا از طریق صفحات اجتماعی به نشر برسامن ات خوانندگان عزیز بتوانند از طریق
آن معلومات مهمی را که یک مسلمان ابید در مورد عقیده داشته ابشد به دست بیاورند.
در نظر داشتم که بعد از نشر این موضوعات در ماه مبارک رمضان ،مههء معلومات را مجع آوری منوده و به شکل
کتاب کوچک در خدمت خوانندگان بگذارم ات از آن در مطالعه ،تعلیم اطفال و اعضای خانواده ها ،شاگردان
مکاتب ،مدارس و منازگزاران در مساجد نیز استفاده منایند .از برادر عزیز سید خلیل جان تشکر می کنم که اب مجع
آوری و ترتیب این موضوعات کار بنده را ساده تر و آسان تر ساخت و ابعث شد ات من نیز در این کار خری دست
به کار شوم و اوراق بدست داشته را به دسرتس مشا عزیزان قرار دهم.
از هللا متعال خواهامن که این عمل کوچک و اندک بنده و دوستانی را که در هتیه آن مهکاری منوده اند به درگاه خود
بپذیرد و به میزان حسنات ما بیافزاید و در آن برکت بیاندازد ات ابعث فهم و درک این موضوع مهم برای خوانندگان
عزیز گردد.
حممد حییی جمددی
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امهیت دانسنت عقیده

تعریف عقیده:
عقیده عبارت از امیان جازم به ربوبیت (پروردگار بودن) ،الوهیت (معبود بودن) ،امساء و صفات ،مالئک ،کتابها،
پیامربان هللا تعالی ،روز آخرت و خری و شر قدر و هر آنچه از امور غیبی که اثبت گردیده است میابشد.
امهیت عقیده:
علم عقیده هبرتین و افضلترین علمها است ،و این علم نسبت به علم فقه ،فقه اکرب (بزرگرت) است و به مهنی سبب
امام ابوحنیفه رمحه هللا کتاب خودرا که در موضوع عقیده نوشته بود «الفقه األکرب» انمید .نیاز بندگان به دانسنت و
عمل کردن به عقیده ،ابالتر و مهمرت از هر نیاز و ضرورت دیگر است ،زیرا امیان انسان ات اینکه پروردگار ،معبود و
آفریدگار خودرا اب امساء و صفات و افعالش نشناسد و به آن امیان کامل نداشته ابشد کامل منیگردد.
از سوی دیگر ممکن نیست عقل به تنهایی بتواند به این امساء ،صفات ،و افعال اهلی معرفت حاصل کند و به طور
مفصل آنها را درک مناید .از این رو هللا تعالی پیامربان را مبعوث گردانید ات مسائل عقیده را به بندگان او برسانند،
به سوی آن دعوت کنند و به کسانی که به دعوت پیامربان لبیک میگویند ،مژده جنت و کامیابی دهند و کسانی
را که به دعوت پیامربان اپسخ نگفته و اب آانن خمالفت میورزند ،از عذاب آخرت خوف و بیم دهند.
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اساس دعوت مههء پیامربان و خالصه رسالت شان ،شناخت خداوند متعال است ،چون متام مطالب رسالت از اول
ات آخر ،بر اساس این شناخت بنا میشود .مهنی است که بدون دانسنت عقیده و عمل به آن ،انسان منیتواند مومن
ابشد .بسا اوقات شخص مسلمان به سبب جهل و اندانی عقیده از دین ،بدون اینکه بداند ،خارج میشود .لذا
دانسنت عقیده بطور امجالی ،مهچو امیان به هللا تعالی بشمول امساء و صفات خداوند متعال ،مالئک  ،کتابها ،
پیامربان ،روز آخرت و قدر ،بر هر مسلمان فرض عنی است.
و ابید دانست که عقیده مهمرت و اولی تر از فرایض دیگر است .در صحیح خباری میآید که رسول هللا صلی هللا

علیه وسلم معاذ بن جبل رضی هللا عنه را بسوی مین فرستاد و فرمود« :فلیَكن َّأول ما تدعوهم إلیه أن یُوحدوا هللا
فرض علیهم مخس صلوات»« ،اولنی چیزی که آانن را بسوی آن دعوت
عرفوا ذلك ،فأ ْخرربهم أن هللا َ
تعاىل ،فإذا َ

میکنی ابید این ابشد که هللا تعالی را به یگانگی بشناسند ،هرگاه این را دانستند ،آانن را خرب بده که هللا تعالی پنج
وقت مناز را بر آانن فرض گردانیده است» .از این حدیث معلوم میشود که عقیده مهمرت از مناز است و قبولیت
مناز منحصر به درستی عقیده است و هیچ عملی در صورت درست نبودن عقیده که منجر به شرک میشود از
جانب هللا تعالی پذیرفته منیشود﴿ .لَئِ ۡن أ َۡش ۡركت لَی ۡ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ۡٱلََٰ ِ
ِ
ین﴾[الزمر ]65 :ترمجه« :و اگر
ر
س
ل
م
ع
ن
ط
ب
ح
ُ
َ
َّ
َ
َ َ َ َ ََ َ
َ
َ
شرک آوردی به یقنی که عملت ضایع میگردد و از مجلهء زاینکاران میابشی».
عز وجل را بیشرت و هبرت
چنانچه بدون عقیده منیتوان هللا جل جالله را شناخت و به مهنی سبب کسانی که خداوند ّ
میشناسند و از عقیده معلومات بیشرت دارند ،بیشرت از مهه از شرع او پریوی میکنند و از هللا تعالی خوف میداشته
ِۡ ِ ِ ۡ
ۡ
ادهِ ٱلعُلَ َََٰٰٓم ُؤا﴾[فاطر ]28 :ترمجه« :جز این نیست که از
ابشند ،چنانچه هللا تعالی میفرماید﴿ :إَِّمنَا ََي َشى َّ
ٱَّللَ من عبَ
خداوند ،بندگان عاملش میترسند».
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ارکان عقیده

ارکان امیان:
شناخت امیان کلی و امجالی به هر آنچه پیامرب صلی هللا علیه وسلم آورده است فرض عنی است ،چنانچه اید گرفنت
و شناخت امیان تفصیلی به آن فرض کفایی میابشد .این اشیای کلی و امجالی را میتوان ارکان امیان نیز انمید .و این
ارکان عبارت اند از:
 -1امیان به هللا تعالی :مس لمان ابید امیان جازم و قاطع به وجود هللا سبحانه و تعالی داشته ابشد .و به ربوبیت
(پروردگار بودن) ،الوهیت (معبود بودن بر حق) ،و به امساء و صفات خداوند متعال امیان داشته ابشد.
 -2امیان به مالئکه :مسلمان ابید به وجود مالئکه امیان داشته ابشد و معتقد ابشد که مالئکی وجود دارند و آانن
نیز خملوقات خداوند متعال بوده ،از نور آفریده شده اند و به عبادات خمتلف او تعالی مشغول اند .بعضی از مالئک
وظیفه دارند ات عرش خداوند متعال را محل کنند ،برخی آانن در جنت و برخ دیگر در جهنم و دوزخ وظیفه و
مسئولیت دارند .چنانچه بعضی از مالئکه مسئولیت نوشنت اعمال انسان را به دوش دارند.
 -3امیان به کتابهای آمسانی :مسلمان ابید امیان جازم به موجودیت کتابهای آمسانی که از جانب هللا تعالی برای
هدایت بندگان فرستاده شده است ،داشته ابشد .این کتابها شامل قرآن کرمی ،تورات ،اجنیل ،زبور و صحیفههایی
است که از جانب خداوند متعال بر برخی از پیامربان علیهم السالم انزل شده است.
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 -4امیان به پیامربان و انبیاء علیهم السالم :مومن ابید معتقد ابشد که هللا تعالی تعدادی از بندگان خاص خودرا به
عنوان پیامربان و رسوالن جهت دعوت به عبادت خداوند متعال فرستاده است و این پیامربان مهه راستگو و صادق
بودند و پیام خداوند متعال را اب امانتداری کامل به بندگان او رسانیدند.
 -5امیان به روز آخرت :مومن مهچنان ابید به روز آخرت چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از آن خرب داده
است امیان داشته ابشد .مسلمان ابید بداند که زندگی دیگری بعد از مرگ وجود دارد ،چنانچه عذاب قرب ،حساب
و کتاب ،جنت و جهنم نیز وجود دارند.
 -6امیان به قضا و قدر :مومن ابید اعتقاد داشته ابشد که هر آنچه از خری و شر در دنیا اجنام میایبد به حکم
خداوند متعال در تقدیر نوشته شده است و ممکن نیست به انسان خری و ای شری برسد که هللا تعالی در تقدیر او
ننوشته است.
ایدداشت :در گذشتهها از مجله اولنی اموری که اطفال ،مسلمان میآموختند کلمات ذیل بود که متأسفانه اکنون نه
تنها اطفال بلکه بعضی بزرگان آنرا منیدانند:
ر ر
ر ر
ر
«آم ْن ُ ر
ث ب ْع َد الْمو ر
ر
ت».
ت رِبهلل ،ومالئكتهَ ،وُكتُبرهَ ،وَر ُس ْولهَ ،والْیَ ْوم ْاالخ ررَ ،والْ َق ْد رر َخ ْرْيه َو َش ِّرره م َن هللا تَ َعاىلَ ،والْبَ ْع َ َ ْ
َ
عالوه بر این ،اطفال مسلمان ابید کلمات ذیل را نیز اید بگریند:
«آم ْن ُ ر
هلل َكما ُهو أبمسائه و ر
ْت َر
َح َك رامه َوأ َْرَكانره»« .امیان آوردهام به خداوند اب متام امساء و
ص َفاتره َوقَبرل ُ
َج ْی َع أ ْ
َ
َ
ت رِب َ َ
صفاتش و متامی احکام و فرمان خداوند جل جالله را قبول دارم».
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رکن اول
امیان به هللا تعالی

امیان به هللا تعالی رکن اول امیان است و مسلمان ابید امیان جازم و قاطع به وجود هللا سبحانه و تعالی داشته ابشد.
مسلمان ابید به ربوبیت (پروردگار بودن) ،الوهیت (معبود بر حق بودن) ،و به امساء (انم ها) و صفات خداوند
متعال امیان جازم و بدون شک داشته ابشد.
مسلمان ابید به این معتقد ابشد که هللا تعالی در هر چیز یگانه است و شریک ندارد .او تعالی در ذات ،در افعال،
در امساء و صفات و در مستحق بودن به عبادت ،یکتا و یگانه است .او تعالی در هیچ چیز از امور تدبری خملوقات
ۡۡ ۡ
خود شریک ندارد ﴿أََال لَهُ ٱلَل ُق َوٱأل َۡم ُر﴾[األعراف ]54 :ترمجه« :آگاه ابشید که تنها اومیآفریند و تنها او فرمان
ۡ
َۖ
میدهد»﴿– .ه ۡل ِم ۡن َٰخلِ ٍق َغ ۡری َّ ۡ
ٱلس َما َِٰٓء َوٱأل َۡر ِِۚ
ََّن تُ ۡؤفَ ُكو َن﴾[فاطر ]3 :ترمجه« :آای
ٱَّللِ یَرُزقُ ُكم ِّم َن َّ
ض َالَٰٓ إَِٰلَهَ إَِّال ُه َو فَأ ََّٰ
َ
َ
ُ
جز هللا آفرینندهای وجود دارد که مشا را ازآمسان وزمنی روزی بدهد؟ نیست معبودی برحق جز او ،پس چگونه منحرف
میگردید؟» .هیچ چیز قادر بر اوتعالی نیست ،یعنی هللا تعالی بر هر چیز قادر و تواان است﴿ .إَِّمنَآَٰ أ َۡم ُرَٰٓهُۥ إِ َذآَٰ أ ََر َاد
ول لَهُۥ ُكن فَیَ ُكو ُن﴾[یس« ،]82 :هرگاه هللا تعالی چیزی را خبواهد که بشود ،خطاب بدان میگوید موجود
َش ۡیا أَن یَ ُق َ
شو و آن هم میشود».
مهچنان مسلمان ابید معتقد ابشد که هللا تعالی هبرتین امساء و کاملترین صفات را دارا است ،و در امساء و صفات
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ۡ ۡ ۡ
َۖ
خود شریک ندارد؛ چنانچه او تعالی میفرمایدَ ﴿ :وََِّّللِ ٱألَمسَآَٰءُٱۡلُ ۡس َ ََٰن فَ ۡٱدعُوهُ ِهبَا﴾[األعراف ]180 :ترمجه« :و هللا
انمهای نیک دارد ،پس به آن (انمها) او را به (دعا) خبوانید».
اعتقاد به امساء و صفات خداوند متعال بر دو اصل بزرگ قامی و استوار است؛ اصل اول :اینکه هللا تعالی دارای
ِ
صفات کمال نه
امسای نیکو و صفات واالیی است که داللت بر کمال مطلق او تعالی دارد و هیچ خملوقی در این
مانند هللا متعال است ،و نه اب ذات اقدسش در آن صفات شریک میباشد.
اصل دوم :اینکه هللا متعال مطلقا از مهه صفات نقص و عیب مانند خواب و انتوانی ،جهل و ظلم وغریه اپک و
منزه است ،چنانچه هللا متعال از مشاهبت خملوقات اپک است ،و هیچ چیز مثل او تعالی نیست .او تعالی میفرماید:
﴿ل ۡیس ك ِم ۡثلِ ِهۦ ش ۡيءَۖ ٞ
ٱلس ِمیع ۡٱلب ِ
صریُ﴾[الشورى ]11 :ترمجه« :چیزی مانند او تعالی نیست ،و او شنوای
و
ه
و
ۖ
َ َ َ
َّ
َ
ُ
ُ َ
َ َ
بیناست» .پس هللا تعالی هیچ نوع شباهت در ذات ،صفات و در حقوق اب خملوقات خود ندارد و نه کسی از
خملوقات اب او شباهتی دارند.
مهچنان مسلمان ابید اعتقاد داشته به اینکه هللا متعال یگانه ذات بر حقی است که مستحق متامی عبادتهای
ظاهری و ابطنی می ابشد ،اویگانه است و شریک ندارد .و انسان هرگز مومن شده منیتواند مگر اینکه خود را از
انواع خمتلف شرک خالص کند و در مقابل ،انواع توحید و یکتا پرستی را که بر او واجب است اجنام دهد .پس بنده
ابید او تعالی را در عبادت یگانه بداند ،وهیچ عبادتی را برای غری او اجنام ندهد .و آنچه را روزانه در هر رکعت مناز
ۡ
ۡ ِ
نی﴾[الفاحتة ]5 :ترمجه« :تنها ترا میپرستیم وتنها از تو ایری
خود میخواند و میگوید ﴿إِ َّای َك نَعبُ ُد َوإِ َّای َك نَستَع ُ
میجوئیم» عمال اثبت کند و بداند که سبب خلقت او اینست ات او تعالی را به تنهایی و یگانگی پرستش کند:
ِۡ ۡ
ۡ
ٱۡلنس إَِّال لِی ۡعب ُد ِ
ِ
ون﴾[الذارایت ]56 :ترمجه« :من جنها و انسانها را جز برای پرستش خود
و
ن
ٱۡل
ت
ق
َّ
﴿ َوَما َخلَ ُ
َ َ َُ
نیافریدهام».
هیچ چیزی برای او تعالی سخت و دشوار نیست و هیچ چیز اوتعالی را منیتواند انتوان و انچار سازد َ ﴿ :وَما َكا َن
ۡ
ٱلس َٰم َٰو ِ
ٱَّلل لِی ۡع ِجزهۥ ِمن َش ۡ
ِ
ت َوَال ِِف ٱأل َۡر ِِۚ
ض إِنَّهُۥ َكا َن َعلِیما قَ ِدیرا﴾[فاطر ]44 :ترمجه« :هیچ چیز چه در آمسانها
ِف
ء
ي
َّ
َُّ ُ َ ُ
ََ
وچه در زمنی ،هللا متعال را درمانده و انتوان خنواهد کرد ،او تعالی بسیار فرزانه و قدرمتند است» .این مهه نشانههای
قدرت وکمال او تعالی است؛ هرچه خبواهد اجنام میشود و هر چه خنواهد اجنام منیشود.
هیچ معبودی بر حق غری او تعالی وجود ندارد .و این مهان کلمهء توحیدی است که مههء پیامربان مردم را بسوی آن
ۡ ِ ََّٰ َۖ
دعوت کرده اند﴿ :ولق ۡد ب ع ۡثنا ِِف ك ِل أُمة رسوال أ َِن ۡ
وت﴾[النحل ]36 :ترمجه« :درمیان هر
غ
ط
ٱل
ا
و
ب
ن
ت
ٱج
و
ٱَّلل
ا
و
د
ب
ٱع
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ ََ ُ
ََ َ َ َ َ ُ ّ َّ َّ ُ
امتی ،پیامربی را فرستادمی ،ات به مردم بگوید که هللا تعالی را عبادت کنید واز طاغوت اجتناب و دوری منائید».
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بنابرین ،مسلمان ابید معتقد ابشد که هیچ کس جز هللا تعالی سزاوار عبادت نیست ،زیرا او تعالی خالق و رازق
است و او مالک و مدبّر است .او تعالی است که به تنهایی و یگانگی سزاوار عبادت است و مهه عبادتها ابید
به پیشگاه او تعالی تقدمی گردد .نه تنها اینکه مسلمان معرتف به یگانگی او تعالی ابشد بلکه به این هم امیان کامل
داشته ابشد که هیچ کس جز او الیق عبادت نیست وهر چیزی که به جز از هللا تعالی عبادت و پرستش میشود،
ۡ
ِ
َن ما ی ۡدعو َن ِمن دونِِهۦ هو ۡٱلب ِ
َّ
ك ِِب َّ
َٰطلُ﴾[اۡلج ]62 :ترمجه« :این بدان سبب
أ
و
ق
ٱۡل
ُّ
َن َّ
ابطل استََٰ ﴿ .ذل َ
ُ
ُ
َُ َ
ٱَّللَ ُه َو َ َ َ َ
است ،که هللا تعالی حق است ،و هر آنچه جز او را میپرستید آن ابطل است».
خالصه:
هللا متعال در ذات ،امساء و صفات خود یگانه است .تنها او سزاوار و مستحق پرستش و عبادت است .هیچکس
در هیچ چیز شبیه و مانند او نیست .او تعالی برهر کاری قادر و تواان است .هیچ چیز منیتواند او را انتوان کند و
هیچ چیزی بر او تعالی دشوار و مشکل نیست .و هر آن چیزی که جبز از هللا تعالی عبادت و پرستش میگردد و
ای از وی خواسته میشود ،الیق عبادت نبوده و ابطل است.
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امیان به امساء و صفات هللا متعال

