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 پرتوی از وحی
ِلَك أَو  ﴿  نَا  َوَكَذَٰ كَ  َحي  ن   ُروٗحا إِلَي  ِرنَا   م ِ ِري ُكنتَ  َما أَم  بُ ل  ٱ َما تَد  ِ ٱَوََل  ِكتََٰ نُ ل  ِكن  يَمَٰ َولََٰ

هُ َجعَل   دِ  نُوٗرا نََٰ ِدي   َوإِنَّكَ  ِعبَاِدنَا   ِمن   ءُ َمن نََّشا   ۦي بِهِ نَّه  ط   إِلَىَٰ  لَتَه  تَِقيم   ِصَرَٰ س   ﴾٢٥مُّ
 .[25]الشورى: 
 وحی= قرآن کریم( را به فرمان خود) ای پیامبر( روحی) گونه بر تواین و»

را نوری ،ولی ما آن ایمان چیستو  دانستی کتابنمی پیش از این() تو ،کردیم
مسلماً ، و کنیممی هدایت ،مان را که بخواهیمبا آن هر کس از بندگان ،دادیمقرار 
 «.کنیمی ای پیامبر( به راه راست هدایت) تو

َهَوىَٰ  ٱَوَما يَنِطُق َعِن  ٥َما َضلَّ َصاِحبُُكم  َوَما َغَوىَٰ  ١إَِذا َهَوىَٰ  مِ لنَّج  ٱوَ ﴿ إِن  ُهَو  ٣ل 

ٞي يُوَحىَٰ  سوگند به ستاره چون فرود افتد، )که( یار شما )= » .[4-1]النجم:  ﴾٤إَِلَّ َوح 

گوید. این ( گمراه نشده و راه را گم نکرده است، و از روی هوای نفس سخن نمیمحمد
 «.گوید(وحی چیزی نمی شود )و بجزوحی می نیست جز آنچه به او

ِهِهم  بِأَف   ّللَِّ ٱ نُورَ  واا فِ يُِريُدوَن أَن يُط  ﴿ بَى َوَٰ ُ ٱ َويَأ   َكِرهَ  َولَو   نُوَرهُۥ يُتِمَّ  أَن إَِلَّ   ّللَّ

ِفُرونَ ل  ٱ َسَل َرُسولَهُ  لَِّذي  ٱُهَو  ٣٥َكَٰ ُهَدىَٰ ٱبِ ۥ أَر  َحق ِ ٱَوِديِن  ل  ِهَرهُ  ل  ينِ ٱَعلَى ۥ ِليُظ  َولَو  ۦ ُكل ِهِ  لد ِ

ِرُكونَ ٱَكِرهَ  ُمش  خود خواهند نور هللا را با دهان ها( می)آن»  .[22-25]التوبة:  ﴾٣٣ل 

کند، مگر اینکه نورش را کامل )و تمام( کند، اگر چه کافران خاموش کنند، و هللا ابا می
کراهت داشته باشند. او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن 

 «.ها غالب گرداند، اگر چه مشرکان کراهت داشته باشندرا بر همۀ دین

 :فرمود ج هللاروایت است که گفت: رسول سریره از ابوه

 في قوم اجتمع وما الجنة إلى طريقا به هللا سهل إال علما به يبتغي طريقا سلك من»
 السكينة، عليهم نزلت إال بينهم فيما ويتدارسونه هللا، كتاب يتلون هللا بيوت من بيت

 .مسلم «عنده فيمن هللا وذكرهم مالئكة،ـال وحفتهم ،الرحمة وغشيتهم
بیاموزد، خداوند راه بهشت را بر وی آسان کسی که راهی بپیماید تا دانشی »
تاب خدا )قرآن( کند و یهای خدا گردهم آدر یکی از خانه یهرگاه گروه گرداند،می

رۀ آن بپردازند، آرامش روحی بر آنان نازل کنند و به درس و مذاکرا تالوت 
زنند و رامون آنان حلقه مییشتگان پرد، فریگشود، رحمت الهی آنان را فرا میمی

 .«کندمیاد یخداوند در مأل أعلی از آنان 
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 مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
 

 :بعدو بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده هلل الحمد

م و قرآن را به عنوان آخرین کتاب عبادت کنیهللا متعال ما را آفرید تا او را 

نازل فرمود و آن را مایۀ هدایت مردم قرار داد  جبر آخرین رسولش محمد  خویش

 ...کندآفریدگارشان هدایت می سویبهمردم را  که
: اسماء و صفات و استبیان فرموده  ه موضوعات زیر را در قرآنهللا سبحان