هللا متعال دارای امساء (انم ها) و صفاتی است که در قرآن کرمی و سنت نبوی بیان شده است .مسلمان ابید امیان
به متامی ای ن امساء و صفات خداوند ،بدون کمی و کاستی و بدون أتویل به گونهء که خمالف ظاهر آنها ابشد،
ۡ ۡ ۡ
َۖ
داشته ابشدَ ﴿ .وََِّّللِ ٱألَمسَآَٰءُٱۡلُ ۡس َ ََٰن فَ ۡٱدعُوهُ ِهبَا﴾[األعراف ]180 :ترمجه« :و خداوند انمهاى نیک دارد .پس به آن
[انمها] او را به [دعا] خبوانید».
امساء و صفات خداوند متعال توقیفی اند؛ به این معنا که آنها ای در قرآن و ای در احادیث ذکر شدهاند و هرگز
انسان منیتواند در آنها اضافه مناید و ای در آنها کمی بیاورد .پس چیزی از امساء و صفات را برای خداوند نباید
اثبات کرد مگر آنکه خداوند برای خود و ای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای او تعالی اثبات منوده ابشد .مهچنان
نباید اسم و صفتی که در قرآن و سنت اثبت گردیده ،از او تعالی نفی گردد ،زیرا متامی امساء و صفاتی که در قرآن
و سنت اثبت گردیده است بیانگر این است که هللا تعالی دارای امسای نیکو و صفات واالیی است که داللت بر
کمال مطلق او تعالی دارد و هیچ خملوقی در این صف ِ
ات کمال شریک او تعالی نیست .مهچنان این امساء و صفات
بیانگر این اند که هللا متعال مطلقا از مهه صفات نقص و عیب مانند خواب ،انتوانی ،جهل ،ظلم وغریه اپک و منزه
است.
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مسلمان ابید معتقد ابشد که آنچه از امساء و صفات برای خداوند در قرآن و سنت اثبت شده است ،مشابه اب
صفات هیچ یک از خملوقات او تعالی نیست و هیچ یک از خملوقات هم اب آنها شباهتی ندارد بلکه آنچه از صفات
کمال که در نصوص صریح برای خداوند اثبت شده است  ،به او تعالی اختصاص داشته و هیچ یک از خملوقاتش
در آن صفات شریک خداوند نیستند .و اگر انمهایی وجود دارد که هم بر صفات خداوند و هم بر صفات خملوقات
خداوند اطالق میشوند ،این تنها اشرتاک آنها در اسم است و بس .بگونهء مثال خداوند متعال قادر است و
انسان نیز در حمدودهء زندگی خود قدرت و تواانیی دارد مگر قدرت انسان هرگز مانند قدرت خداوند متعال نیست
حی (زنده) ،مسیع (شنوا) و
اگرچه در اسم و در ظاهر هر دو اب هم مشاهبت دارند .مهچنان هللا تعالی عامل (داان)ّ ،
بصری (بینا) است و بندگان هللا تعالی نیز از چننی صفاتی برخوردار اند مگر این به این معنا نیست که بندگان در

این صفات ،العیاذ ابهلل ،مانند پروردگار اند.
امام ابو حنیفه رمحه هللا در کتاب خود "الفقه االکرب" مینویسد« :او (هللا تعالی) ید ،رو و نفس دارد چنانچه هللا
تعالی در قرآن ذکر کرده است ،و هر آنچه را که هللا تعالی در قرآن ذکر کرده است ،مانند روی ،ید ،نفس آنها
صفتهای بال کیف خداوند متعال است ،و نباید گفت که یدش قدرتش ای نعمتش است ،زیرا در این صورت ما
صفتی از صفات هللا تعالی را ابطل میسازمی و آن قول اهل قدر و اعتزال است ،بلکه ید او تعالی صفت بال کیف
او است ،مهینطور غضب و رضایت هم دو صفتی از صفات بال کیف او تعالی میابشند».
مال علی القاری رمحه هللا شارح کتاب مذکور میگوید :و راه جنات در اینست که انسان هللا تعالی را به صفاتی اید
کند که او تعالی و ای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وی را به آن توصیف کردهاند و در آن هیچ حتریف و تعطیل
نکند و نه چگونگی و مثال آنرا بیان کند ،بلکه معتقد به امساء و صفات او ابشد و منکر از مشاهبت او تعالی اب
بندگانش ابشد.
یعنی انسان آنچه را از صفات خداوند متعال در قرآن کرمی و ای سنت نبوی ذکر شده است ابید بدون چون و چرا
بپذیرد و به آن امیان داشته ابشد و از چگونگی آن که مثال ید هللا متعال چه قسم است و ای رویش چه قسم است
نپرسد و نه آنرا مانند صفات بندگان بداند زیرا بندگان عاجزتر از این هستند که حقیقت و کیفیت صفات خداوند
متعال را بدانند مهانطوری که عاجز اند ات حقیقت و کیفیت ذات خداوند متعال را درک منایند .بنابرین ،انسان مؤمن
ابید معتقد ابشد که او تعالی ید و رو دارد اما مانند و مشابه اب ید و روی خملوقاتش نیست .زیرا خداوند متعال
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یگانه و بیمثال است و هیچ چیزی مانند او نیست﴿ .لَ ۡیس ك ِم ۡثلِ ِهۦ ش ۡي َۖ
ٱلس ِمیع ۡٱلب ِ
صریُ﴾[الشورى]11 :
و
ه
و
ء
َ َ
َّ
ُ َ
َ َ َُ
ترمجه« :چیزی مانند او تعالی نیست ،و او شنوای بیناست».
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رکن دوم
امیان به فرشتگان (مالئکه)

امیان به فرشتگان ای مالئکه ،اعتقاد حمکم به این امر است که خداوند متعال فرشتگان را از نور آفریده است ات
ۡ
ۡ
ٱَّللَ َمآَٰ أ ََمَرُه ۡم َویَف َعلُو َن َما یُ ۡؤَم ُرو َن﴾[التحرمی ]6 :ترمجه:
صو َن َّ
طاعت و پرستش او تعالی را اجنام دهندَّ ﴿ :ال یَع ُ
«(مالئکه) هر چه خداوند به آنها امر میکند انفرمانی منیکنند و هر چه امر میشوند اجنام میدهند» .و در
حدیث آمده استُ « :خلر َق ر
ت املَالئر َكة رم ْن نُور{ »....صحیح مسلم}« ،فرشتگان از نور آفریده شدهاند».
فرشتگان شب و روز به ذکر و تسبیح خداوند متعال مشغول میابشند و هیچگاه خسته و ملول منیشوند .تعدادشان
را جز پروردگار کسی منیداند ،و خداوند آاننرا به اعمال و وظایف خمتلفی مکلف فرموده است .در ارتباط اب امیان
ۡ ۡ ِۚ
ٱَّللِ
ٱلر ُس ُ
ول ِِبَآَٰ أُن ِزَل إِلَ ۡی ِه ِمن َّربِِّهۦ َوٱل ُمؤِمنُو َن ُكلٌّ ءَ َام َن بِ َّ
به مالئکه آایت بیمشاری وارد شده است ،مانند ﴿ءَ َام َن َّ
َوَم َٰلََٰٓئِ َكتِ ِهۦ َوُكتُبِ ِهۦ َوُر ُسلِ ِهۦ﴾[البقرة ]285 :ترمجه« :رسول (هللا) به آنچه از (سوی) پروردگارش بر او فرو فرستاده شده،
امیان آورده است و مؤمنان (هم) .هر یک به خداوند و فرشتگانش وکتابهایش و فرستادگانش امیان آوردهاند».
در حدیث مشهور آمده است که جربیل علیه السالم از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم درابره امیان ،اسالم و احسان
پرسید و او صلی هللا علیه وسلم درابره امیان فرمودند :اینکه به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و پیامربانش و روز
آخرت وبه تقدیر اعم از خوب و بد آن امیان و ابور داشته ابشی.
بدون امیان به مالئکه ،امیان بنده کامل منیگردد و اگر کسی از وجود مالئک ای وجود بعضی از آانن که خداوند
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ۡ
ٱَّللِ َوَم َٰلََٰٓئِ َكتِ ِهۦ َوُكتُبِ ِهۦ َوُر ُسلِ ِهۦ
آنرا در قرآن کرمی ذکر منوده منکر شود بدون شک کافر میگرددَ ﴿ :وَمن یَك ُف ۡر بِ َّ
ا
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ض َٰلَ َال بَعِیدا[﴾١٣٦النساء ]136 :ترمجه« :هر کس به هللا ،فرشتگانش ،کتابهایش،
ض َّل َ
َوٱلیَوِمٱألَٰٓ ِخ ِر فَ َقد َ
فرستادگانش و روز قیامت کافر شود بداند که به گمراهی دور و درازی مبتال شده است».
مسلمان ابید به وجود مالئکه اقرار داشته ابشد و بداند که آانن خملوقات خداوند هستند که هللا متعال آانن را برای
پرستش خود آفریده است .و مسلمان ابید به آانن مهان مقام و منزلتی را قایل شود ،که خداوند به آنها داده است.
بعضی از آانن پیام آور وحی اهلی و بعض دیگر مسؤلیتهای دیگر دارند ،و جز کاری که خداوند متعال تواانیی
اجنام دادن آنرا به آانن خبشیده است ،تواانیی هیچ کار دیگری را ندارند .مالئک غیب را منیدانند و بدون اجازه
خداوند متعال نه برای خودشان و نه برای دیگران نفع و ضرری رسانیده میتوانند.
در آمسان ،جای یک قدم هم خالی نیست مگر اینکه فرشتهای ایستاده ای در حال سجده است .چنانکه هر روز
هفتاد هزار فرشته به بیت املعمور در آمسان هفتم داخل میشوند و دیگر ات قیامت نوبت به آانن منیرسد« :یَ ْد ُخلُهُ
رِف ُكل ی وٍم سبْ عُو َن أَلف ملَ ٍ
ودو َن إلَیه» {متفق علیه}« ،هر روز هفتاد هزار فرشته در آن داخل میشود و
ك ال یَعُ ُ
َ
َْ َ
دیگر نوبت به آانن منیرسد» .در روز قیامت جهنم در حالی احضار میشودکه هفتاد هزار ۡلام دارد و هر ۡلام آنرا

هفتاد هزار فرشته میکشند .شاید درک این حقایق جز برای مؤمنان واقعی مشکل ابشد لذا خداوندمتعال میفرماید:
ۡ
ك إَِّال ُه َِۚو﴾[املدثر ]31 :ترمجه(« :ومشار) سپاهیان پروردگارت را جز او (کسی) منیداند» .و
ود َربِّ َ
﴿ َوَما یَعلَ ُم ُجنُ َ
وضع قَ َدم إرال وفیه ملَك س ر
ط ،ما فیها م ر
در حدیث صحیح آمده است که« :أَطَّ ر
اج ٌد اَو
ت َّ
َ َ َ
َ
السماءُ َو ُح َّق أَ ْن تَ ئُ َّ َ
َراكر ٌع» {مسند امحد و ترمذی}« ،آمسان به انله درآمد و حق داشت که بنالد ،در مهه جای آن قدمگاهی هم خالی
نیست مگر اینکه فرشتهای در حال سجده ای رکوع است».
بر مسلماانن این هم فرض است ات به مالئکهیی که خداوند متعال در قرآن کرمی و پیامرب صلی هللا علیه وسلم در
حدیث ذکر منودهاند ،امیان داشته ابشند و بزرگرتین آانن سه مالئکه هستند:
اول :جربیل علیه السالم ،او مهان روح القدس است که به پیامربان علیهم السالم وحی را میرساند.
دوم :میکائیل علیه السالم ،وی مأمور ابران است ،که هر جایی خداوند متعال به او دستور دهد میابراند.
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سوم :اسرافیل علیه السالم ،او مأمور دمیدن در صور است که بعد از آن زندگی دنیا اپاین میایبد زندگی آخرت
آغاز میشود.
قابل اید آوریست که هیچ مالئکهیی بنام "عزرائیل" وجود ندارد و مالئکهیی که مسئولیت قبض روح را بدوش دارد
"ملک املوت" انم دارد.
مالئکه به آب وغذا نیاز ندارند .خداوند متعال آنها را طوری آفریده است که به آب و غذا حمتاج نیستند ،و نه
ازدواج میکنند و نه فرزند میآورند.
مالئکه تواانئی داده شدهاند که جز شکل اصلی ،خود را به هر شکل دیگری در آورند .و مهه مالئکه از مجله ملک
املوت در روز قیامت میمریند ،سپس زنده میشوند ات اموری را که خداوند متعال آانن را بدان مأمور ساخته است
اجنام دهند.
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رکن سوم
امیان به كتابهای آمسانی

امیان به کتابهایی که هللا متعال بر پیامربان علیهم السالم انزل فرموده رکن سوم از ارکان امیان است .هللا تعالی این
کتابها را اب معجزاتی جهت هدایت بندگان خود بربعضی از پیامربان خود فرستاده است و احکام متعلق به امور
دنیا و آخرت بندگان خودرا در آنها بیان منوده است ات اب پریوی از این احکام ،سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت
نصیب شان گردد .این کتابها فرستاده شده است ات روش ،برانمه و دستور العمل برای بندگان خداوند متعال ابشند
و برای حل مهه مسائل و مشکالت زندگی شان به آنها مراجعه منایند؛ چنانچه اختالفات و منازعات میان بندگان
ۡ ِ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ِ
ِ
َٰ
َنزلنَا
أ
و
ت
ن
ی
ب
ٱل
ب
ا
ن
ل
س
ر
ا
ن
ل
َ
خداوند متعال توسط این کتابها حل و فصل گردد .خداوند متعال میفرماید﴿ :لََقد أَر َس َ ُ ُ َ ََّ َ َ
ۡ
ۡ
ۡ َۖ
ِ
ِ
ِ
َٰ
َّاس بِٱل ِق ۡس ِط﴾[اۡلدید ]25 :ترمجه« :به راستیکه پیامربان خودرا اب دالیل روشن فرستادمی
ن
ٱل
وم
ق
ی
ل
ن
ا
یز
م
ٱل
و
ب
ت
ك
ٱل
َم َع ُه ُم َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ
و اب آنها کتاب (آمسانی) و میزان (عدالت) انزل کردمی ،ات مردم به عدالت قیام کنند (و به عدالت و انصاف عمل
ۡ
ِ
نذ ِرین وأَنزَل معهم ۡٱل َِ
ِِ ِ
منایند)» .و مهچنان میفرمایدَ ﴿ :كا َن ٱلنَّاس أ َُّمة وِ
َٰ
ب بِٱۡلَ ِّق
ت
ك
َٰح َدة فَبَ َع َ
ُ َ
َ
ث ٱللَّ ُهٱلنَّبیّ َن ُمبَ ّش ِر َ
ین َوُم َ َ َ َ َ ُ ُ
َّاس فِیما ۡ
ۡ
ِ ۡ
ٱختَلَ ُفوا فِ ِِۚیه﴾[البقرة ]213 :ترمجه« :مردم یک امت (گروه) بودند ،آنگاه خدا پیامربان را
لیَح ُك َم بَ َ
نی ٱلن ِ َ
16

مژدهآور و بیمدهنده بر انگیخت و اب آانن کتاب (آمسانی) را به راستی فرو فرستاد ات در آنچه در آن اختالف دارند
میان مردم حکم کنند».
مسلمان ابید امیان جازم به این کتابها داشته ابشد و ابید بداند که این کتابها کالم حقیقی خداوند متعال ،نور
و هدایت هستند ،و اینکه هر آنچه در این کتابها ذکر شده است حق ،راست و عنی عدالت است .چنانچه
مومن ابید معتقد ابشد که پریوی از احکام موجود در این کتابها و عمل به آن واجب است .مسلمان ابید امیان
به این حقیقت داشته ابشد که کتابهای آمسانی چون کالم خداوند متعال هستند خملوق نیستند زیرا کالم خداوند
متعال از مجله صفتهای او تعالی میابشد.
انکار از این کتابها و ای جزئی از آن ،اگرچه یک کلمه نیز ابشد ،ابعث کفر انسان میگردد ،خداوند متعال
ِۚ
ب ٱلَّ ِ
َّ ِ
ب ٱلَّ ِذي نَ َّزَل علَ َٰى رسولِِهۦ و ۡٱل َِ
ٱَّللِ ورسولِِهۦ و ۡٱل َِ
ِ ِ
ِ
ِ
َٰ
َٰ
َنزَل ِمن قَ ۡبلُ َوَمن
أ
ي
ذ
ت
ك
ت
ك
َٰٓ َ
ا َ َُ َ
ین ءَ َامنَُٰٓوا ءَامنُوا ب َّۡ َ َ ُ ۡ َ
ۡمیفرمایدََََٰٰٓ ﴿ :يَیُّ َها ٱلذ َ
ۡ
یكف ۡر بِ َِّ َٰٓ
ِۡ
ِ
ض َٰلَ َال بَعِیدا﴾[النساء« ،]136 :ای مؤمنان! به
َ ُ
ض َّل َ
ٱَّلل َوَم َٰلَئِ َكتِ ِهۦ َوُكتُبِ ِهۦ َوُر ُسل ِهۦ َوٱلیَوم ٱألَٰٓ ِخ ِر فَ َقد َ
خداوند،رسول او وآن کتابی که بر رسولش فرو فرستاده و آن کتابی که پیش از این انزل کرده است امیان آورید .وهر
کسیکه به خداوند ،فرشتگانش ،کتاهبایش ،پیامربانش ،و روز قیامت کافر شود (بداند که) به گمراهی دور و درازی
گرفتار شده است».
امیان به این کتابها دو گونه است؛ اَجالی و تفصیلی:
امیان جممل این است که انسان ابید ابور داشته ابشد که خداوند متعال کتابهایی را بر پیامربانش علیهم الصالة و
السالم انزل فرموده است.
و امیان مفصل اینست که انسان به مهه کتابهایی که خداوند متعال در قرآن کرمی از آنها انم برده است ،مانند
قرآن کرمی ،تورات ،اجنیل ،زبور ،صحیفههای ابراهیم و موسی علیهما السالم امیان و ابور داشته ابشد ،و مهچننی امیان
داشته ابشد که خداوند متعال عالوه از این کتابها ،کتابهایی دیگری نیز بر پیامربانش فرستاده است که انمها و
تعداد آنها را جز خداوند متعال کس دیگر منیداند .عالوه بر این ،مسلمان ابید امیان داشته ابشد که قرآن کرمی
آخرین کتابهای آمسانی و نسخکنندهء متامی کتابها و صحیفههای دیگرمیابشد و بعد از قرآن کرمی تنها امیان به
آن کتابها الزم بوده و عمل به آنها الزمی نیست.
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مسلمان ابید ازمجله کتابهای آمسانی به قرآن کرمی منحیث آخرین ِ
کتاب انزل شده امیان داشته ابشد .چنانچه ابید
امیان داشته ابشد که هر کلمه و هر آیتی که در قرآن کرمی ذکر شده است کالم خداوند متعال بوده و انکار از آن
که به هر شکلی از اشکال ابشد ابعث خروج انسان از دین میگردد .قرآن کرمی نسبت به کتابهای آمسانی گذشته
چندین امتیاز و برتری دارد ،از مجله:
 -1قرآن کرمی اب لفظ و معنا و متام حقایق کونی و علمیایکه در آن وجود دارد معجزهیی است که هللا تعالی برای
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عطا منوده است.
 -2قرآن آخرین کتاب آمسانی است که خداوند بوسیله آن به نزول کتابهایش را اپاین داده است ،چنانچه اب رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم به بعثت پیامربانش اپاین دادهاست.
 -3بر خالف کتابهای دیگر که در آنها حتریف صورت گرفته است ،خداوند متعال خود مسئولیت حفاظت قرآن
کرمی از هر گونه حتریف و تبدیل را به عهده گرفته است لذا ممکن نیست که در این کتاب اندک تغیری و حتریف
صورت گرفته ابشد بلکه چنانچه بر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم انزل شده بود آن چنان امروز در دسرتس ما قرار
دارد ،هر نوع اعتقاد به حتریف و تغیری در قرآن کرمی خمالف و مغایر اب عقیدهء اسالمی میابشد.
 -4قرآن کرمی تصدیق کننده کتابهای پیش از خود و انسخ متام کتابهای آمسانی گذشته است.
درابرهء کتابهای گذشته ابید مسلمان معتقد ابشد که این کتابها توسط بعضی پریوان پیامربانی که بر آانن انزل
شده بود حتریف شده است و هیچ یک از آن کتابها به حالت اصلیایکه خداوند متعال به پیامربانش انزل فرموده
بود ابقی منانده است.
عمل کردن به هر آنچه در قرآن کرمی ذکر شده است الزامی است ،و اما آنچه در کتابهای آمسانی گذشته آمده
اگر خمالف اب شریعت ما ابشد خود به خود مرتوک است نه به دلیل اینکه ابطل بوده ،بلکه در زمان خودش حق و
قابل عمل بوده است ،لیکن به دلیل اینکه ما مکلف به عمل به آن نیستیم ،زیرا این کتابها اب شریعت و کتاب ما
منسوخ شدهاند ،و اگر موافق شریعت ما ابشند به حمتوای رهنماییهای قرآنی و شریعت خود ما به آن عمل صورت
میگرید.
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رکن چهارم
امیان به پیامربان