 ای مردم تشریع و حکایت فرموده،که خدا برقصص و اخباری  ،افعال هللا متعال
و کالم  گذارد که قرآن کالم خداستادله و براهینی را که هیچ گونه شکی باقی نمی

تواند تغییری در آن ایجاد کند یا چیزی نمی کسهیچو  هیچ یک از مخلوقاتش نیست
گرفته  بر آن افزوده یا چیزی از آن کم کند؛ زیرا خداوند حفاظت قرآن را بر عهده

 ...کندآفریدگارشان هدایت می سویبهاست تا نوری باشد که مخلوقات را 

نازل فرمود و او را برگزید تا  ج هللا متعال قرآن را بر بنده و رسولش محمد

 ...باشدمؤمنان  احکام قرآن را بیان کند و الگوی اخالقی و عبادی
 .استمؤمنان  برای، آموزشگاهی نامۀ رسول هللااز این رو، تمام زندگی

اصحاب پیامبر در شنیدن احادیث ایشان و رساندن آن به کسانی که نشنیده بودند 
این  .بسیار کوشش کردند تا اینکه به صورت ناب و پاکیزه به دست ما رسید

هللا متعال و  بزرگداشت و ستایشاحادیث ]سنت رسول هللا[ شامل موارد زیر است: 
مبانی اخالقی ونگی طاعت و عبادت پیامبر، یگانگی او در عبادت، بیان چگ

خواهد، همچنین خبردادن آنگونه که آفریدگارشان می آنان زندگی سبکو  مؤمنان
این ، چنانکه به وقوع پیوستپیامبر از رخدادهای تاریخی آینده که به صورت کامل 

را دلیلی بر صدق نبوتش و صدق راویانی که احادیثش را نقل کردند  اخبار
قیامت و رخدادهای  زمان قبل از برپایی ، همچنین توصیف دقیقکردتوصیف 

برای  شدن در برابر هللا متعالو نگهداشته هحشر و عرضمتصل پس از آن، یعنی 
  .حسابرسی، سپس درآمدن جهنمیان به جهنم و بهشتیان به بهشت

و به جنت که از هللا تقاضا داریم ما را از کند می با قرآن آغاز کتاب حاضر،
قرآن کریم در مورد ارکان  ۀبا ارائۀ آیات کریم .یابدآن قرار دهد پایان می ساکنان

بزرگ و مهم اسالم و حالل و حرام که در این مورد بیان شده است شروع کردم و 

 .امو شرح و توضیح آن را بیان کرده ج در ادامه، بخشی از سیرۀ پیامبر

و اقوال  ج هللا رسول، پرتوی از نور آیات قرآن و احادیث صحیح این کتاب

شبیه کوشیدم تا حدیث ضعیفی یا  .مورد اعتماد اصحاب پیامبر و تابعان آنان است
 .تر واقع گرددتر باشد و مقبولدر کتاب نباشد، با این امید که به صواب نزدیک آن،
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چنانکه امام مسجد  .هستند دانشجویندگان مساجد و  ۀمخاطب هدف کتاب، ائم
 جویندۀ دانش،بخشی از آن را برای نمازگزاران بخواند، و پس از نمازهای فرض، 

 ج روزانه یک یا دو صفحه از آن را حفظ کند تا هللا با آیات قرآن و احادیث پیامبر
 هللا .هللا فراخواند سویبه بدین وسیله،برساند و  به او نفعکه در کتاب موجود است 

فَعِ ﴿ فرماید:متعال می ُ  يَر  مَ  أُوتُواا  َوٱلَِّذينَ  ِمنُكم   َءاَمنُواا  ٱلَِّذينَ  ٱّللَّ ِعل  ت   ٱل  ]المجادلة:  ﴾َدَرَجَٰ

اند و کسانی را که علم داده هللا مقام )و درجات( کسانی را از شما که ایمان آورده» .[11
 «.برداند باال میشده

ر  » :فرمود ج هللا رسول روایت است که عنه هللا یرض مطعم بن ریجب از  نضَّ

ه  ی را که اخداوند شاد گرداند بنده» .ماجه ابن رواه «فبلَّغ ها مقالتي، سِمع   امرأ   ّللاَّ
 .«سخنان مرا بشنود و به دیگران برساند