امیان به پیامربان علیهم السالم یکی از ارکان ششگانهء امیان است که امیان بنده مسلمان بدون آن کامل منیشود.
امیان به پیامربان علیهم السالم عبارت از اعتقاد جازم به این امر است که هللا متعال پیامربان و رسوالنی را برای تبلیغ
و رسانیدن دین و دستورات خود بسوی بشر فرستاده است .هر آنکه از آانن پریوی کند رستگار میشود و کسیکه
انفرمانی و خمالفت کند خوار و ذلیل میگردد .مسلمان ابید معتقد ابشد که این پیامربان و رسوالن آنچه از سوی
هللا تعالی بر ایشان انزل شده است به هبرتین و کاملترین وجه به مردم رسانیده و امانت را ادا کردهاند .آانن در آنچه
امر شده بودند ذرهای تغیری نیاورده و تبدیل و کتمان نکردهاند.
مسلمان ابید به متامی پیامربان چه کسانیکه هللا تعالی از آانن در قرآن کرمی انم برده است و ای نه ،امیان داشته ابشد
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ٱَّللِ َوَمآَٰ أُن ِزَل إِلَ ۡینَا َوَمآَٰ أُن ِزَل إِ َ َٰلَٰٓ إِ ۡب ََٰرِه َم
و آانن را تصدیق کند .هللا تعالی بر انسانها امر منوده میفرماید﴿ :قُولَُٰٓوا ءَ َامنَّا بِ َّ
ِۡ
ۡ
ُوِت ٱلنَّبِیون ِمن رهبِِ ۡم ال ن ف ِرق ب ۡ
ُوِت موس َٰى و ِ
مسعِیل وإِ ۡسحَٰق وی ۡع ُقوب و ۡٱأل َۡسب ِ
ِ
ِ
َٰ
َحد ِّمن ُه ۡم َوَ َۡن ُن
أ
نی
أ
ا
م
و
ى
یس
ع
أ
ا
م
و
اط
َٰٓ
َٰٓ
َ
ُّ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
َٰ
َ
ّ ََ َ
َوإ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
لَهُۥ ُم ۡسلِ ُمو َن﴾[البقرة ]136 :ترمجه« :بگویید به هللا و به آنچه که به ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابراهیم و
امساعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و (نیز)
آنچه که به (دیگر) پیامربان از سوی پروردگارشان داده شده است ،امیان آوردهامی .بنی هیچ کس از آانن تفاوتی
منیگذارمی .و فرمانربدا ِر او (هللا تعالی) هستیم».
بر اساس این آیت،کسیکه یک پیامرب را تکذیب کند گوای متام پیامربان را تکذیب کرده است ،و کسیکه از یک
ِ ۡ
ٱَّللِ
ِ َّ
حکم پیامرب انفرمانی کند گوای از متام احکام دین انفرمانی کرده
ین یَك ُف ُرو َن بِ َّ
است .هللا تعالی میفرماید﴿ :إ َّن ٱلذ َ
ۡ
ۡ
َّخ ُذوا ب ۡ ِ
ٱَّللِ ورسلِ ِهۦ وی ُقولُو َن نُ ۡؤِمن بِب ۡعض ونَك ُفر بِب ۡعض وی ِری ُدو َن أَن ی ت ِ
ك َسبِیال *
َوُر ُسلِ ِهۦ َویُِر ُ
نی َٰذَل َ
ََ
یدو َن أَن یَُف ِّرقُوا بَ َ
َ
ُ َ َ ُ َ َُ
نی َّ َ ُ ُ َ َ
أُوَٰلََٰٓئِك هم ۡٱل ََٰك ِفرو َن ح ّق ِۚا وأ َۡعت ۡد َان لِ ۡل ََٰك ِ
ِ
ین َع َذااب ُّم ِهینا﴾[النساء ]151-150 :ترمجه« :به راستی آانن به هللا و
ر
ف
ُ َ َ َ
َ
َ ُُ
فرستادگانش کفر میورزند و میخواهند در میان خدا و فرستادگانش جدائی بیاندازند و میگویند به برخی امیان
میآورمی و برخی (دیگر) را انکار میکنیم و میخواهند بنی این (و آن) راهی برگزینند .این گروه در حقیقت کافرند
و برای کافران عذاب خوار کننده آماده ساختهامی».
مسلمان ابید به این هم معتقد ابشد که پیامربان و رسوالن هللا سبحانه و تعالی ای مالئکه اند ،چنانچه جربیل علیه
السالم فرستادهء هللا تعالی جهت رسانیدن وحی به پیامربان دیگر بود ،و ای بشر و انسان اند .هللا تعالی میفرماید:
ٱَّلل ی ۡصطَِفي ِمن ۡٱلم َٰلََٰٓئِ َك ِة رسال وِمن ٱلن ِۚ
ٱَّلل َِمس ایع ب ِ
ِ
ِ
َّ
صری﴾[اۡلج ]75 :ترمجه« :هللا تعالی از فرشتگان و (نیز)
ن
إ
َّاس
َّ
َ َُ
﴿ َُّ َ
َ َ
ُُ َ َ
از مردمان رسوالنی بر میگزیند ،خداوند شنوای بیناست».
ابید دانست که نبوت از جانب هللا تعالی داده میشود و رسول و ای پیامرب توسط او تعالی اختیارمیگردد و نبوت
اب کثرت طاعت و عبادت بدست منیآید ،و نه کسی اب اختیار خود و طلب پیامرب میشود .هللا تعالی میفرماید:
ٱَّلل َ َۡيتَِِب إِلَ ۡی ِه من ی َشآَٰء وی ۡه ِد ِ ۡ ِ ِ
یب﴾[الشورى ]13 :ترمجه« :هللا هر کس را که خبواهد برمیگزیند و هر
﴿ َُّ َٰٓ َ َ ُ َ َ َٰٓ
ي إلَیه َمن یُن ُ
کس را که رو به سوی او میهند ،به سوی خویش هدایت میکند».
هدف از ارسال پیامربان :مسلمان ابید به این امیان داشته ابشد که هدف اساسی و عمده از فرستادن پیامربان و
رسوالن اینست که آانن بنده های هللا تعالی را از عبادت و بندگی خملوق جنات داده و آانن را بسوی پرستش خالق
ۡ ۡ
ۡ
ك إَِّال َرمحَة
یکتا و ترک عبادت معبودان دیگر جبز از خداوند متعال دعوت کنند .هللا تعالی میفرمایدَ ﴿ :وَمآَٰ أَر َسل َٰنَ َ
ۡ
ِۡ ِ
نی﴾[األنبیاء ]107 :ترمجه« :و تو را جز مایه رمحت برای جهانیان نفرستادهامی» .مهچنان میفرمایدَ ﴿ :ولَ َقد
لّل ََٰعلَم َ
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ۡ ِ ََّٰ َۖ
ب ع ۡثنا ِِف ك ِل أُمة رسوال أ َِن ۡ
وت﴾[النحل ]36 :ترمجه« :به یقنی درمیان هر امتی رسولی را
غ
ط
ٱل
ا
و
ب
ن
ت
ٱج
و
ٱَّلل
ا
و
د
ب
ٱع
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ ََ ُ
َ َ َ ُ ّ َّ َّ ُ
فرستادمی که خداوند را بندگی کنید و از طاغوت بپرهیزید» .عالوه بر این ،هدف از فرستادن آانن اینست که امور
غیبی و هنانی را که انسانها منیتوانند اب عقل خود درایبند مانند اسمها و صفات خداوند ،شناخت فرشتگان و روز
آخرت وغریه را به بندگان بفهمانند .چنانچه هدف از ارسال آانن اصالح ،تزکیه و تطهری نفسهای انسانها میابشد.
اسالم دین مهه پیامربان :مسلمان ابید معتقد به این حقیقت ابشد که اسالم دین مهه پیامربان ورسوالن علیهم السالم
ۡ
است .هللا متعال میفرماید﴿ :إِ َّن ٱل ِّدین ِع َند ٱللَّ ِه ِ
ٱۡل ۡس َٰلَ ُم﴾[آل عمران ]19 :ترمجه« :بیگمان دین (حق) نزد خداوند،
َ
اسالم است» .و به مهنی سبب مهه انبیاء و پیامربان علیهم السالم به سوی یکتا پرستی و ترک پرستش غری هللا دعوت
کردند ،اگر چه شرایع و احکامشان اب هم متفاوت بود اما در اصل که توحید است اب هم متفق اند ،چنان رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم میفرمایند« :األَنْبریاءإر ْخوةٌ لرعالَّ ٍ
ت» {صحیح خباری} ،ترمجه« :پیامربان ابیکدیگر مثل برادر
َُ َ َ
مادریاند».

پیامربان بشر بودند :مسلمان ابید بداند و عقیده داشته ابشد که پیامربان علیهم السالم انسان و بشر بودند و غیب
را منیدانستند ،علم غیب از خصوصیتهای خداوند متعال میابشد .پیامربان و رسوالن اهلی مانند دیگر انسانها
میخوردند ،میآشامیدند ،ازداوج میکردند ،میخوابیدند ،مریض میشدند و خسته میشدند .هللا متعال میفرماید:
ۡ
ۡ
ۡ
﴿ومآَٰ أ َۡرس ۡلنَا قَ ۡبلَك ِمن ۡٱلم ۡرسلِ
نی إَِّالَٰٓ إِ َّهنُ ۡم لَیَأ ُكلُو َن ٱلطََّع َام َوَمی ُشو َن ِِف ٱأل َۡس َو ِاق﴾[الفرقان ]20 :ترمجه« :و پیش از تو
َ َ ُ َ َ
ََ َ
رسوالنی نفرستادمی مگر آنکه (آنها هم مانند مهه) خوراک میخوردند و در ابزارها راه میرفتند» .و میفرماید:
ۡ
ِۚ
ۡ
﴿ولَ َق ۡد أ َۡرس ۡلنَا رسال ِمن قَ ۡبلِ
ك َو َج َعلنَا َهلُ ۡم أَزَوَٰجا َوذُِّریَّة﴾[الرعد« ،]38 :و به راستی پیش از تو رسوالنی فرستاده امی
َ
َ ُُ ّ
َ
و برای آانن مهسران و فرزندانی قرار دادمی».
پس آانن نیز انسان اند و یگانه فرق اینست که آاننرا هللا تعالی جهت تبلیغ دین خود برگزیده است و از غیب جز
ۡ
ۡ
مهان چیزیکه هللا متعال آاننرا آگاه کرده است چیز دیگری را منیدانند .هللا تعالی میفرمایدََٰ ﴿ :علِم ٱلغَ ۡی ِ
ب فَ َال یُظ ِه ُر
ُ
على غ ۡیبِ ِهَٰٓۦ أَحدا * إَِّال م ِن ۡٱرتضى ِمن رسول فِإنَّهۥ ی ۡسل ِ ا ۡ
نی ی َد ۡی ِه وِم ۡن خ ۡل ِف ِ
صد﴾[اۡلن ]27-26 :ترمجه:
ر
ۦ
ه
َ َ َٰ َ
َ َ َ َٰ َّ ُ َ ُ َ ُ ُ
ك من بَ ِ َ َ َ َ َ
َ
«(پروردگارم) داانی غیب است ،و کسی را بر غیب خویش آگاه منیسازد مگر کسانی از رسوالنی را که خود
۠
ِۡ ۡ
ۡ
َل
وح ََٰٰٓى إِ َ َّ
بپسندد .که او پیشاپیش و پشت سر او نگهبانی رهسپارمیکند» .و میفرماید﴿ :قُل إَِّمنَآَٰ أَ َان بَ َشر ّمثلُ ُكم یُ َ
َّ ِ َٰ ۡ َِٰ ِ َۖ
َٰحد﴾[الكهف ]110 :ترمجه« :بگو :من فقط بشری مانند مشا هستم که به من وحی میشود که
أَمنَآَٰ إ َهلُ ُكم إلَه َو
معبوداتن ،معبود یکتاست».
پیامربان از گناه اپک بودند :عالوه بر این ،مسلمان ابید به عصمت و اپکی پیامربان خداوند متعال امیان داشته
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ابشد .زیرا که هللا متعال برای تبلیغ رسالت خویش هبرتین وکاملترین بندگان خودرا برگزیده است و آانن را از گناهان
کبریه معصوم قرار داده و از هرگونه عیب و نقصی دور داشته است ،چنانچه هللا تعالی میفرمایدَََٰٰٓ ﴿ :
ول
ٱلر ُس ُ
۞َيَیُّ َها َّ
َّ ۡ
ب لِّ ۡغ مآَٰ أُن ِزَل إِلَ ۡیك ِمن َّربِ َۖك وإِن َّۡمل ت ۡفع ۡ
ٱَّلل ی ۡع ِ
ِ
ك ِم َن ٱلنَّ ِ
اس﴾[املائدة ]67 :ترمجه« :ای رسول!
و
ۥ
ِۚ
ه
ت
ل
ا
س
ر
ت
غ
ل
ب
ا
م
ف
ل
َّ
َ
َ
ص ُم َ
َ
َ
ّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َُ
َ َ
برسان آنچه را که از (جانب) پروردگارت بهسوی تو فرستاده شده است .اگر (این کار) را نکنی رسالتش را نرساندهای
و خداوند ترا از (شر) مردم حفظ میکند».
تعداد پیامربان :تعداد دقیق رسولها و پیامربان علیهم السالم معلوم نیست و بعضی رواایتی که درابرهء تعداد آانن
آمده است ضعیف میابشد مگر مسلمان ابید معتقد به این ابشد که هللا تعالی پیامربان و رسولهایی دارد که تعداد
آانن را خود میداند و از آجنمله از بی ست و پنج رسول و نبی در قرآن کرمی انم برده شده است و از تعداد زایدی
ۡ ۡ
از آانن حکایت نشده است ،چنانچه هللا تعالی میفرماید﴿ :ورسال ق ۡد قص ۡص َٰنه ۡم عل ۡی ِ ۡ
ص ۡص ُه ۡم
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ
ك من قَبلُ َوُر ُسال َّمل نَق ُ
ۡ ِۚ
ك﴾[النساء ]164 :ترمجه« :و رسوالنی (فرستادمی) که پیش از این داستان آانن را بر تو ابز گفتیم و رسوالنی
َعلَی َ
که حکایت آانن را بر تو ابز نگفتهامی» .و مسلمان ابید معتقد ابشد که هللا تعالی بعضی پیامربان خودرا بر بعض
دیگر برتری دادهاست ﴿لق ۡد فض َّۡلنا ب ۡعض ٱلنَّبِیِن على ب ۡع َۖ
ض﴾[اۡلسراء ]55 :ترمجه« :و به راستی برخی از پیامربان را
َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ َٰ َ
بر برخ (دیگر) برتری دادهامی» .و هبرتین پیامربان ،پیامربان اولو العزم هستند ،که عبارتند از حضرت نوح ،ابراهیم،
ۡ ۡ
ص ََرب أُولُوا
ۡموسی ،عیسی و پیامرب گرامیمان حضرت حممد صلی هللا علیه وسلم .هللا تعالی میفرماید﴿ :فَٱصِرب َك َما َ
ِۡ
ٱلر ُس ِل﴾[األحقاف ]35 :ترمجه« :پس چنانکه پیامربان اولو العزم شکیبائی ورزیدند ،شکیبا ابش».
ٱل َعزم ِم َن ُّ
هبرتین پیامربان :مسلمان ابید به این نیز معتقد ابشد که از میان مهه پیامربان ،حممد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
هبرتی ِن پیامربان و خامت آانن ،امام متقیان ،و سردار و سرور فرزندان آدم علیه السالم است .پیامرب صلی هللا علیه وسلم
آدم یوم ر
القیَ َامة وبریَدي لرَواء املد والو فَ ْخ َر َوَما رم ْن نَرِب َویَ ْوَمئر ٍذ آدم فمن سواء إال حتت
میفرمایند« :أان َسیرِّد َولَد َ َ
لوائي یوم القیامة» {مسند امحد و ترمذی} ،ترمجه« :در روز قیامت من سردار مهه فرزندان آدم هستم و در دست
من لوای محد است ولی فخر نیست ،در روز قیامت هیچ پیامربی نیست مگر اینکه در زیر پرچم من است اعم از
آدم و دیگر پیامربان».
اگر کسی معتقد به این ابشد که بعد از پیامرب صلی هللا علیه وسلم پیامرب دیگر آمده است و ای میآید ،کافر میشود.
معجزه های پیامربان :عالوه بر این مسلمان ابید به معجزههای پیامربان امیان داشته ابشد و بداند که هللا متعال
پیامربانش را اب معجزات بزرگ و آشکاری اتئید منوده است ات اینکه بر صدق نبوت شان حجت و برهان آانن ابشند.
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از مجله معجزات پیامربان؛ قرآن کرمی ،اپره شدن مهتاب ،تبدیل شدن عصا به اژدها ،و آفریدن پرنده از گِل و غریه
میابشد.
پس معجزه خارق العاده دلیل قاطع به صدق نبوت است و کرامت دلیل بر صدق کسی است که صداقت نبوت را
ابور داشته است .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرماید« :ما رمن ْاألَنْبری راء رمن نَر ٍِب إر َّال وقَ ْد أُ ْع رطي رمن ْاْلای ر
ت َما
َ َ َ
َ َ َ ْ ِّ َ
ر
یت َو ْحیًا أ َْو َحاهُ هللاُ إررِلَّ ،فَأ َْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أَ ْكثَ َر ُه ْم ََتبر ًعا یَ ْوَم
آم َن َعلَ ْی ره الْبَ َش ُرَ ،وإر ََّّنَا َكا َن الَّ رذي أُوتر ُ
مثْ لُهُ َ
ال رْقیَ َام رة»{صحیح خباری وصحیح مسلم} ،ترمجه« :هیچ پیامربی نیست مگر اینکه به او معجزه (ای معجزاتی) داده
شده که انسانها بوسیله آن و امثال آن امیان میآورند ،و معجزهایکه به من داده شده وحی (قرآن کرمی) است که بر
من فرود آمده است امیدوارم که از مهه پیامربان پریوان بیشرتی داشته ابشم».
عالوه بر این ،مسلمان ابید معتقد ابشد که اکثر پیامربان دیگر به یک قوم خاص فرستاده شدند و گاهی بیشرت از
یک پیامرب برای یک قوم فرستاده شد اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای متام بشریت اعم از انسانها و جنها
فرستاده شده است.
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وفات کرده است :و ابالخره ابید مسلمان معتقد ابشد که رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم بعد از این که دین را به شکل کامل و اب امانت به امت خود رسانید و در عقب اصحاب نیک خصلت و
هدایت کننده بسوی خری گذاشت ،از دنیای فانی رحلت منود .هر نوع اعتقاد به زنده بودن ،حاضر بودن و دانسنت
غیب توسط رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مغایرت اب رهنماییها او صلی هللا علیه وسلم قرار داد و هر اضافه و
زایدت در دین بعد از آنچه او آورده است در حقیقت هتمت بر او صلی هللا علیه وسلم است که العیاذ ابهلل گوای
دین را کامل نرسانیده بود و اینک مردم خود آنرا اب اضافه کردن بعضی اشیای جدید پوره میکنند.
حمبت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز از واجبات مسلماانن است اما در حمبت او صلی هللا علیه وسلم نباید غلو
و افراط صورت گرید و به او صفاتی داده شود که خود برای خود نداده بود و ای صفات خاص به هللا تعالی بوده
ارى ابْ َن َم ْرَیَ» {صحیح خباری} ،ترمجه:
ابشد .پیامرب صلی هللا علیه وسلم میفرمایدَ« :ال تُط ُْر روِن َك َما أَط َْر ْ
ت الن َ
َّص َ

«مرا بیش از حد ستایش نکنید ،چنانکه مسیحیان عیسی بن مرمی علیهماالسالم را ستایش کردند» ،و هر نوع افراط