ِذِهۦ قُل  ﴿: فرمایدهللا متعال می اا  َسبِيِلي   َهَٰ ُعو  ِ   إِلَى أَد   ٱتَّبَعَنِي   َوَمنِ  أَنَا   بَِصيَرة   َعلَىَٰ  ٱّللَّ

نَ  َحَٰ ِرِكينَ  ِمنَ  أَنَا   َوَما   ٱّللَِّ  َوُسب  ُمش  )ای پیامبر!( بگو: این راه » .[101وسف: ی] ﴾١٠١ٱل 

که از من پیروی کنم، و کسانیمن است، من با بصیرت )کامل( به سوی هللا دعوت می
 «.شرکان نیستمکند( و هللا پاک و منزه است، و من از مکردند )نیز چنین می

َسنُ  َوَمن  ﴿ َٗل  أَح  ن قَو  مَّ ِلٗحا َوَعِملَ  ٱّللَِّ  إِلَى َدَعا   م ِ ِلِمينَ  ِمنَ  إِنَّنِي َوقَالَ  َصَٰ ُمس   ﴾٣٣ٱل 
که به سوی هللا دعوت کند، و کار تر است از کسیو چه کسی خوش گفتار» .[22]فصلت: 

 «.هستم؟!شک من از مسلمانان بی»شایسته انجام دهد، و گوید: 
 



 

 

 
 
 

 قرآن كريم
 پيام آفريدگارمان به ما
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ما و همه همو که  کالم هللا آفریدگار سبحان است، ،رآنقبدون تردید، 
 :چیز را آفرید

 :هللا متعالمعرفی قرآن از جانب 

ِلَك  ١م  ال  ﴿ :فرمایدهللا متعال می بُ ٱَذَٰ ِكتََٰ ُمتَِّقينَ  ل  ل  َب فِيِه ُهٗدى ل ِ -1]البقرة:  ﴾٥ََل َري 

الف الم میم. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران » .[5
 «.است

َب فِيهِ ﴿  .بدون تردید از جانب هللا نازل شده است: ﴾ََل َري 

هُ  ف  ٱ يَقُولُونَ  أَم  ﴿ تُواا  قُل   تََرىَٰ رِ  فَأ  ِلِهۦ ُسَور   بِعَش  ث  ت  ُمف   م ِ تُمس  ٱَمِن  ُعواا د  َوٱ تََريََٰ ن  تََطع  م ِ

ِ ٱُدوِن  ِدقِينَ  إِن ُكنتُم   ّللَّ تَِجيبُواا لَُكم  فَ  ١٣َصَٰ اا ٱفَإِلَّم  يَس  لَُمو  ِم  ع  هَ  ّللَِّ ٱأَنََّما  أُنِزَل بِِعل  َوأَن َلَّ  إِلََٰ

ِلُمونَ  س  این )قرآن( را از خود »گویند: آیا می» .[14-12]هود:  ﴾١٤إَِلَّ ُهَو  فََهل  أَنتُم مُّ

ی به هم گویید، شما هم ده سورهاگر راست می»بگو: « بافته )و به هللا نسبت داده( است
ها پس اگر آن«. اری(  بطلبیدتوانید )به یمانند آن بیاورید، و غیر از هللا هر که می بافته

دعوت شما را نپذیرفتند، بدانید که )قرآن( فقط به علم هللا نازل شده است، و اینکه هیچ 
 «.شوید؟!معبودی )به حق( جز او نیست، پس آیا شما مسلمان می

هُ ف  ٱ يَقُولُونَ  أَم  ﴿  وغربه دگویند محمد این قرآن را از جانب خودش می: ﴾تََرىَٰ

 .ادعا کرد که از نزد هللا فرو فرستاده شده است ناحقبست سپس به 
 :کنند و هیچ تناقض و اختالفی در آن وجود نداردهای قرآن یکدیگر را تأیید و تکمیل میبخش

َءاَن  ل  ٱ يَتََدبَُّرونَ  أَفََل ﴿ :فرمایدهللا متعال می  فِيهِ  لََوَجُدواا  ّللَِّ ٱ رِ َغي   ِعندِ  ِمن   َكانَ  َولَو   قُر 

ٗفاخ  ٱ اندیشند؟ که اگر از سوی غیر هللا بود، آیا در قرآن نمی» .[15]النساء:  ﴾١٥اَكثِيرٗ  تِلََٰ