در حق رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وسلم العیاذ ابهلل انسان را به شرک میرساند چنانچه امتهای سابقه پیامربان
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و بزرگان خودرا از احرتام زاید به عبادت گرفته و مشرک شدند .لذا ،مسلمان ابید معتقد ابشد که رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم انسان و بشر بود ،میخورد و مینوشید ،میخوابید و نکاح میکرد .او صلی هللا علیه وسلم غیب را
منیدانست و مانند سایر بشر خلق شده بود و نور نبود .چنانچه مسلمان ابید به این معتقد ابشد که رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم منیتوان د به داد و فراید وی برسد و تنها کسی که میتوان از او طلب کمک کرد ،مهاان خداوند متعال
است .و اخریا ابید دانست که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از این دنیا رحلت کردند و حاضر و انظر نیستند و نه
قسم خوردن به اسم وی جایز است.
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رکن پنجم
امیان به روز آخرت

امیان به روز آخرت عبارت از اعتقاد به اپاین زندگی دنیا و داخل شدن به زندگی دیگری است که اب مرگ و زندگی
برزخ (بعد از مرگ و قبل از قیامت) آغاز میشود و بر براپ شدن حشر و حساب و کتاب عبور میکند و سر اجنام
اب رسیدن انسانهابه هبشت ای دوزخ منتهی میشود .امیان به روز آخرت یکی از ارکان امیان است که امیان بنده
ۡ
مؤمن جز به آن کامل منیشود و کسیکه از آن انکار کند کافر میشود .خداوند متعال میفرمایدَ ﴿ :وَٰلَ ِك َّن ٱلِربَّ َم ۡن
ۡ ۡ
ٱَّللِ َوٱلیَ ۡوِمٱألَٰٓ ِخ ِر﴾[البقرة ]177 :ترمجه« :بلکه نیکی(و نیکوکار) کسی هست که به هللا متعال و روز قیامت
ءَ َام َن بِ َّ
امیان آورد» .و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در اپسخ به سوال جربیل علیه السالم که مرا از امیان خرب ده میفرماید:
هلل ومآلئر َكتر ره وُكتبر ره ورسلر ره والْی ورم ر
ر ر
اْلخر َوتُ ْؤرم َن رِبل َق َد رر َخ ْرْيهر َو َش ِّررهر»{صحیح مسلم} ،ترمجه« :اینکه به
َ ُ َُ ُ َ َْ
«أَ ْن تُ ْؤم َن رِب َ َ
خدا و فرشتگان و کتابها و پیامربانش و به روز آخرت امیان داشته ابشی و مهچننی امیان داشته ابشی به تقدیر،
یعنی اینکه هر خری و شری از جانب خداوند متعال مقدر شده است».
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خبش دیگری از امیان به روز آخرت این است که به مقدمات آن ،مانند عالمات و نشانههای قیامت ،که رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم از آن خرب داده است ،امیان داشته ابشیم .و این عالمات به دو قسم اند:
 -1عالمات کوچک:
اینها عالمات و نشانههایی هستند که داللت بر نزدیکی قیامت میکنند ،البته تعداد این عالمات زاید است.
بسیاری از آنها از مجله بعثت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ،خیانت کردن در امانت ،تزینی مساجد و افتخار به
آن ،دسرتسی صحرا نشنیها به بلند منزلها ،جنگ اب یهود و کشنت آنها ،نزدیک شدن فاصلههای زمانی ،کم شدن
اعمال نیکو ،ظاهر شدن فتنهها ،زاید شدن قتل ،کشتار و کثرت فسق و زان حتقق ایفته اند ،لذا خداوند متعال
ۡ
میفرمایدۡ ﴿ :ٱق َرتب ِ
ٱنش َّق ٱل َق َم ُر﴾[القمر ]1 :ترمجه« :قیامت نزدیک شد و مهتاب اپره شد».
ت َّ
اعةُ َو َ
ٱلس َ
ََ
 -2عالمات بزرگ:
اینها نشانههایی هستند که اندکی پیش از قیام قیامت ظاهر میشوند و گوای زنگ خطرند که آغاز قیامت را اعالن
میکنند .ده عالمه بزرگ برای قیامت وجود دارد که هیچکدام از آنها اتکنون ظاهر نشده است .از مجله :خروج
مهدی علیه السالم ،خروج دجال ،نزول حضرت عیسی علیه السالم از آمسان ،ظاهر شدن َيجوج و مأجوج ،پدید
آمدن سه خسوف (آفتاب گرفتگی) پیهم ،دخان که عبارت از دود بزرگی است که از آمسان فرود میآید و مهه مردم
را در بر گرید ،طلوع آفتاب از مغرب ،خروج دابه ،و خروج آتش بزرگی از عدن (مین) که مردم را به سوی شام سوق
میدهد .این آخرین عالمت از عالمات بزرگ قیامت است.
انواع امیان به آخرت:
امیان به روز آخرت دو نوع است ،امجالی و تفصیلی.
امیان امجالی :این است که امیان و ابور داشته ابشیم که خداوند متعال در روز مشخصی متامی انسانها را در یکجا
مجع کرده و هر کس را مطابق عملش اپداش میدهد ،گروهی به هبشت و گروهی وارد دوزخ خواهند شد .هللا تعالی
میفرماید﴿ :قُ ۡل إِ َّن ۡٱأل ََّولِنی و ۡٱألَٰٓ ِخ ِرین * لَم ۡجموعُو َن إِ َ َٰل ِمی ََٰق ِ
ت یَ ۡوم َّم ۡعلُوم﴾[الواقعة ]50-49 :ترمجه« :بگو :بیگمان
َ َ ُ
ََ
پیشینیان و پسینیان در ِ
موعد روزی معنی گرد آورده میشوند».
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امیان تفصیلی :این امیان به مهه تفصیالتی است که پس از مرگ خواهد آمد که امور ذیل را در بر میگرید:
اول :فتنه قرب
و آن عبارت از این است که انسان پس از دفن شدن درابرهء پروردگار ،دین و پیامربش سوال میشود.
دوم :عذاب قرب و نعمتهای آن
امیان به عذاب قرب و نعمتهای آن واجب است و اینکه قرب ای چاهی از چاههای جهنم و ای ابغی از ابغهای
هبشت میابشد ،و اینکه قرب اولنی منزل از منازل آخرت است ،کسیکه از آن جنات ایبد مراحل بعدی برایش آسانرت
خواهد شد.
مرده در عامل برزخ (بعد از مرگ و قبل از براپیی قیامت) ای عذاب میبیند و ای نعمت داده میشود ،چه در قرب
گذاشته شود و چه نشود ،حتی اگر انسان بسوزد ای غرق شود ای خوراک درنده ای پرندهای شود به هر حال این
عذاب ای نعمت به او خواهد رسید .هللا متعال میفرماید﴿ :ٱلن ۡ
ۡ
ِۚ ۡ
اعةُ
ضو َن َعلَی َها غُ ُد ّوا َو َع ِشیّا َویَوَم تَ ُقومُ َّ
َّار یُعَر ُ
ٱلس َ
ُ
ۡ
ۡ ۡ
َش َّد ۡٱل َع َذ ِ
اب﴾[غافر ]46 :ترمجه« :آتش (دوزخ آانن را فرا گرفت) که به هنگام صبح و شام بر
أَد ِخلَُٰٓوا ءَ َال فِر َعو َن أ َ
آن عرضه میشوند و روزیکه قیامت بر اپ شود( ،گوییم ):فرعونیان را به سختترین عذاب در آورید» .و رسول هللا
اَّللَ أَ ْن یُ ْس رم َع ُك ْم رم ْن َع َذ ر
ت َّ
اب الْ َق ْررب»{صحیح مسلم}،
صلی هللا علیه وسلم میفرماید« :ل َْوالَ أَ ْن الَ تَ َدافَ نُوا لَ َد َع ْو ُ

ترمجه« :اگر ترس این منیبود که دفن کردن مردهها را رها میکنید حتما از خداوند میخواستم که قسمتی از عذاب
قرب را به مشا بشنواند».
سوم :دمیدن در صور
صور شاخی است که اسرافیل علیه السالم در آن میدمد ،در دمیدن اولش متام خملوقات ،مگر کسانیکه خداوند
خبواهد ،میمریند ،سپس در دمیدن دوم متام خملوقات از روزی که خداوند متعال جهان را آفریده ات قیام قیامت مهه
ۡ
َۖ
ِ
ٱلس َٰم َٰو ِ
ٱلصوِر فَ ِ
ِ
ت َوَمن ِِف ٱأل َۡر ِ
ٱَّللُ ُُثَّ نُِف َخ
ض إَِّال َمن َشآَٰءَ َّ
زنده میشوند .هللا تعالی میفرمایدَ ﴿ :ونُف َخ ِِف ُّ َ
صع َق َمن ِف َّ َ َ
فِ ِیه أ ُۡخَر َٰى فَِإ َذا ُه ۡم قِیَام یَنظُُرو َن﴾[الزمر ]68 :ترمجه« :و در "صور" دمیده شود ،کسانی که در آمسان و در زمنی
هستند میمریند مگر کسیکه خداوند خواسته است .سپس دوابره در آن دمیده شود ،انگهان آنها به اپ خیزند (و)
مینگرند».
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چهارم :زنده شدن بعد از مرگ
خداوند متعال بعد از دمیدن دوم مهه انسانها را زنده میکند .پس مهه انسانها در پیشگاه پروردگار جهانیان
میایستند .هللا تعالی میفرماید﴿:قُ ۡل بَلَ َٰى َوَرِّّب لَتُ ۡب َعثُ َّن﴾[التغابن ]7 :ترمجه« :بگو :آری ،سوگند به پروردگارم به یقنی
دوابره زنده خواهید شد».
پنجم :حشر ،حساب و جزاء
مسلمان ابید به حشر اجساد ،سوال و جواب آانن و براپیی عدل در میانشان امیان و یقنی داشته ابشد و به این
معتقد ابشد که اجساد انسانهازنده و حشر میشوند ،و مورد سوال قرار میگریند و اب عدل و انصاف ومطابق
ۡ َٰ ۡ ۡ ِ ۡ ِ ۡ ۡ
َحد﴾[الكهف]47 :
اعمالشان سزا ای جزا داده میشوند .خداوند متعال میفرمایدَ ﴿ :و َح َشرَهنُم فَلَم نُغَادر من ُهم أ َ
ترمجه« :و آانن را برانگیزمی و کسی از آانن را فرو گذار نکنیم».
ششم :حوض کوثر
امیان به حوض کوثر ای حوض پیامرب صلی هللا علیه وسلم نیز شامل این رکن است .و آن حوض بزرگی است که
ر ر
ْيةُ َش ْه ٍر،
کسی یکبار از آن بنوشد دیگر هرگز تشنه خنواهد شد .پیامرب صلی هللا علیه وسلم فرمودندَ « :ح ْوضي َمس َ
ك ،وكریزانه َكنج ر
وم َّ ر
ما ُؤهُ أَب ی ر
َب ،وررحیُهُ أَطْی ر ر ر
ب رمنْ َها فَالَ یَظ َْمأُ أَبَ ًدا»{صحیح
َ َْ ُ
الس َماءَ ،م ْن َش رر َ
ب م َن الْم ْس َ َ ُ ُ ُ ُ
ض م َن اللَّ َ ر َ
َُ
خباری} ،ترمجه« :حوض من مسافت یکماه است ،آبش سفیدتر از شری و خوشبوتر از مشک و کوزههای آن به
اندازه ستارگان آمسان است ،کسیکه از آن بنوشد هر گز تشنه خنواهد شد».
هفتم :شفاعت
در آن روز بزرگ و دشوار هنگامیکه مصیبت و سختی بر مردم فشار آورد ،و از ماندن و ایستادن در آجنا بسیار
رجنور گردند تالش خواهند کرد ات اینکه کسی برایشان در نزد پروردگارشان شفاعت کند و ات اینکه خداوند عادل از
این مصیبت و عذاب جنات شان خبشد ،اینجاست که حتی پیامربان اولو العزم از این امر خطری شانه خالی میکنند
و معذرت میخواهند ،ات اینکه موضوع به سرور و خامت پیامربان حضرت حممد صلی هللا علیه وسلم میرسد و او در
زیر عرش سجده میکند و از پروردگارش اجازه شفاعت میخواهد و پروردگار عظیم به ایشان اجازه میدهد که برای
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خالیق شفاعت کند ات اینکه پس از آن خوف و ترس طاقت فرسایی که آانن را عاجز کرده بود ،در میان بندگان به
قضاوت و داوری بپردازد.
ٍ
صلَّى َّ
اْلَل رْق فَ یَ ْم رشي َح ََّّت
ْي ْ
اَّللُ َعلَ ْی ره َو َسلَّ َم فَ یَ ْش َف ُع لریُ ْق َ
ضى بَ َْ
پیامرب صلی هللا علیه وسلم میفرمایدُُ ...« :ثَّ رِبُ َح َّمد َ
ََيْ ُخ َذ رِبَلْ َق رة الْبَ ر
اب فَ َی ْوَمئر ٍذ یَبْ َعثُهُ َّ
ودا َْحی َم ُدهُ أَ ْهلُ ا ْْلَ ْم رع ُكلُّ ُه ْم» {صحیح خباری) ،ترمجه...« :و سپس
اَّللُ َم َق ًاما َحمْ ُم ً
از حممد صلی هللا علیه وسلم کمک میخواهند ،پس ایشان شفاعت میکند ات اینکه خداوند دادگریاش را در میان
خلق شروع کند ،پس ایشان میرود ات اینکه حلقه در را میگرید ،و آجناست که خداوند ایشان را به مقام حممودی
میفرستد که مهگان از ایشان ستایش میکنند».
هشتم :میزان
میزان ،حق است و امیان آوردن به آن واجب است .میزان ترازویی است که خداوند متعال در روز قیامت برای وزن
ض ُع
کردن اعمال بندگان نصب میکند ات اینکه بندگان را مطابق اعمال شان اپداش دهد .هللا تعالی میفرمایدَ ﴿ :ونَ َ
ۡ
ۡ
ۡ
ٱل َم َٰوِ
ین ٱل ِق ۡس َط لِیَ ۡوِم ٱل ِقیَ ََٰم ِة﴾[األنبیاء ]47 :ترمجه« :و در روز قیامت ترازوهای عدل را در میان میهنیم».
ز
َ َ
هنم :صراط
به صراط امیان دارمی و آن عبارت از پلی است که بر روی دوزخ نصب میشود ،گذرگاهی بسیار وحشتناک و
خطرانک است که مردم برای ورود به هبشت از روی آن ابید عبور کنند .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرماید:
َّم فَأَ ُكو ُن أ ََان َوأ َُّم رِت أ ََّو َل َم ْن ُرُي ُیز» {صحیح مسلم} ،ترمجه« :پل صراط در وسط
الص َرا ُ
« َویُ ْ
ط بَ َْ
ب رِّ
ض َر ُ
ْي ظَ ْه َر ْي َج َهن َ
دوزخ نصب میشود من و امتم اولنی کسانی خواهیم بود که از آن عبور میکنیم».
دهم :قنطره
مهچننی مسلمان ابید امیان داشبته ابشد که مؤمنان هرگاه از پل عبور کنند بر قنطره میایستند و قنطره جایی است
در بنی دوزخ و هبشت ،مؤمنانی که از پل صراط عبور کنند و از دوزخ جنات ایبند در آجنا میایستند ات اینکه پیش
از داخل شدن به هبشت برای آانن از یکدیگر شان انتقام گرفته شود .هر گاه تصفیه و اپک شدند برای آنها اجازه
دخول هبشت میرسد .پیامرب صلی هللا علیه وسلم میفرمایندََ « :يْلُص الْم ْؤرمنُو َن رمن النَّا رر ،فَ یحبسو َن َعلَى قَ ْنطَرةٍ
َ
ُ ُ
َ
ُ َْ ُ
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ب َْ ر
ص لرب ْع ر
ت بَیْ نَ ُه ْم رِف الدُّنْ یَاَ ،ح ََّّت إرذَا ُه ِّرذبُوا َونُ ُّقوا أ رُذ َن ََلُ ْم رِف دُ ُخ ر
ض ره ْم رم ْن بَ ْع ٍ
ول
ضَ ،مظَ راِلُ َكانَ ْ
ْي ا ْْلَنَّة َوالنَّا رر ،فَ یُ َق ُّ َ
َ
ٍ رر
َّ ر
ر
َح ُد ُه ْم أَ ْه َدى رِبَنْ رزلر ره رِف ا ْْلَن رَّة رمنْهُ رِبَنْ رزلر ره َكا َن رِف الدُّنْ یَا» {صحیح خباری} ،ترمجه:
س ُحمَ َّمد بریَده أل َ
ا ْْلَنَّة ،فَ َو الذي نَ ْف ُ
«مؤمنان که از دوزخ خالصی میایبند در فاصله بنی هبشت و دوزخ نگهداشته میشوند ات ظلم و ستمی که در دنیا
بنی آانن وجود داشته برایشان از یکدیگر انتقام گرفته شود ،هر گاه اپک شدند و تصفیه گردیدند به آانن اجازه
دخول هبشت داده میشود ،قسم به ذاتی که جان حممد در دست اوست هر کدام آانن راه خانهاش در هبشت را از
راه خانهاش در دنیا هبرت میداند».
ایزدهم :هبشت و دوزخ
بندهء مسلمان ابید امیان و یقنی داشته ابشد که هبشت و دوزخ حق است ،و اینکه هر دو وجود دارد و هیچگاه
انبود خنواهند شد و از بنی خنواهند رفت ،بلکه برای مهیشه ابقی خواهند ماند .نعمتهای هبشت جاودانی است،
چنانچه برای هر کسیکه خداوند حکم ماندن دائم در دوزخ را صادر فرماید او مهیشه در دوزخ خواهد ماند نه فنا
شدنی است و نه عذاب از او منقطع خواهد شد.
ِ ۡ ِۡ ِ
نی﴾[آل عمران ]133 :ترمجه« :مهیا شده است برای پرهیزگاران».
هللا تعالی درابرهء هبشت میفرماید﴿ :أُعدَّت لل ُمتَّق َ
و درابرهء جهنم میفرماید﴿ :أ ُِعد ۡ
َّت لِ ۡل ََٰك ِ
ِ
ین﴾ [آل عمران ]131 :ترمجه« :مهیا شده است برای کافران».
ر
ف
َ
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رکن ششم
امیان به قضا و قدر

قضاء و قدر عبارت از ترسیم و برانمهریزی برای کائنات بوسیله خداوند متعال بنابر تقاضای علم و حکمت او تعالی
است .که این امر به قدرت ذات تواانی او بر میگردد زیراکه او تعالی بر هر چیزی تواانست و هر چه خبواهد اجنام
میدهد.
امیان به تقدیر یکی از ارکان ششگانه امیان است که امیان جز اب آن متحقق منیشود ،خداوند متعال میفرماید﴿ :إِ َّان
ۡ
ُك َّل َش ۡي ٍء َخلَق َٰنَهُ بَِق َدر﴾[القمر ]49 :ترمجه «بیگمان ما هر چیزی را به اندازهی الزم (و از روی حساب و نظام)
ٍ ر
یس
یس أَ رو الْ َك ُ
آفریدهامی» .و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرمایدُ « :ك ُّل َش ْىء ب َق َد ٍر َح ََّّت ال َْع ْج ُز َوالْ َك ُ
َوال َْع ْج ُز»[صحیح مسلم] «مهه چیز در تقدیر نوشته شده است حتی انتوانی و زیرکی ای زیرکی و انتوانی».
امیان به تقدیر جز ِب حتقق چهار چیزکامل َّنیشود:
اول :امیان داشنت به علم ازلی خداوند که بر هر چیز احاطه دارد .هللا تعالی میفرماید﴿ :أََۡمل تَ ۡعلَ ۡم أ َّ
ٱَّللَ یَ ۡعلَ ُم َما ِِف
َن َّ
ۡ
ِ
ك ِِف كِ َٰتَ ٍِۚ
ٱلس َما َِٰٓء َوٱأل َۡر ِِۚ
ب﴾[اۡلج ]70 :ترمجه« :آای ندانستهای که خداوند آنچه را که در آمسان و زمنی
َّ
ض إِ َّن َٰذَل َ
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است میداند؟ بیگمان (مهه) این در کتابی (نوشته) است».

ۡ
دوم :امیان داشنت به اینکه هر آنچه ابید اجنام بیابد در لوح حمفوظ نوشته شده است ،هللا تعالی میفرمایدَّ ﴿ :ما فَ َّرطنَا
ۡ
ِِف ٱل ِك َٰتَ ِ
ب ِمن َش ۡي ِۚء﴾[األنعام ]38 :ترمجه« :هیچ چیزی را در کتاب (لوح حمفوظ) فرو گذار نکردهامی» .و رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم میفرمایدَ « :كتَب َّ ر
السمو ر
ادیر ْ ر
ْف
ْي أَل َ
ض رخبَ ْم رس َ
ات َواأل َْر َ
اْلَالَئ رق قَ ْب َل أَ ْن َيْلُ َق َّ َ َ
َ
اَّللُ َم َق َ
َسنَ ٍة»[صحیح مسلم] ،ترمجه« :خداوند پنجاه هزار سال پیش از آنکه آمسانها و زمنی را بیافریند تقدیر خملوقات را
نوشته است».
سوم :امیان داشنت به ارادهء خداوند متعال که هر چه خبواهد اجراء میکند و قدرتش فراگری است لذا میفرماید:
ب ۡٱل َٰعلَ ِ
نی﴾[التكویر ]29 :ترمجه« :مشا منیتوانید خبواهید جز چیزهائی را که خداوند،
م
﴿ َوَما تَ َشآَٰءُو َن إَِّالَٰٓ أَن یَ َشآَٰءَ َّ
ٱَّللُ َر ُّ َ َ
پروردگار جهانیان خبواهد».
ٱَّللُ ََٰخلِ ُق ُك ِّل
چهارم :امیان داشنت به اینکه آفریدگار مهه چیز در جهان خداوند متعال است ،هللا تعالی میفرمایدَّ ﴿ :
َش ۡي َۖء َو ُه َو َعلَ َٰى ُك ِّل َش ۡيء َوكِیل﴾[الزمر« ،]62 :خداوند آفریننده مهه چیز است و او بر مهه چیز نگهبان است».
انواع و اقسام تقدیر:
تقدیر انواع و اقسام خمتلف دارد:
 -1تقدیر عمومی :این مهان تقدیر برای مهه کائنات است که خداوند متعال پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آمسانها
و زمنی آنرا نوشته است.
 -2تقدیر عمری :و آن تقدیر مهه آن مراحلی است که از ۡلظه دمیدن روح ات اپاین عمر برای انسان نوشته شده
است.
 -3تقدیر ساالنه :و آن تقدیر مهه آن چیزی است که در طول یکسال اجنام میگرید و این هر سال در شب قدر
ۡ
مشخص میشود .خداوند متعال میفرماید﴿ :فِ َیها یُفَر ُق ُك ُّل أ َۡم ٍر َح ِكی ٍم﴾[الدخان ]4 :ترمجه« :هر کار استواری
درآن شب فیصله میایبد».
 -4تقدیر روزانه :و این تقدیر مهان اعمالی است که در هر روز اعم از عزت ،ذلت ،خبشش ،ابزداشنت ،مریاندن و
ۡ
ِ ۡ
ۡ
ت َوٱأل َۡر ِِۚ
ض ُك َّل یَ ۡوٍم ُه َو ِِف َشأن﴾[الرمحن ]29 :ترمجه« :هر
ٱلس ََٰم ََٰو
زنده کردن و غریه اجنام میگرید﴿ .یَسَلُهُۥ َمن ِِف َّ
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کس که در آمسانها و زمنی است ،از او (استعانت) میخواهد .هر روزی او در کاری است».
پس مسلمان ابید امیان داشته ابشد که آفریدگار ،پروردگار و اختیاردار مهه چیز فقط خداوند متعال است ،او پیش
از آنکه آانن را بیافریند اجل ،روزی ،اعمال و اینکه بندگانش رستگار خواهند بود و ای زاینکار ،مهه چیز را نوشته و
در لوح حمفوظ ثبت گردانیده است .آنچه خداوند متعال خبواهد مهان میشود ،و آنچه او خنواهد اجنام خنواهد شد.
او هر آنچه اتکنون اجنام گرفته و هر آنچه در آینده اجنام خواهد گرفت و آنچه که اجنام نگرفته و اگر اجنام میگرفت
چگونه میبود مهه را میداند ،او بر هر چیزی تواانست و هر کسی را خبواهد گمراه میکند و هر کسی را که خبواهد
راهنمایی میمناید.
مگر اب وجود این ،بندگان از خود اراده و قدرت دارند ،که هر آنچه خداوند به آانن تواانیی خبشیده میتوانند عمل
کنند ،مگر آانن منیتوانند چیزی را که خبواهند اجنام دهند مگر اینکه خداوند خبواهد .مسلمان ابید معتقد ابشد که
خالق و آفریدگار بندگان ،افعال و کردار آانن فقط خداوند است اما در حقیقت آنها هستند که عمل را بوجود
میآورند ،پس هیچ کسی منیتواند خباطر حرامی که مرتکب شده ای واجبی که ترک کرده در برابر خداوند دلیل و
هبانهای داشته ابشد ،زیرا خداوند راه هر گونه گریز و هبانه جویی را بر آانن بسته و صحبت آشکارش را بر آانن متام
کرده است.
جایز است که در مصیبت ها به قضاء وقدر استدالل شود و گفته شود ،تقدیر چننی بوده است ،اما در عیبها و
انرسائیها و گناهان هرگز منیتوان تقدیر را هبانه قرار داد و هر کاری کرد ،لذا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند:
ك رم َن ا ْْلَن رَّة فَ َق َ
وسى فَ َق َ
« َحتَ َّ
ك َخ رطیئَ تُ َ
آدمُ الَّ رذى أَ ْخ َر َج ْت َ
وسى أَنْ َ
ال لَهُ َ
ت َ
وسى فَ َح َّج َ
اج َ
آدمُ
ال لَهُ ُم َ
آدمُ ُم َ
آدمُ َو ُم َ
رر
رر
اك َّ
اصطََف َ
أَنْ َ
وم رِن َعلَى أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِّرد َر َعلَ َّي قَ ْب َل أَ ْن أُ ْخلَ َق فَ َح َّج َ
وسى الَّ رذي ْ
آدمُ
اَّللُ بر رر َسالَته َوبر َكالَمه ُُثَّ تَلُ ُ
ت ُم َ
وسى»[صحیح مسلم]« ،موسی و آدم -علیهما السالم -اب هم مناظره کردند ،موسی فرمود :تو مهان آدم هستی
ُم َ

که گناهت ترا از هبشت راند ،آدم به او فرمود :تو مهان موسی هستی که خداوند ترا به رسالت برگزیده و اب تو سخن
گفته است ،آنگاه خباطر چیزی که پیش از آفرینش من در تقدیرم نوشته شده مرا مالمت میکنی؟ پس آدم بر موسی
غالب شد».
انواع افعال انسان:
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افعالی که خداوند در جهان میآفریند بر دو قسم است:
اول :افعالیکه خداوند خودش در میان بندگانش اجنام میدهدکه هیچکسی در آن اراده و اختیاری ندارد ،فقط اب
ٱَّللُ َخلَ َق ُك ۡم َوَما
مشیئت و ارادهء خداوند اجنام میگرید ،مانند زنده کردن ،مریاندن ،بیماری و تندرستی و غریهَ ﴿ .و َّ
تَ ۡع َملُو َن﴾[الصافات ]96 :ترمجه« :حال آنکه خداوند مشا و آنچه را اجنام میدهید ،آفریده است».
دوم :افعالیکه خود خملوقات دارای اراده اجنام میدهند و این افعال اب اراده و اختیار خود آانن اجنام میگرید .خداوند
ۡ
ۡ ۡ ِۚ
متعال اختیار اینگونه اعمال را به آانن داده است﴿ .فَ َمن َشآَٰءَ فَلیُ ۡؤِمن َوَمن َشآَٰءَ فَلیَك ُف ۡر﴾[الكهف« ،]29 :پس هر
کس که خبواهد امیان بیاورد و هر کس که خبواهد کافر شود».
به مهنی سبب بندگان خباطر افعال نیک شان ستایش و در برابر اعمال بدشان نکوهش خواهند شد و خداوند هرگز
کسی را عقاب و سرزنش خنواهد کرد مگر در افعالیکه بنده در آن صاحب اختیار ابشد﴿ .ومآَٰ أَ َ ۠ان بِظََٰلَّم لِّ ۡلعبِ ِ
ید﴾[ق:
َ
ََ
 ]29ترمجه« :و من به بندگان ستمگر نیستم».
مقتضای امیان به قضاء و قدر اینست که آنچه برای انسان از مشکالت و مصیبتها مقدر شده ابید صرب مناید و
داد و فراید نکند ،ویقنی داشته ابشد که این قضاء و قدر اهلی است لذا به آن راضی و خوشنود ابشد ،و یقنی داشته
ابشد ک ه اگر متامی دنیا اب هم یکجا شوند و خبواهند به او نفع و ضرری برسانند منیتوانند جبز آن را اجنام دهند که
َصابَ َ
ك َِلْ
خداوند متعال در تقدیر این شخص نوشته است .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرمایدَ « :واعلَ َم أَ ََّّنَا أ َ
َك َِل ی ُكن لر ر
ك» ترمجه« :و بدان که آنچه به تو رسیدهنمیتوانسته نرسد و آنچه به تو
یصیبَ َ
ی ُك ْن لری ْخ رطئَ َ
ك َوأَ ََّّنَا أَ ْخطَأ َ ْ ْ

نرسیدهنمیتوانسته برسد».
رضایت به قضا و قدر:

مسلمان ابید به قضاء و قدر راضی ابشد زیرا این رضایت در حقیقت رضایت به ربوبیت پروردگار است و بر هر
مؤمن الزم است که به تقدیر و قضای خداوند راضی ابشد ،زیرا هر فعل و قضای خداوند سراتسر خری و عدالت و
حکمت است .کسیکه مطمئن ابشد که آنچه به او رسیده منی توانسته دفع شود و آنچه که به او نرسیده منیتوانسته
برسد ،قلبش از شک ،حریت و سرگردانی اپک میماند و زندگیاش از گرفتگی و آشفتگی در امان میشوند.
کسیکه یقنی داشته ابشد که عمرش مشرده شده و روزیاش مشخص است ،نه ترس از مرگ عمرش را زایدمیکند،
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و نه خبل بر روزیاش میافزاید؛ مهه چیز نوشته شده و تعینی شده است ،و هر دشواری و مصیبتی که به او برسد
صرب میکند و مهواره از گناهانش پوزش و آمرزش میطلبد و به آنچه خداوند برایش مقدر فرموده راضی و خوشنود
میگردد ،بنابر این از یکسو از پروردگارش فرمانربداری میکند و از سوی دیگر بر مشکالت و دشواریهای زندگی
ِۡ ا ِ ۡ ۡ
ۡ
صرب پیشه میکند﴿ .مآَٰ أَصاب ِمن ُّم ِ
ٱَّللُ بِ ُك ِّل َش ۡي ٍء َعلِیم﴾[التغابن:
ٱَّللِ یَه ِد قَلبَهُۥِۚ َو َّ
ٱَّللِ َوَمن یُؤمن ب َّ
صیبَ ٍة إَِّال ِبِِذ ِن َّ
َ َ َ
 ]11ترمجه« :هیچ مصیبتی جز به حکم خدامنیرسد و کسیکه به خدا امیان آورد (خداوند نیز) دلش را هدایت میکند،
و خداوند به مهه چیز داانست».
در این شکی نیست که هللا تعالی تقدیر مهه را نوشته است مگر او تعالی اسبابی را مانند دعاء ،صدقه ،تداوی و
احتیاط نیز مقدر فرموده که این قضا و قدر را عوض میکند ،زیرا مهه اینها جزو تقدیر خداوند است .رسول هللا
ُّعاءُ» ،ترمجه« :تقدیر را جبز دعا دیگر چیزی بدل کرده
صلى هللا علیه وسلم میفرماید« :ال یَ ُر ُّد الْ َق َد َر إرال الد َ
ب» ،ترمجه« :صدقه غضب پروردگار را
منیتواند» .و درحدیث دیگری میآید که «إر َّن َّ
ب َّ
الص َدقَةَ لَتُط رْف ُئ غَ َ
الر رِّ
ضَ

خاموش میسازد».

عالوه بر این مومن ابید معتقد ابشد که قضا و قدر راز خداوند در خملوقاتش است منحصر به خبش پنهان و پوشیده
آن است .حقیقت آنرا جز خداوند هیچکس منیداند ،و خداوند بشر را هرگز به آن مطلع منیگرداند ،مثل گمراه
کردن ،هدایت کردن ،زنده کردن ،مریاندن ،عطاء کردن ،ابزداشنت وغریه .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرماید:
«إذا ذكر القدر فامسكوا»[صحیح مسلم] ،ترمجه« :هر گاه صحبت از قضاء و قدر به میان آمد زابن خود را
نگهدارید».
حاالت و وقایعی که برای انسان پیش میآید دو نوع است :یک نوع آنکه ظاهرا چاره دارد که انسان میتواند چاره
جویی کند ،نوع دوم آنکه هیچ چارهای ندارد بنابر این در برابر آن بدون داد و فراید تسلیم میشود.
خداوند متعال پیش از آنکه مشکل و مصیبتی رخ دهد آنرا میداند ،اما معنای این سخن این نیست که چون
خداوند میدانسته لذا خود او را به مشکل و مصیبت گرفتار منوده ،بلکه مشکل به این دلیل پیش آمده که اسباب
پیدایش آن مهیا شده است ،اگر علت پدید آمدن مشکل ای مصیبت خود شخص ابشد ،که مثال از اسبابی که
میتوانسته او را از وقوع در مشکل ابز دارد -اب اینکه دینش به استفاده از اسباب امر منوده -از آن کار نگرفته اینجا
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خودش مالمت است که از اسباب طبیعی کار نگرفته و از خودش محایت نکرده است ،اما اگر چارهای نداشته و
تواانیی دفع مشکل را نداشته اینجا معذور است.
پس استفاده از اسباب به هیچ وجه منافی تقدیر و توکل نیست ،بلکه جزئی از آن است؛ اما اگر بنا بر قضاء و
قدر اهلی مشکلی پیش آمد واجب است که به آن راضی بوده و تسلیم ابشیم.
و اما قبل از اینکه واقع شود ابید مهیشه از اسباب مشروع استفاده کرد و تقدیر را اب تقدیر دفع کرد.
قضا و قدر از ارکان امیان میابشد و اگر کسی از آن انکار کند در حقیقت از اصلی از اصول شریعت منکر شده
و کافر میگردد.
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معنا و مفهوم ال إله إال هللا

کلمه "ال اله اال هللا" اساس دین و کلید هبشت است ،این کلمه شعار مسلماانن است که در هر اذان و هر تشهد
خوانده میشود و از جایگاه واال و فضایل بی مشار برخوردار است .اما آای کافی است که انسان این کلمه مهم را
فقط به زابن بیاورد و بس و ای اینکه معنا و مفهوم آنرا نیز بداند و بداند که این کلمه منحصر به نطق به زابن نبوده
بلکه احکام ،شروط ،معانی و واجباتی دارد که ابید آنها را رعایت مناید ،و در غری آن ،سودی برای گویندهء آن
خنواهد داشت.
این کلمه دارای معنای عظیم میابشد که هدف خلقت را بیان میدارد ،و هر مسلمان مکلف است که معنی و
هدف این کلمه را به خوبی درک کند ،و از اعمال و اقوالی که خمالف آن است خودداری مناید ،آنگاه انسان به
رستگاری و خوشبختی جاودانه دست میایبد و حق این کلمه را واقعا ادا منوده است.
آنچه که واقعا دردانک می ابشد اینست که تعداد زایدی از مسلماانن -اب آنکه روزانه چندین ابر این کلمه را
میخوانند و ای میشنوند -اما ات کنون حقیقت ،معنا و مفهوم آنرا درست درک نکردهاند .اگر پرسیده شوند این
کلمه چه معنی دارد؟ تعداد زایدی از آانن جواب خواهند داد که معبودی نیست جبز هللا ،هرگاه توضیح بیشرت خواسته
شود میگویند :یعنی خالقی نیست جبز هللا! اما این تفسری اندرست است؛ زیرا (إله) به معنی معبود است نه خالق،
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و مشرکنی قریش به این امیان داشتند که یگانه خالق ،مالک و روزی دهنده هللا جل جالله میابشد ،در این مورد
ِۚ
ت و ۡٱأل ۡ
خداوند متعال میفرماید﴿ :ولَئِن سأ َۡلتهم َّم ۡ
ٱلسم ََٰٰو ِ
ٱَّللُ﴾[لقمان ]25 :ترمجه« :و اگر از
َر
ق
ل
خ
ن
ض لَیَ ُقولُ َّن َّ
َ
َّ
َ َ ََ َ َ
َ َ َُ
آنها "کفار" بپرسی که کی خلق کرد آمسانها و زمنی را؟ البته بگویند هللا آفرید» ،اما کفر مشرکنی آن زمان در این
ۡ َِٰٓ ِ َٰ ِ َۖ
َٰحدا إِ َّن ََٰه َذا لَ َش ۡيءٌ عُ َجاب﴾[ص:
َج َع َل ٱألهلَةَ إ َهلا َو
بود که آنها در عبادت اب هللا شریک قرار میدادند و میگفتند﴿ :أ َ
 ]5ترمجه« :آای معبودان متعدد را یک معبود گردانید؟ هر آئینه این چیزیست عجیب» .و اکنون در این عصر نیز
تعداد زایدی ازغری مسلماانن عنی مهنی عقیده را دارند.
و عدهء دیگر از مسلماانن میدانند که معنای این کلمه اینست که "هیچ معبود بر حق نیست جبز هللا" ،اما در عنی
حال از مردهها مدد میطلبند و به انم غری هللا نذرها تقدمی میکنند و مهینطور اعمال خمتلفی را که خمصوص خداوند
متعال است ،برای خملوقات اجنام میدهند .مشکل چننی افراد این است که آنها ات هنوز معنای واقعی ال إله إال هللا
را درک نکردهاند.
معنی "ال اله اال هللا"این است که "معبودی بر حق به جز هللا و جود ندارد" و ای به عباره دیگر "هیچ ذات شایسته
و سزاوار عبادت جبز هللا تعالی نیست" .و این معنی در تعداد زاید از آایت قرآن کرمی توضیح داده شده است ،هللا
ك أ ََّال تَ ۡعبُ ُدَٰٓوا إَِّالَٰٓ إِ َّایهُ﴾[اۡلسراء ]23 :ترمجه« :و پروردگار تو حکم منود که عبادت
ض َٰى َربُّ َ
جل جالله میفرمایدَ ﴿ :وقَ َ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ
ٱۡلنس إَِّال لِی ۡعب ُد ِ
ون﴾[الذارایت ]56 :ترمجه« :و
مکنید مگر خاص ،خودش را» ومیفرمایدَ ﴿ :وَما َخلَق ُ
ت ٱۡل َّن َو ِ َ َ ُ
نیافریدم جنها و انسانهارا مگر برای اینکه مرا عبادت کنند» .و به مهنی جهت مهه مسلماانن در هر مناز خود اب
ۡ
ۡ ِ
نی﴾[الفاحتة:
هللا تعالی تعهد میسپارند که به معنی ال اله اال هللا عمل کنند وقتی که میگویند﴿ :إِ َّای َك نَعبُ ُد َوإِ َّای َك نَستَع ُ
 ]5ترمجه« :تنها ترا عبادت میکنیم و تنها از تو مدد میطلبیم».
ات اینجا خیلی واضح است ،مگر آای عبادت تنها نطق و ای به زابن راندن این کلمه را میگویند ای اجنام دادن چند
شعایر تعبدی را؟ خنری ،عبادت شامل متام کردارها و گفتارها مانند دعاء ،توکل ،مناز ،نذر ،حمبت اب هللا متعال ،ترسیدن
از وی و غریه اعمال و گفتارهایی میابشد که مورد رضایت هللا متعال قرار میگرید.
پس خمتصرا پیام و مفهومی را که کلمهء طیبه میرساند این است که جبز هللا متعال هیچ ذات مستحق عبادت نیست،
و هر عبادتی که برای غری هللا اجنام داده شود ابطل میابشد.
مسلمان واقعی آن است که کلمهء طیبه را به زابن خبواند و به قلب بپذیرد و در جامهء عمل آنرا اثبت سازد طوری
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که از معنی آن ابخرب ابشد ،به مفهوم آن یقنی کامل داشته ابشد و از اعمال شرکی که کلمه را نقض میکند اجتناب
ورزد.
شروط قبولی کلمه:
پس برای قبول شدن این کلمهء مهم شروط ذیل الزمی است:
ۡ
ٱَّللُ﴾[حممد ]19 :ترمجه« :بدان که هیچ
 -1دانسنت معنی ال اله اال هللا؛ هللا متعال میفرماید﴿ :فَٱعلَ ۡم أَنَّهُۥ َالَٰٓ إَِٰلَهَ إَِّال َّ
ات َو ُه َو یَ ْعلَ ُم أَنَّهُ الَ إرلَهَ إرالَّ
معبود بر حق نیست جبز خداوند » و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرمایدَ « :م ْن َم َ
َّ
اَّللَُ ،د َخ َل ا ْْلَنَّةَ»{صحیح مسلم} ،ترمجه« :هر کس ِبرید در حالیکه معنی ال اله اال هللا را درک کرده ابشد داخل
هبشت میشود» .از این معلوم میشود که ال اله اال هللا وقتی پذیرفته میشود که انسان معنای آن را بداند.
 -2انسان ابید قلبا به این کلمه یقنی قطعی داشته ابشد و هیچ گونه شک و تردید در این مورد نداشته ابشد .رسول
ول َّر
اَّلل هبررما َعب ٌد غَ ْْي َش ٍِّ
هللا صلی هللا علیه وسلم میفرماید« :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إرلَهَ إرَّال َّ
اك،
َِن َر ُس ُ
اَّللُ َوأرِّ
اَّللَ ،ال یَلْ َقى ََّ َ ْ َ
ب َع رن ا ْْلَن رَّة»{صحیح مسلم}« ،گواهی میدهم بر اینکه معبودی بر حق به جز هللا وجود ندارد ،و من
فَ یُ ْح َج َ
فرستادهء او هستم ،هر بندهای که هللا متعال را اب این دو کلمه مالقات کند در حالیکه شکی به آن نداشته ابشد،

پس در جنت داخل میشود» .طبق این حدیث یقنی نیز شرط ال اله اال هللا قرار داده شده است و تنها خواندن آن
بدون یقنی فایده ندارد.
 -3عالوه بر این انسان ابید هر آنچه را که معنا و مفهوم ال اله اال هللا به آن داللت میکند قبول کند و از آن روی
گردان نباشد ،زیرا کسانی وجود دارند که معنای کلمه طیبه را میدانند و به آن یقنی دارند ،اما آنچه را که این کلمه
به آن داللت میکند منیپذیرند ،هللا متعال در مورد آنها فرموده است﴿ :ٱلَّ ِذین ءاتَ ۡی َٰنَهم ۡٱل ِ
َٰ
ب یَ ۡع ِرفُونَهُۥ َك َما یَ ۡع ِرفُو َن
ت
ك
َ
َ
َ َ ُُ
ۡ
ۡ
ۡ
َۖ
أ َۡب نَآَٰءَ ُه ۡم َوإِ َّن فَ ِریقا ِّمن ُه ۡم لَیَكتُ ُمو َن ٱۡلَ َّق َو ُه ۡم یَ ۡعلَ ُمو َن﴾[البقرة ]146 :ترمجه« :کسانیکه به آانن کتاب (آمسانی)
دادهای ما و (پیامرب صلی هللا علیه وسلم) را میشناسند ،چنانکه فرزندان خود را میشناسند ،و مهاان گروهی از آانن
در حالیکه میدانند حق را کتمان میکنند».
 -4اپبندی و تسلیم شدن به آنچه که این کلمه بر آن داللت میکند؛ هللا میفرمایدَ ﴿ :وأَنِیبَُٰٓوا إِ َ َٰل َربِّ ُك ۡم َوأ َۡسلِ ُموا
لَهُۥ﴾[الزمر ]54 :ترمجه« :و به سوی پروردگار اتن ابز گردید و در برابر او تسلیم شوید» .پس اگر کسی معنی ال
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اله اال هللا را بداند و آن را بپذیرد اما به مفهوم آن عمل نکند و به احکام خداوند متعال در سایر امور دین و دنیا
تسلیم نشود ،کلمه برای چننی شخص نفع منیرساند .مانند کسانیکه کلمه میخوانند اما حکم به طاغوت میکنند،
قواننی خداوند متعال را منیپذیرند ،احکام و حدود را معطل میسازند وغریه.
 -5راستی و صداقت :صدق و راستی این است که قلب اب زابن مهآهنگ ابشد ،نه مانند منافقنی که علنا اسالم را
اعالن میکردند اما آنچه را اب زابنهایشان میگفتند در قلبهایشان موجود نبود .پیامرب صلی هللا علیه و سلم
ول َّر
ر
اَّلل ر
اَّللَُ ،وأ َّ
ص ْدقًا رم ْن قَلْبر ره إرَّال َح َّرَمهُ َّ
َح ٍد یَ ْش َه ُد أَ ْن َال إرلَهَ إرَّال َّ
اَّللُ َعلَى
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
میفرمایدَ « :ما م ْن أ َ
النَّا رر»{خباری ومسلم} « ،هر کس از صدق دل شهادت دهد که جبز هللا متعال معبود بر حق نیست و حممد صلی
هللا علیه و سلم بنده و فرستادهء اوست خداوند جهنم را بر او حرام میگرداند».
 -6اخالص :و آن عبارت از تصفیه و اپک کردن عمل از هر گونه شرک و رای میابشد؛ پیامرب صلی هللا علیه وسلم
ر
ر ر
َسع ُد الن ر
الصا رم ْن قَلْبره أو نَ ْف رسه»{صحیح
فرموده است« :أ ْ
َّاس بر َش َفاعِت یَ ْوَم القیَ َامةَ ،م ْن قَالَ :ال إرلَهَ َّإال هللاُ َخ ً
خباری}« ،خوشنودترین شخص به شفاعت من کسی است که ال اله اال هللا را اب اخالص قلبی بگوید».
َّ ِ
َش ُّد ُحبّا ََِّّّللِ﴾[البقرة ]165 :ترمجه« :و کسانی
ین ءَ َامنَُٰٓوا أ َ
 -7حمبت داشنت اب این کلمه؛ هللا متعال میفرمایدَ ﴿ :وٱلذ َ
که امیان آوردند هللا را بیشرت از هر چیزی دوست دارند».
این مهه شروط ال اله اال هللا هستند که کلمه مسلمان ابید مهیشه موافق اب آن ابشد و در غری آن تنها به زابن آوردن
آن و ادعای مسلمان بودن هیچ نفعی برای انسان منیرساند.
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نواقض ای شکنندههای امیان

ازآنچه که گذشت دانستیم که کلمهء طیبه کلید دخول در دین اسالم میابشد و بدون آن ممکن نیست انسان،
مسلمان مشرده شود .مسلمان ابید گواهی دهد که هیچ معبود و اله بر حق جبز از هللا یکتا و بیمهتا وجود ندارد و
اینکه حممد صلی هللا علیه وسلم پیامرب و فرستاده خداوند متعال است .وقتی بنده بر این دو شهادت از صمیم قلب
گواهی داد مسلمان گفته میشود.
و دانستیم که مسلمان واقعی آن است که کلمهء طیبه را به زابن خبواند و به قلب بپذیرد و در جامهء عمل آنرا پیاده
سازد طوری که از معنی آن ابخرب ابشد ،به مفهوم آن یقنی کامل داشته ابشد و از اعمالی که این کلمه را نقض
میکند و میشکناند اجتناب ورزد .این خباطری است که هر عملی که شکنندهء این کلمه ابشد انسان را از دایرهء
اسالم خارج میسازد هر چندبه زابن کلمه خبواند ،مناز اداء کند ،روزه بگرید ،از پدر پدر مسلمان ابشد و ادعا کند
که مسلمان است.
برخالف آنچه اکثر مردم گمان میکنند که اگر شخصی یکبار کلمه خواند دیگر مسلمان است و ای اگر شخصی
مناز میخواند او مسلمان است و ممکن نیست که کافر شود ،امیان نیز مانند وضوء و مناز و سایر عبادات ،نواقض
و شکنندهها دارد بلکه شکننده های امیان بیشرت ،دقیق تر و خطرانکرت از شکنندههای عبادات دیگر مهچو وضو و
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مناز است.
اگر شخصی شروط کلمه طیبه را جبا نیاورد ،واجبات آنرا ادا نکند و به آن ابور نداشته ابشد چننی شخص کافر
مطلق است ،اما اگر اب مهچو عقیده تظاهر به اسالم منود و ادعای مسلمانی کرد ،وی منافق است.
اما کسیکه شروط و واجبات کلمهء طیبه را عملی و براپ منود ،مگر یکی از این شروط را برآورده نساخت و ای
واجبات را ادانکرده و ای به آن معتقد نبود ،در حالی که قبال مسلمان بود ،چننی شخص کافر و از دین اسالم مرتد
میگردد.
قابل ذکر است که هدف از نوشنت نواقض ای شکنندههای اسالم ،تذکر و برحذرداشنت خودم و برادران و خواهران
مسلمامن از واقع شدن به آنها میابشد  ،و نباید از آن تکفری اشخاص ای جهات معینی فهمیده شود ،زیرا تکفری
شروط ،ضوابط و موانعی خاص خودرا دارد که منیتوان هر شخصی را بدون حتقق ایفنت شروط و ضوابط تکفری و
نبودن موانع آن ،تکفری منود .عالوه بر آن ،تکفری کردن کار هر شخص نیست بلکه علمای راسخ و رابنی (نه علمای
سلطان و درابری) اب سنجیدن متامی امور ،حکم بر کافر و مرتد بودن شخص معینی ای جهتی میکنند .و به مهنی
غرض ،علمای اسالم در طول اتریخ به بیان نواقض ای شکنندههای اسالم زاید امهیت دادهاند ،و خبشی از کتابهای
فقه را به بیان احکام مرتد اختصاص دادهاند و در آن صورتهای گوانگون کفر و انواع اعتقادی ،گفتاری و کرداری
آن را که ابعث خروج مسلمان از دایرهء اسالم میشود ذکر کردهاند .مفصلترین کتابهایی که در این زمینه به
نگارش در آمده ،کتابهایی است که علمای حنفی نوشتهاند و انواع و صورتهای گوانگون کفر را برمشرده و
توضیح دادهاند.
تعداد شکنندههای امیان:
شکنندههای امیان که مسلمان را از دایرهء اسالم خارج میگرداند زاید است که ذکر تعداد آن ممکن نیست مگر
اصول و ضوابط کلی و جامعی دارد که آنرا میتوان در نقاط ذیل خالصه کرد:
شکنندهء اول -احلاد ای ملحد شدن ،به گونهء که وجود خداوند متعال را انکار کند:
اگر کسی از وجود هللا تعالی انکار کند و ای معتقد به این ابشد که هللا تعالی خالق کائنات نیست بلکه طبیعت خالق
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اشیاء است و ای هم ابور داشته ابشد که خملوقات مهیشگی اند ،آغاز و بدایتی ندارند ،در این صورت این شخص
ملحد و خارج از ملت میابشد.
شکنندهء دوم  -شریک آوردن به خداوند متعال:
اگر انسان به شکلی از اشکال به خداوند شریک بیاورد از ملت خارج میشود .مانند اینکه عبادتی را جبای اینکه
برای هللا تعالی اجنام دهد به غری هللا اجنام میدهد .مثل اینکه به غری هللا دعا کند ،ذبح و نذر کند ،ازغری هللا در
اموری که بندگان قادر به اجنام آن نیستند ،استعانت و کمک خبواهد و ای به آن پناه بربد.
طلب رفع حاجات و مشکالت از غری هللا (برابر است که این غری هللا پیامرب ابشد ،ای شخص نیکو و ای ولی یی از
اولیاء هللا) شامل این نوع شرک میشود.
عالوه بر این اگر کسی به بتی و ای شخصی چنان احرتام و تعظیم قایل ابشد که به گمان وی آن شخص ای بت
میتواند در امور کون تصرف کند ،ای آن شخص غیب را میداند ،ای به حکم وی ابران میابرد ،مریض شفا میایبد،
آن شخص فرزند و مهسر و مال میدهد ،زاین و ضرر را از انسان دفع میکند وغریه معتقداتی که در زمان ما رایج
است اینهمه ابعث خروج انسان از ملت گردیده و مرتکب آن کافر میگردد.
عالوه بر این شرک خیلی خطرانک اینست که حاکم و ای قاضی خالف آنچه که هللا متعال انزل فرموده است حکم
کند .مثال حکم خداوند متعال اینست که قاتل ابید قصاص شود ،اگر حاکم و ای اپرملان قانونی را تصویب کند که
قاتل ابید جمازات به عمر ابد ای مثال  20سال شود ،و ای قاضی ابالی قاتل بر اساس قانون چننی حکم کند ،در
حقیقت کسانیکه این حکم خداوند متعال را تغیری دادند و ای قاضی ای که به آن حکم کرد به خداوند شریک آورده
ۡ
است .خداوند متعال میفرماید﴿ :ومن َّۡمل َ ۡحی ُكم ِِبآَٰ أَنزَل َّ َٰٓ
ك ُه ُم ٱل ََٰك ِف ُرو َن﴾[املائدة ]44 :ترمجه« :و هر کس
ٱَّللُ فَأُوَٰلَئِ َ
َ َ
ََ
به آنچه خداوند انزل کرده است حکم نکند ،اینها کافرند».
مهچنان انسانی که بزرگان و پیشوااین خودرا خواه قومی ابشند ای مذهبی در امور حالل و حرام بغری از خداوند متعال
اطاعت و پریوی میکنند کافر میشوند .مثال اینگونه شرک اینست که انسان به جای قانون خداوند متعال قانون
بشری خمالف قانون خداوند را اب رغبت و حمبت قلبی داور و حاکم قرار دهد و آن حکم را عادل و آن حمکمه را
عدالت بداند و مسائل خودرا به آجنا برای حل و فصل بربد .هللا تعالی این چننی داور و حاکم را طاغوت میانمد و
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میفرماید﴿ :أَ ۡمل ت ر إِل ٱلَّ ِذ ۡ
ۡ
ۡ
ِۡ
یدو َن أَن ی تَحا َكموا إِ َل ٱلطََّٰغُ ِ
وت
َ ََ َ
ك یُِر ُ
ك َوَمآَٰ أُن ِزَل ِمن قَبل َ
ین یَزعُ ُمو َن أ ََّهنُم ءَ َامنُوا ِِبَآَٰ أُن ِزَل إِلَی َ
َ َ ُ َٰٓ
َ
ۡ
ۡ
َوقَد أ ُِم ُرَٰٓوا أَن یَك ُف ُروا بِِهۦَۖ﴾[النساء ]60 :ترمجه« :آای منیبینی کسانی که ادعا میکنند به آنچه بر تو انزل شده و به
آنچه پیش از تو انزل شده امیان آوردهاند ،و میخواهند که داوری را به پیش طاغوت بربند ،در حالی که به آنها
دستور داده شده است ات به طاغوت کفر بورزند».
فرمانربداری و اطاعت از علمای سو و فرمانروااین طاغوت صفتی که حالل آشکار را حرام ،و حرام آشکار را حالل
ٱَّللِ
قرار میدهند از مجله شرک به خداوند متعال است .هللا تعالی میفرمایدَّ ﴿ :ٱَّتَ ُذَٰٓوا أ َۡحباره ۡم ور ۡهبَٰنَه ۡم أ َۡراباب ِمن ُد ِ
ون َّ
َ َ ُ َُ َ ُ َ ّ
ِ َِّ ِ ۡ ِ َٰ ِ َۖ
و ۡٱلم ِ
َٰحدا﴾[التوبة ]31 :ترمجه« :احبار و راهبان (علمای) شان را به جاى
یح ۡٱب َن َم ۡرََمی َوَمآَٰ أُم ُرَٰٓوا إال لیَعبُ ُدَٰٓوا إ َهلا َو
س
َ َ َ
خداوند ،به خدای گرفتهاند .و [نیز] مسیح بن مرمی [را به خدای گرفتهاند] حال آنکه فرمان نیافتهاند مگر آنکه
معبود یگانه را بندگى کنند».
شکنندهء سوم -ادعای صفات خدایی:
اگر کسی بعضی از ویژگیها و صفات خمصوص خداوند متعال را برای خود ادعا کند کافرمیشود .مثال کسی از
مردم خبواهد که وی را عبادت کنند ،ای ادعای علم غیب کند ،ای ادعا کند که او میتواند مردهها را زنده کند و ای
ادعا کند که مریضها را شفا میدهد و ای ادعا کند که او غیب را میداند .در این صورتها ،شخص ادعا کننده
کافر و خارج از ملت میگردد.
شکنندهء چهارم -ادعا َّنودن پیامربی:
اگر کسی ادعا کند که او پیامرب است،ای ادعا کندکه بر او کتابی مهچو قرآن انزل شده است و ای بر وی وحی انزل
ۡ
ۡ
ال أ ِ
ُوح َي
ٱَّللِ َك ِذاب أ َۡو قَ َ
میشود ،این چننی شخص کافر میشود .هللا متعال میفرمایدَ ﴿ :وَم ۡن أَظلَ ُم ِممَّ ِن ٱف ََرت َٰى َعلَى َّ
ِ ِۡ
إِ َ ۡ
ٱَّللُ﴾[األنعام ]93 :ترمجه« :و کیست ستمگرتر از کسی که بر
أ
ا
م
ل
ث
َٰٓ
وح إِلَ ۡی ِه َش ۡيء َوَمن قَ َ
َنزَل َّ
َّ
ال َسأُنزُل م َ َ َ
َل َوَمل یُ َ
هللا دروغ بندد ،ای بگوید به من وحی شده حال آنکه به او چیزی وحی نشده است ،و کسی که بگوید :من نیز
مانند آنچه هللا انزل کرده است انزل خواهم کرد».
شکنندهء پنجم :انکار و تکذیب هللا جل جالله ای پیامرب او صلی هللا علیه وسلم:
کسیکه هللا سبحانه و تعالی ای پیامرب او صلی هللا علیه وسلم را تکذیب کند ،به امجاع علما کافر میشود؛ مانند
اینکه از امری از امورات قطعی و یقینی که ازضرورایت دین مشرده میشود انکار کند؛ مانند انکار منودن فرضیت
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مناز ،زکات ،حرام بودن سود ،زان و ایخوردن گوشت خوک.
چنانچه انکار از امساء و صفات هللا تعالی بدون وجود شبههء جهل و أتویل نیز کفر مشرده میشود .و مهچنان انکار
حرف و ای آیت و ای سورتی از قرآن کرمی ،ادعای وجود اختالف و تناقض و حتریف در قرآن کرمی ،انکار از سنت
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ،انکار منودن زنده شدن پس از مرگ و حماسبه و جزا ،کافر نگفنت کفار مانند یهود،
نصارا ،جموس ،ملحدین و بتپرستان کفر مشرده میشود.
چنانچه حاللمشردن اموری که حرام بودن آن اب دلیل قطعی اثبت است ،بدون وجود شبهه و أتویل نیز در این ابب
داخل میشود .تصدیق منودن مدعیان نبوت ،مدعی شدن اینکه رسالت پیامرب صلی هللا علیه وسلم برای متام بشریت
عام نبوده است ،هتمت بسنت به ام املؤمننی عائشه صدیقه رضی هللا عنها به آنچه که هللا متعال او را در قرآن کرمی از
آن اپک و مربا اعالن منوده است ،و مهچننی هتمت بسنت به سایر امهات مومننی مهسران پیامرب صلی هللا علیه وسلم
نیز از مجله این امور است.
شکنندهء ششم -شکداشنت در امری از امور دین :این شک ،عبارت از آن شکی است که در خمالفت و تضاد
اب امری ابشد که تصدیق آن بر بنده واجب است و ابعث خروج انسان از ملت میگردد؛ مانند اینکه شخصی در
صدق و راست بودن اخباری که از جانب هللا متعال و پیامرب او صلی هللا علیه وسلم به مردم رسیده شک مناید.
مثال :شک داشنت در کفر کافران و مشرکان ،شک کردن در زنده شدن پس از مرگ ،شک کردن در ثبوت قرآنکرمی
و حمفوظ بودن آن از هرگونه حتریف و تبدیل وغریه.
شکنندهء هفتم -دمشنی ورزیدن ِب هللا جل جالله و پیامرب او صلی هللا علیه وسلم و دمشنی ورزیدن ِب اسالم:
بر مسلمان واجب است ات اب هللا جل جالله ،رسول او حممد صلی هللا علیه وسلم و دین اسالم حمبت داشته ابشد.
و دمشنی کردن اب اینها چننی شخص را کافر و از ملت اسالم خارج میگرداند؛ مانند اینکه شخصی به هللا تعالی،
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و دین مقدس اسالم دشنام بدهد .چنانچه دمشنی اب اصحاب پیامرب صلی هللا علیه
وسلم ،دشنام دادن ایشان بطور عموم و تکفری منودن آانن نیز از مجله این شکنندهها میابشد .چنانچه داشنت چننی
عقیده درابرهء صحابه ایی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آانن را بشارت به جنت داده است نیز کفر میابشد.
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عالوه بر این ،دمشنی اب امامان دین ،راواین و نقل کنندگان احادیث صحیح ،محل کنندگان شریعت اسالمی و
تکذیب ایشان به وجه عموم فقط به دلیل اینکه آانن دین را به مردم میآموزانند (نه خباطر مشکل شخصی اب آانن)
از مجله مهنی شکنندهها میابشد .زیرا این طبقه از مردمان ورثهء انبیاء و رسانندگان پیام آنها به مردم هستند.
شکنندهء هشتم -استهزاء و مسخره کردن به ذات اَلی ،آایت و رسول او صلی هللا علیه وسلم:
استهزاء و مسخره کردن به ذات اهلی ،آایت و رسول او صلی هللا علیه وسلم کفر است ،زیرا اب حمبت و تعظیمی که
در قبال ایشان بر بنده واجب است ،در تضاد قرار دارد .مثال :اهانت به کتاب هللا ،سبکمشردن یکی از شعایر
دین اسالم و مقدسات آن وغریه.
شکنندهء هنم -دوستی ِب کفار و فاصلهگرفنت از مؤمنان:
مانند دوستداشنت کفار ،دین آنها ،موافقت اب عقاید و ابورهای آانن و راضیبودن به آن ،کمک کردن و مساعدت
آانن در مقابل مسلماانن ،جاسوسی به نفع کفار علیه مسلماانن ،و راضیبودن از اعمال کفری و شرکی که کفار
در اعیاد شان به عمل میآورند.
جنگ و دمشنی اب محلکنندگان شریعت اسالمی ،از مجله علما ،دعوتگران ،افراد صاحل و نیکو ،و تنگکردن و
فشارآوردن بر آانن به قصد اینکه مانع پیشرفت دعوت اسالمی و حتت فشار قراردادن آانن گردد نیز ابعث کفر
انسان میگردد .چنانچه هر نوع فعالیت علیه اسالم و مسلماانن و ستیزه اب آانن ،اب توهنی کردن ،سعی و تالش به
خاطر ضعیف ساخنت آانن ،کمک کردن و ایریرساندن کفار ات بر مسلماانن مسلط گردند نیز ابعث از بنی رفنت
امیان فردمیگردد.
شکنندهء دهم :رویگردانی و متنفرشدن از آئْي و برانمهء اسالم:
کسی که از اطاعت خداوند متعال و پیامرب او صلی هللا علیه وسلم روگردانی کند و احکام اهلی را به این ابور قبول
نکند که عمل کردن به آن واجب و الزم نیست کافرمیگردد .از مجله این امور ،ترک مناز در نزد برخی از علماء
میابشد زیرا مناز ستون دین است و ترک مطلق آن ترک دین است.
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مراتب نواقض و ای شکنندههای اسالم

شکنندهها و ای نواقض امیان مراتب خمتلف دارد ،بعضی از این شکنندهها مستقیما انسان را از دین خارج گردانیده و
کافر میسازد و بعض دیگر چننی نیست .در ذیل خمتصرا این صورتها را حبث میکنیم:
مرتبه اول-شکنندهء که منجر به کفر بواح ای علنی میشود:
این شکننده ایی است که مرتکب آن بدون جهل ،اندانی ،أتویل ،انچاری و ای عذر دیگری به آن ابور مند است و
ای آنرا اجنام میدهد؛ مانند کسی که عباداتی را که خمصوص هللا متعال است ،به غری هللا اجنام دهد ،ای هللا جل جالله
و رسول او صلی هللا علیه وسلم را دشنام دهد ،ای به امور دین مانند مناز ،روزه ،زکات ،ریش و غریه استهزا و مسخره
کند ،ای کسی که منکر قرآن و سنت است ،ای شخصی که از امور قطعی و یقینی که از ضرورایت حتمی دین است
انکار کند.
هللا تعال درابرهء عده ایی که بر حافظان قرآن متسخر کردند در حالیکه مهرکاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در
ِۚ
ۡ
ٱَّللِ َوءَایََٰتِ ِهۦ َوَر ُسولِِهۦ ُكنتُ ۡم تَ ۡستَ ۡه ِزءُو َنَ ٦٥ال تَ ۡعتَ ِذ ُروا قَد َك َف ۡرُمت بَ ۡع َد إِمیََٰنِ ُك ۡم﴾[التوبة-65 :
جنگ بودند مى فرماید﴿ :قُ ۡل أَبِ َّ
 ]66ترمجه« :بگو :آای به خدا و آایت او و رسولش ریشخند مىکردید؟ عذر نیاورید ،به یقینکه پس از امیانتان کفر
پیشه کردید».
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مرتبه دوم-شکنندهء که منجر به کفر ظاهر و بواح َّنیگردد :و این شکننده به دو قسم است:
قسم اول :شخصی که مرتکب عملی میشود که ظاهرا شکننده و ای انقض امیان است مگر احتمال معذور پنداشنت
آن شخص میرود؛ مانند شخصی که به سبب جرب و اکراه ،از دست دادن عقل ،وجود شبههای مثل أتویل ای جهل
معتقد به عمل و ای اجنام آن میابشد .اینعده از اشخاص نیاز دارند که حجت بر آانن قامی گردد و موضوع اب دالیل
برایشان بیان گردد ،اگر موضوع را دانستند و اب وجود آن بر عقیده و ابور ای عمل خود اصرار کردند در آن صورت
از دین خارج پنداشته میشوند.
و در این نوع کفر میتوان گفت که صاحب آن مرتکب عمل کفری شده است ،نه اینکه مرتد شده است ات آنکه
اب از رسیدن حجت و دلیل بر عمل خود اصرار و اپفشاری کند.
قسم دوم از این شکننده هایی است که در حکم آن علمای اسالم اختالف کرده اند؛ مانند حکم ترک کنندهء مناز
که از از روی بیپروایی و تنبلی ،بدون آنکه فرض بودن مناز را انکار کند .عده ایی از علماء به این نظر اند که اگر
شخصی مناز را حتی از روی تنبلی و کسالت ترک کند کافرمیشود ،اما بعضی دیگر به این نظر هستند که کسی که
مناز را بطور مطلق ترک میکند ،کافر است ،و کسی که گاهی مناز میخواند و گاهی منیخواند ،فاسق است و
حمکوم به کفر منیگردد .چنانچه رأی دیگری نیز وجود دارد که حتی اگر مطلقا مناز را ترک کند کافر منیگردد.
علما در مورد کافربودن کسی که سحر را میآموزد و به دیگران تعلیم میدهد و کسی که اب سحر سر و کار دارد،
اختالف نظر دارند .نظر متوسط بعضی علماء اینست که اگر سحرکننده اعمال شرکی دیگری مانند کمک خواسنت
از شیطانها ،تقرب جسنت به آنها به وسیله ذبح کردن و نذر گرفنت و سبک مشردن اموری که هللا تعالی به تعظیم
و توقری آن دستور داده است را در عمل سحر خود مرتکب شود این شخص کافر میشود.
بعضی از علما به این نظر اند که اگر مسلمانی یکی از فرایض مانند زکات ،روزه و حج را ترک کند ،کافر میگردد
مگر رأی راجح اینست که که اب ترک منودن این فرایض کافر منیشود ات آنکه منکر فرضبودن آن نباشد و اگر منکر
وجوب و فرض بودن آن بود  -به اتفاق علماء ،-در چننی حالت کافر میشود.
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والء و براء
(دوستی و دمشنی خباطر خداوند متعال)

از مجله اصول عقیدهء مسلمان والء و براء میابشد؛ یعنی اینکه مسلمان ابید اب اهل اسالم دوستی و اب دمشنان
اسالم دمشنی مناید .هللا تعالی به مؤمنان امر میکندکه ابید ابراهیم علیه السالم را در عداوت و دمشنی اب دمشنان
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ِف
اسالم و بیزاری از آنها الگو و سرمشق زندگی خود قرار دهند ،چنانچه میفرماید﴿ :قَد َكانَت لَ ُكم أُس َوةٌ َح َسنَة ِ َٰٓ
ۡ َٰ ۡ ۡ
إِ ۡب َٰرِهیم وٱلَّ ِذین معَٰٓهۥ إِ ۡذ قالوا لِق ۡوِم ِه ۡم إِ َّان ب ر َٰءَٰٓؤا ِمن ُك ۡم وِممَّا ت ۡ
ٱَّللِ كف ۡران بِ ُك ۡم وبدا ب ۡیننا وب ۡ
ِ
ِ
َٰٓء
ا
ض
غ
ب
ٱل
و
ة
و
د
ع
ٱل
م
ك
ن
ی
ون
د
ن
م
ن
و
د
ب
ع
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ََُ َ ُ َ
َ
َ َ ُُ
َُ َ ُ
ُ
َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
ۡ
ٱَّللِ َو ۡح َدَٰٓهُۥ﴾[املمتحنة ]4 :ترمجه« :به یقنی برای مشا در ابراهیم و کسانیکه اب او هستند سرمشق
أَبَدا َح َّ َّٰت تُؤِمنُوا بِ َّ
نیکوست؛ آنگاه که به قوم خود گفتند ما از مشا و آنچه به جای خدا میپرستید بیزار هستیم .به مشا کفر میورزمی
و میان ما و مشا دمشنی و کینهء مهیشگی پدیدار شده ات وقتیکه فقط به خدا امیان آورید».
و در آایت دیگری ،هللا متعال به مؤمنان ارشادمیفرماید که تنها خداوند ،پیامربش و مؤمنان ایور و دوست آنها
َّ ِ
ین ءَ َامنُوا َ ...وَمن یَتَ َو َّل
هستند ،یعنی تنها اب آنها دوستی منایند؛ چنانچه میفرماید﴿ :إَِّمنَا َولِیُّ ُك ُم َّ
ٱَّللُ َوَر ُسولُهُۥ َوٱلذ َ
ۡ
ِۡ
َّ ِ
ٱَّللِ ُه ُم ٱل َٰغَلِبُو َن﴾[املائدة ]56-55 :ترمجه« :تنها خدا و پیغمرب او و مؤمنان
ب َّ
َّ
ین ءَ َامنُوا فَِإ َّن حز َ
ٱَّللَ َوَر ُسولَهُۥ َوٱلذ َ
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ایور و دوست مشایند  * .....هرک س که خدا و پیغمرب او و مؤمنان را به دوستی و ایری بپذیرد (از زمرهء حزبهللا
است و) بیتردید حزب هللا پریوز است» .و این آایت و آایت دیگری در قرآن کرمی ،عقیدهء والء یعنی دوستی اب
هللا ،پیامربش و مؤمنان را اثبت میکند .و آایت دیگری در قرآنکرمی ،عقیدهء براء یعنی دمشنی اب دمشنان اسالم را به
ِ ۡ
َّ ِ
ى
ن
ٱل
و
ود
ه
ی
ٱل
َّصََٰر ََٰٰٓ
َ
ین ءَ َامنُوا َال تَتَّخ ُذوا َ ُ َ َ
اثبات میرساند؛ چنانچه هللا تعالی به مسلماانن امر منوده میفرمایدََََٰٰٓ ﴿ :يَیُّۡ َها ٱلذ َ
ۡ
ۡ ِۚ
ۡ ِ َۘ ۡ
ِۡ
ۡ َِٰ ِ
نی﴾[املائدة ]51 :ترمجه« :ای
ض ُه ۡم أ َۡولِیَآَٰءُ بَعض َوَمن یَتَ َو َّهلُم ِّمن ُك ۡم فَِإنَّهُۥ ِمن ُه ۡم إِ َّن َّ
أَولیَآَٰءَ بَع ُ
ٱَّللَ َال یَهدي ٱل َقوَم ٱلظَّلم َ
کسانیکه امیان آوردهاید! یهود و نصاری را دوستان (خود) مگریید ،بعضی از آنها دوستان بعضی دیگرند .هرکس
از مشا آنها را به دوستی گرید ،از آانن خواهد بود .آری خدا گروه ستمگران را راه منیمناید».
این است عقیدهء والء و براء ای دوستی خباطر خداوند متعال و دمشنی خباطر او تعالی .بنابر این ،هر مسلمان مامور
است که بعد از حمبت خداوند متعال و رسول او صلی هللا علیه وسلم حمبت اولیاء و دوستان خداوند متعال و دمشنی
کردن اب دمشنان آنها را بر خود واجب بگرداند.
و در آایت دیگری خداوند متعال بر عقیدهء براء أتکید منوده و کفار را دمشن خود و دمشن مسلماانن معرفی کرده و
مؤمنان را از دوستی اب آانن برحذر میدارد ومیفرمایدَََٰٰٓ ﴿ :يَیُّها ٱلَّ ِذین ءامنُوا َال تَت ِ
َّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوُك ۡم
َ َ
َ ََ
أ َۡولِیَآَٰءَ﴾[املمتحنة ]1 :ترمجه« :ای کسانیکه امیان آوردهاید ،دمشن من و دمشن خوداتن را به دوستی مگریید» .نه تنها
کفار دور و بیگانه بلکه مؤمنان از حمبت و دوستی ابدمشنان اسالم که از نزدیکترین افراد خانوادهء شان هم ابشند
ۡ ۡ
َّخ ُذوا ءاابَٰٓءك ۡم وإِ ۡخ َٰون ُك ۡم أ َۡولِیآَٰء إِ ِن ۡ
َّ ِ
ٱستَ َحبُّواٱل ُكفَر َعلَى
ین ءَ َامنُوا َال تَت ِ َٰٓ َ َ َ ُ َ َ َ
ََ
ۡمنع شدهاند .هللا تعالی میفرمایدََََٰٰٓ ﴿:يَیُّ َها ٱلذ َ
ِ
ٱۡلمیََٰ ِِۚن﴾[التوبة ]23 :ترمجه« :ای کسانیکه امیان آوردهاید اگر پدراناتن و برادراناتن کفر را بر امیان ترجیح دهند
(آانن را) به دوستی مگریید» .بلکه فراتر از این ،هللا تعالی میفرماید که ممکن نیست امیان به خداوند و رسول او
ۡ ۡ
ۡ
ٱَّللِ َوٱلیَ ۡوِم ٱألَٰٓ ِخ ِر
صلی هللا علیه وسلم مهراه اب دوستی اب کفار در دل مسلمان یکجا شودَّ ﴿ :ال َِت ُد قَ ۡوما یُؤِمنُو َن بِ َّ
ِۚ
ٱَّللَ َوَر ُسولَهُۥ َولَ ۡو َكانَُٰٓوا ءَ َاابَٰٓءَ ُه ۡم أ َۡو أ َۡب نَآَٰءَ ُه ۡم أ َۡو إِ ۡخ ََٰوَهنُ ۡم أ َۡو َع ِش َریَهتُ ۡم﴾[اجملادلة ]22 :ترمجه« :قومی را
یَُوآَٰدُّو َن َم ۡن َحا ََّٰٓد َّ
نیابیکه به خدا و روز آخرت امیان داشته ابشند ،کسانی را دوست داشته بشند که اب خدا و رسول او خمالفت کردهاند،
هرچند پدرانشان ای پسرانشان ای برادرانشان ای قوم و قبیلهء آانن ابشد».
از آایت فوق الذکر معلوم میشود که موضوع دوستی و دمشنی در راه خداوند متعال از مهمرتین موضوعات عقیده
اسالمی میابشد مگر متأسفانه بسیاری از مردم حتی کسانیکه نسبتی به علم و دعوت دارند برای این اصل عقیده
امهیتی را که شااین آن است قایل نیستند و عمال دیده میشود که در دوستی اب کفار قرار دارند و مصاحل دنیوی و
شخصی خودرا بر احکام شرعی فوق ترجیح میدهند .برعکس ،دیده میشود که دمشنی ،غلظت و شدت شان اب
50

ول
مسلماانن بیشرت شده است و این متاما در خمالفت اب این قول خداوند متعال قرار دارد که میفرمایدُّ ﴿ :حمَ َّمد َّر ُس ُ
ۡ
َۖ
َّ ِِۚ َّ ِ
ین َم َعَٰٓهُۥ أ َِش َّدآَٰءُ َعلَى ٱل ُكفَّا ِر ُر َمحَآَٰءُ بَ ۡینَ ُه ۡم﴾[الفتح ]29 :ترمجه« :حممد پیامرب خداست و کسانیکه اب او هستند
ٱَّلل َوٱلذ َ
بر کافران سختگری ،اب مهدیگر مهرابن اند» و اصل اخوت و برادری که در قرآن ذکر گردیده است رو به زوال بوده
ۡ
و جای آن را دوستی و برادری اب کفار به خود گرفته است .خداوند متعال میفرماید﴿ :إَِّمنَا ٱل ُم ۡؤِمنُو َن
إِ ۡخ َوة﴾[اۡلجرات ]10 :ترمجه« :مؤمنان برادر یکدیگر اند».
ازتعلیمات قرآن و سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اینست که اگرچه مسلماانن از ۡلاظ نسب و وطن از هم دور
ابشند ،در دین و عقیده اب هم برادرند و ابید دوستی و حمبت در میان شان مانند دوستی و حمبت میان برادران نسبی
ۡ
ابشد ،خداوند متعال میفرمایدَ ﴿ :وٱلَّ ِذین َجآَٰءو ِم ان بَ ۡع ِد ِه ۡم یَ ُقولُو َن َربَّنَا ۡٱغ ِف ۡر لَنَا َوِِۡل ۡخ َٰونِنَا ٱلَّ ِذین َسبَ ُقوَان بِ ِ
ٱۡلمیََٰ ِن َوَال
َ
َ ُ
َ
ۡ ۡ
ِ ِِ
َّك َرءُوف َّرِح ٌیم[﴾١٠اۡلشر ]10 :ترمجه« :و کسانیکه بعد ازآانن (صحابه)
ین ءَ َامنُوا َربَّنَآَٰ إِن َ
َت َعل ِِف قُلُوبِنَا غ ّال لّلَّذ َ
آمدهاند ،میگویند :پروردگارا! بر ما و بر آن برادران ما که در امیان آوردن بر ما پیشی گرفتهاند ببخشای و در دلهای
ما نسبت به کسانیکه امیان آوردهاند کینهای قرار مده .پروردگارا! به راستی که تو رؤوف و مهرابن هستی».
صورتهای دوستی ِب کفار:
دوستی اب کفار صورتهای زایدی دارد که از آجنمله به بعضی از آنها در اینجا اشاره میکنیم:
 -1مهکاری و مساعدت کفار علیه مسلماانن :و این از خطرانکرتین انواع دوستی اب کفار هست که نه تنها شامل
دوستی و حمبت اب آانن میگردد بلکه در عنی حال دمشنی و عداوت اب مسلماانن را نیز در بر میگرید .هللا تعالی
ِ ۡ
ۡ
ى أ َۡولِیا ََٰۘٓء ب ۡعضه ۡم أ َۡولِیآَٰء ب ۡع ِۚ
َّ ِ
ض َوَمن یَتَ َوَّهلُم ِّمن ُك ۡم فَِإنَّهُۥ ِمن ُه ۡم إِ َّن
َٰر
َّص
ن
ٱل
و
ود
ه
ی
ٱل
َٰٓ
ین ءَ َامنُوا َال تَتَّخ ُذوا َ ُ َ َ َ َ َٰ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ
میفرمایدََََٰٰٓ ﴿ :ي َۡیُّ َها ٱلذ َ
ِۡ
ۡ َِٰ ِ
نی﴾[املائدة ]51 :ترمجه« :ای کسانیکه امیان آوردهاید! یهود و نصاری را دوستان (خود)
َّ
ٱَّللَ َال یَهدي ٱل َقوَم ٱلظَّلم َ
مگریید ،بعضی از آنها دوستان بعضی دیگرند .هرکس از مشا آنها را به دوستی گرید ،از آانن خواهد بود .آری
خدا گروه ستمگران را راه منیمناید».
در زشتی این خصلت کافی است که به این شدت در حتذیر خداوندی در آیت فوق دقت کرد که حتی مسلمااننی
را که کفار را جبای برادران مسلمان خود دوست میگریند از زمرهء آانن حمسوب میدارد.
 -2درخواست کمک از کفار ،اعتماد منودن به آانن و سپردن پستهایی به آنها که ابعث اطالع از امورات پنهانی
َّ ِ
ین ءَ َامنُوا َال
مسلماانن است و آنها را حمرم راز و طرف مشورت قرار دادن :خداوند متعال میفرمایدََََٰٰٓ ﴿ :يَیُّ َها ٱلذ َ
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ۡ ۡ
ِۡ ۡ ِ ۡ ۡ ِۡ ۡ
ۡ ۡ ِۚ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ
ِ
تَت ِ
ِ
ورُهم أَك َربُ قَد
َّخ ُذوا بِطَانَة ِّمن ُدونِ ُكم َال ََيلُونَ ُكم َخبَالٞا َوُّدوا َما َعنتُّم قَد بَ َدت ٱلبَغ َ
ضآَٰءُ من أَف ََٰوههم َوَما َُّتفي ُ
ص ُد ُ
ب یَّنَّا لَ ُكم ۡٱألَٰٓی َِۖ
َٰت إِن ُكنتُ ۡم تَ ۡع ِقلُو َن﴾[آل عمران ]118 :ترمجه« :ای کسانی که امیان آورده اید ،از غری خوداتن کسی
ُ َ
َ
را مهراز و دوست نگریید .آنها از هیچ شر در حق مشا کواتهی منیکنند ،آرزو دارند که در رنج بیافتید .دمشنی از
ۡلن و سخنانشان آشکار است؛ و آنچه در سینههای شان پنهان دارند بزرگرت است .در حقیقت ما نشانهها را
برای مشا بیان کردمی ،اگر تعقل کنید».
در این آایت هللا تعالی از هنان و اسرار کافران در مقابل مسلماانن خرب میدهد که چقدر بغض و کینهای مؤمنان را
در د ل دارند و سعی و تالش دامیی شان در حق مؤمنان ،مکر و خیانت و ضرر رساندن به آنهاست و اینکه به
هر وسیلهء ممکن به آنها ضرر برسانند و از اعتماد مسلماانن نسبت به خود در جهت ضرر رساندن به آنها سود
میجویند .به عمر بن الطاب رضی هللا عنه گفته شد که نویسندهء مسیحی وجود دارد که میشود از وی در امور
خالفت استفاده کرد ،در جواب به پیشنهاد کننده گفت :تو را چه شده است ،خدا تو را بکشد! مگر فرمودهء
ۡ
ى أ َۡولِیا ََٰۘٓء ب ۡعضه ۡم أ َۡولِ
َّ ِ
ِ
َٰٓء
ا
ی
َٰر
َّص
ن
ٱل
و
ود
ه
ی
ٱل
َٰٓ
َٰ
ین ءَ َامنُوا َال تَتَّخ ُذوا َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ
پروردگار عامل را نشنیده یی که میفرمایدََََٰٰٓ ﴿ :يَیُّ َها ٱلذ َ
ب ۡع ِۚ
ض﴾[املائدة ]51 :ترمجه« :ای کسانیکه امیان آوردهاید،یهود و نصاری را دوستان (خود) مگریید ،بعضی از آنها
َ
دوستان بعضی دیگرند».و میپرسد که آای او را به دوستی گرفتی؟ پیشنهاد کننده میگوید :دینش برای خودش و
نویسندگیاش برای ما میابشد .عمر رضی هللا عنه میفرماید :آنهایی را که خداوند پست منوده است اکرام مکن،
و آانن را بعد از آنکه خداوند ذلیلشان کرده است عزت مده و بعد از آن که خداوند دورشان منوده است به آانن
نزدیک مشو.
در روایت دیگری میاید که در راه غزوه بدر مشرکی به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پیشنهاد کمک کرد ،در جوابش
فرمود« :ارجع فلن أستعْي ِبشرك» ترمجه« :برگرد که ما هرگز از مشرک درخواست کمک منیکنیم».
اب توجه به این نصوص برایما روشن میگردد که سپردن کارهای مسلماانن به کافران و کمک طلبیدن از آانن در
امور مسلماانن حرام است .این در حالی است که آانن به جمرد مامور و مهکار ابشند نه اینکه آمر و ابدار ابشند و
مسلماانن مهچو مزدوران شان مکلف به پذیرفنت متامی اوامر و نواهی آانن ابشند .این در صورتی است که کافر
معاش خور و جریه خور مسلمان ابشد نه اینکه مسلمان معاش خور و دست بنی کافر ابشد که در این صورتها به
طریق اولی در خمالفت اب این اصل شرعی و عقیدوی قرار داشته و حرام میابشد.
 -3مدح ،توصیف و ستایش کردن کفار خباطر متدن و پیشرفت شان در امور دینی بدون درنظرداشت عقاید فاسد
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و دین ابطلشان نیز از مجله اموری است که اب این اصل عقیدوی در تعارض قرار دارد و دوستی اب آانن پنداشته
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ِ ۡ ۡ ِ ِۚ ۡ
ۡ
ۡ
میشود .هللا تعالی میفرماید﴿ :وال متد َّ ۡ ۡ
ك
ََ َُ
ك إِ َ َٰل َما َمتَّعنَا بِِهَٰٓۦ أَزَوَٰجا ِّمن ُهم َزهَرَة ٱۡلَیَ َٰوةِٱلدُّن یَا لنَفتِنَ ُهم ف ِیه َوِرز ُق َربِّ َ
َّن َعینَی َ
َخ ۡری َوأ َۡب َق َٰى﴾[طه ]131 :ترمجه« :و به زینت زندگی دنیا که گروههایی از آانن را از آن هبرهمند ساختهامی ات آانن را
در آن بیازماییم چشم مدوز .و روزی پروردگارت هبرت و ماندگارتر است».

اما این به آن معنی نیست که مسلماانن متوسل به اسباب پیشرفت و ترقی در فراگریی علوم و فنون در رشتههای
خمتلف سیاسی ،نظامی و اقتصادی نشوند؛ چون خداوند آنها را به آن تشویق فرموده است؛ آنجا که میفرماید:
﴿وأ َِع ُّدوا َهلم ما ۡ
ٱستَطَ ۡعتُم ِّمن قُ َّوة﴾[األنفال ]60 :ترمجه« :و (برای مبارزه اب کفار) هرچه در توان دارید آماده کنید».
ُ َّ
َ
 -4مشارکت کردن در اعیاد کفار ،ای کمک کردن آانن در براپ کردن چننی حمافل و تربیک گفنت آانن به مناسبتهای
دینی شان و حضور ایفنت در اینگونه حمافل نیز از مجله دوستی اب کفار بشمار میرود .هللا تعالی در صفات بندگان
ۡ
َّ ِ
ٱلز َور﴾[الفرقان ]72 :و اکثر مفسرین سلف صاحل مانند جماهد ،ربیع بن
ین َال یَش َه ُدو َن ُّ
مومن خود میفرمایدَ ﴿ :وٱلذ َ
أنس ،عکرمه ،قاضی ابو یعلی و ضحاک و غریه این آیه کرمیه را چننی تفسری کرده اندکه از مجله صفات بندگان
رمحان این است که آنها در اعیاد کافران حاضر منیشوند.
 -5تقلید کردن و پسندیدن انمهای کافران و انتخاب منودن این انمها برای خود و ای فرزندان خود از مجله اظهار
حمبت و دوستی اب کفار به مشار میرود؛ زیرا این انم گذاریها از یکسو حمبت اب کفار و از سوی دیگر عدم رغبت
در انمهای اسالمی یی میابشدکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در انمگذاری اطفال به آانن تشویق و ترغیب
منوده اند .و این موضوع به نوبهء خویش آهسته آهسته ابعث جدا شدن این اشخاص از جامعه اسالمی و پیوسنت
به جوامع کفری یی میشود که انم آنها ابالی شخص گذاشته شده است.
 -6طلب خبشش و مغفرت از خداوند بر کافران نیز ازمجلهء دوستی آانن بشمار میرود .خداوند متعال بندگان
ۡ
مومن خودرا از طلب مغفرت برای کفار منع منوده است :چنانچه میفرماید﴿ :ما َكا َن لِلنِ ِ َّ ِ
ین ءَ َامنَُٰٓوا أَن یَ ۡستَغ ِف ُروا
َ
َِّب َوٱلذ َ
ّ
ۡ
لِ ۡلم ۡش ِركِنی ول ۡو كان وا أُوَِل ق ۡرَب ِم ان ب ۡع ِد ما ت بنی هل ۡم أ ََّهن ۡم أ ۡ
َٰب ٱۡلَ ِحی ِم﴾[التوبة ]113 :ترمجه« :بر پیامرب و کسانیکه
ح
َص
ُ َ ََ َ َُٰٓ
ُ َ َٰ َ َ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ
امیان آوردهاند ،سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آنکه بر ایشان آشکار گردیدکه آانن اهل دوزخ اند طلب
آمرزشکنند ،هرچند خویشاوند ابشند» .این منع خباطری وارد شده است که طلب خبشش برایکفار متضمن دوستی
آنها و صحیح دانسنت آن چیزی است که آنها معتقدند.
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 -7تقلید منودن از کفار در پوشیدن لباس ،صحبت کردن و غریه عادتهای خاص آانن نیز از مجله صورتهای
دوستی اب کفار میابشد .پیامرب صلی هللا علیه وسلم میفرمایدَ « :م ْن تَ َشبَّهَ برَق ْوم ٍٍ فَ ُه َو رمنْ ُه ْم»{ابوداود} ،ترمجه:
«هرکس خود را به گروه و دستهای شبیه کند از آانن است» .بنابراین در هر آنچه مربوط به خصوصیات آنهاست
از عادات ،عبادات و نشانههای اخالقی که جزو ویژگیهای آانن به حساب میآید؛ مانند تراشیدن ریش ،دراز کردن
بروت (سبیل) ،سخن گفنت اب زابن آانن بدون ضرورت خبصوص اب اطفال خود ،تقلید و مشاهبت آانن در چگونگی
پوشیدن لباس ،خوردن غذا و آشامیدن شبیه آنها حرام بوده و دلیل حمبت و دوستی اب آانن میابشد.
دوستی ِب مسلماانن و مومنان:
چنانچه دوستی اب کفار خمالف اب عقیدهء براء (بیزاری از کفار) بوده و از بندهء مومن مطلوب است ،به مهنی شکل
دوستی اب مسلماانن و مومنان از مجلهء عقیدهء والء (دوستی و حمبت) بوده و مطلوب میابشد .امیان مومن بدون
این دو کامل منیگردد.
حمبت بندگان مؤمن ،خملص خداوند متعال مانند انبیاء ،صدیقنی ،شهداء و صاۡلنی جزو امیان ما میابشد .در
پیشاپیش این مردمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قرار دارد که ابید مومن او صلی هللا علیه وسلم را از جان ،اوالد،
پدر ،مادر و متام مردم بیشرت دوست داشته ابشد .مهسران رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مادران مؤمنان هستند پس
حمبت آانن و اهلبیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز بر مومن واجب است .حمبت و دوستی اب صحابه کرام
خبصوص خ لفای راشدین ،عشرهء مبشره به جنت ،مهاجرین و انصار ،اهل بدر و اصحاب بیعت رضوان سپس متامی
اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سپس اتبعنی و اهل قرون اب فضیلت (سه قرن اول اسالم) و گذشتگان
نیکوی این امت ،امامانشان چون ائمهء چهارگانه نیز از تکمیل کنندگان حمبت و دوستی اب رسول هللا صلی هللا علیه
ۡ
وسلم میابشد .هللا تعالی میفرمایدَ ﴿ :وٱلَّ ِذین َجآَٰءو ِم ان بَ ۡع ِد ِه ۡم یَ ُقولُو َن َربَّنَا ۡٱغ ِف ۡر لَنَا َوِِۡل ۡخ َٰونِنَا ٱلَّ ِذین َسبَ ُقوَان بِ ِ
ٱۡلمیََٰ ِن
َ
َ ُ
َ
وَال َ ۡتع ۡل ِِف قُلُوبِنَا ِغ ّال لِّلَّ ِ
ِ
َّك َرءُوف َّرح ٌیم﴾[اۡلشر]10 :ترمجه« :وکسانیکه بعد از آانن (صحابه)
ذ
ین ءَ َامنُوا َربَّنَآَٰ إِن َ
َ َ
َ
آمدهاند ،میگویند :پروردگارا! بر ما و بر آن برادرانما که در امیان بر ما پیشی گرفتهاند ببخشای و در دلهای ما
نسبت به کسانیکه امیان آوردهاند کینهای مگذار .پروردگارا! راستی که تو رؤوف و مهرابنی» .پس هیچ مؤمنی
اصحاب ،سلف و پیشگامان این امت را دمشن منیپندارد ،بلکه تنها اهل نفاق ،گمراهان و دمشنان اسالم چون
رافضیها و خوارج اب آانن دمشنی دارند.
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دوستی اب اولیاء خداوند متعال و هر آنکه گمان نیک در حق او میرود که شخص عامل ،متقی ،پرهیزکار و نیکوکار
است نیز بر مسلماانن واجب است .در حدیث قدسی میاید که خداوند متعال مسلماانن را ازدمشنی اب آانن برحذر
ادى رِل َولریًّا فَ َق ْد آذَنْ تُهُ رِب ْحلَْر ر
ب»{البخاری}« ،کسیکه اب دوست من دمشنی کند ،اب
میدارد و میفرمایدَ « :م ْن َع َ
ۡ ۡ
ِۡۡ
ۡ
َّ ِ
او اعالم جنگ میکنم» .و هللا تعالی میفرماید﴿ :أََالَٰٓ إِ َّن أ َۡولِیآَٰء َِّ
ین ءَ َامنُوا
ٱَّلل َال َخو ٌ
ف َعلَیهم َوَال ُهم َحیَزنُو َن * ٱلذ َ
ََ
َوَكانُوا یَتَّ ُقو َن﴾[یونس ]63-62 :ترمجه« :هان! بیگمان دوستان خداوند ترسی بر آانن (از خواری در دنیا و عذاب
در آخرت) نیست و (بر از دست رفنت دنیا) غمگنی منیگردند* (دوستان خداوند) کسانی اند که امیان آوردهاند و
تقوا پیشه کردهاند».
دوستی و حمبت این مردمان ابعث دوستی و حمبت خداوند اب انسان میگردد ،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
ال وَالیةُ َّر
ادى رِف َّر
اَّلل ،وو َاىل رِف َّر
ر
ب رِف َّر
َن َرُي َد
َح َّ
اَّلل بر َذلر َ
اَّللَ ،و َع َ
اَّللَ ،وأَبْ غَ َ
كَ ،ول ْ
اَّلل ،فَرإ ََّّنَا تُنَ ُ َ َ
میفرمایدَ « :م ْن أ َ
ض رِف َّ َ َ
اْلمیَ ر
َع ْب ٌد طَ ْع َم ْر
ت َع َّامةُ ُم َؤا َخاةر الن ر
َّاس َعلَى أ َْم رر الدُّنْ یَا،
ص َار ْ
ان َوإر ْن َكثُ َر ْ
ص ْوُمهُ َح ََّّت یَ ُكو َن َك َذلر َ
كَ .وقَ ْد َ
ص َالتُهُ َو َ
ت َ
رر
ر
ابن َج ِری ٍر} ،ترمجه« :کسی که خباطر خداوند دوستی کند ،و خباطر خداوند
َوذَلر َ
ك َال ُُْيدي َعلَى أَ ْهله َش ْیئاً»{روایت ُ
بغض و خشم کند ،و خباطر خداوند دوستی و مواالت مناید ،و خباطر خداوند دمشنی کند ،یقینا اب این کار خود
دوستی خداوند را بدست میاورد ،و بنده مؤمن هرگز لذت امیان را در منیایبد اگرچه منازها و روزهاش زاید شود ات این
چننی نباشد .در حقیقت ،روابط و برادری اکثر مردم تنها به خاطر دنیا شده و از آن فایدهای برای این افراد
منیرسد».
بدترین مردم در دمشنی ابخداوند کسانی هستند که اب اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دمشنی میکنند و آنها
را مورد دشنام قرار میدهند وآنها را فاقد عدالت میدانند در حالیکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرمایدَّ « :
اَّللَ
وهم غَر ً ر
ر
ض ُهم فَبرب غْ ر
َّ
اه ْم
ضي أَبْ غَ َ
ض ُه ْم َوَم ْن آذَ ُ
اَّللَ رِف أ ْ
َحبَّ ُه ْم َوَم ْن أَبْ غَ َ ْ ُ
حرِِّب أ َ
َحبَّ ُه ْم فَبر ُ
ضا بَ ْعدي فَ َم ْن أ َ
َص َح راِب َال تَ تَّخ ُذ ُ ْ َ
اَّلل ی ر
فَ َق ْد آذَ راِن َوَم ْن آذَ راِن فَ َق ْد آذَى َّ
ك أَ ْن ََيْ ُخ َذهُ» {ترمذی} ،ترمجه« :در مورد اصحاب و
وش ُ
اَّللَ َوَم ْن آذَى ََّ ُ
ایران من از خدا برتسید؛ بعد از من آانن را (ابدشنام و حرفهای زشت) هدف قرار ندهید .پس کسیکه آانن را
دوست بدارد ،به خاطر دوست داش ِ
نت من ،دوست شان میدارد .و کسی که اب آانن بغض و عداوت کند ،چون
مرا دوست ندارد ،اب آانن بغض و عداوت میکند .هر کس آانن را بیازارد مرا آزرده است و کسیکه مرا بیازارد خدا
را آزرده است .و در آن صورت نزدیک است مورد مؤاخذه و عذاب خدا واقع گردد».
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و بدترین از آن اینست که انسان گمراه دوست داشتنیترین زوجات رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را که در اپکدامنی
وی آایت قرآنی انزل شده است ،العیاذ ابهلل ،متهم به فحشاء کنند که آنگاه بدون شک خارج از ملت شده و در
کفر او هیچ شک و تردیدی ابقی منیماند.
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