 «.یافتندقطعاً اختالف بسیار در آن می
وحی گفته باشد؛ زیرا  بدونآیات قرآن را از جانب خودش و  ج محمدامکان ندارد که 

 :اندکشف شدهفرماید که در عصر حاضر از نظر علمی حقایقی را بازگو می

ُ ٱفََمن يُِرِد ﴿ :فرمایدهللا متعال می َرهُۥ َرح  يَش   ِديَهُۥأَن يَه   ّللَّ ِ  َصد  ِم  ِلل  لََٰ  أَن يُِرد   َوَمن س 

َرهُۥ عَل  يَج   يُِضلَّهُۥ عَّدُ  َكأَنََّما اَضي ِقًا َحَرجٗ  َصد  پس » .[152]األنعام:  ﴾ءِ لسََّما  ٱ فِي يَصَّ

گشاید، و هرکس اش را برای )قبول( اسالم میهدایت کند، سینههرکس را که هللا بخواهد 
 «.رودکند که گویا به آسمان باال میچنان تنگ می اش رارا که بخواهد گمراه کند، سینه

شود و علم جدید کشف کرده که هر چه در آسمان صعود کنیم، اکسیژن کم می
 .در فضا هیچ گازی وجود ندارد

َ ٱ فِي نَاَوَجعَل  ﴿  ِۡ ل  ِسيَ  ر  ها )ی و در زمین، کوه» .[21اء: ی]األنب ﴾بِِهم   تَِميدَ  أَن َرَوَٰ

 «.ها را بلرزانداستوار( قرار دادیم، که )مبادا( آن

 «.های )آن قرار ندادیم؟!(ها را میخو کوه» .[7]النبأ:  ﴾٧تَاٗداأَو   ِجبَالَ ل  ٱوَ ﴿
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ِ ٱ نَاَخلَق   َولَقَد  ﴿ نَ ل  لَة   ِمن نَسَٰ ن ُسلََٰ ِكين   ١٥ِطين   م ِ فَٗة فِي قََرار  مَّ
هُ نُط  نََٰ ثُمَّ  ١٣ثُمَّ َجعَل 

نَا  فَةَ ٱَخلَق  نَا  لنُّط  عَلَقَةَ ٱَعلَقَٗة فََخلَق  نَا  ل  غَٗة فََخلَق  غَةَ ٱُمض  ُمض  نَا  ل  ٗما فََكَسو  مَ ٱِعَظَٰ ِعَظَٰ ٗما ثُمَّ  ل  لَح 

قًا َءاَخَر  فَتَبَاَرَك  هُ َخل  نََٰ ُ ٱأَنَشأ  ِلِقينَ ٱَسُن أَح   ّللَّ َخَٰ و به راستی » .[14-15]المؤمنون:  ﴾١٤ل 

ای در قرار گاهی استوار )= ای از ِگل آفریدیم. سپس او را از نطفهانسان را از چکیده
رحم( قرار دادیم. سپس نطفه را )به صورت( علقه )= خون بسته( گرداندیم، آنگاه علقه 

آنگاه مضغه را )به صورت(  را )به صورت( مضغه )= پاره گوشتی( در آوردیم،
ها گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینشی دیگر هایی گردانیدیم، پس بر استخواناستخوان

 «.بخشیدیم، پس )پر برکت و( بزرگوار است، هللا که بهترین آفرینندگان است

َهابَنَي   ءَ لسََّما  ٱوَ ﴿ )ما( آسمان را با قوت و » .[47ات: ی]الذار ﴾٤٧لَُموِسعُونَ  َوإِنَّا ياد  بِأَي   نََٰ

 «.گمان )بر و سعت پهناوری آن( تواناییم)و قدرت عظیم( بنا کردیم و بی
ها دارد که هنگام شنیدن آن شاداب و آرام قرآن کریم تأثیر بسیار زیبا و شیرینی بر دل

 :شودمی

آگاه باشید! » .[51]الرعد:  ﴾قُلُوبُ ل  ٱ َمئِنُّ تَط   ّللَِّ ٱ رِ أَََل بِِذك  ﴿ :فرمایدهللا متعال می

 «.گیرندها آرام می)تنها( با یاد هللا دل

 د:تا مایۀ هدایت مردم باشکند می هللا کتابش را از فزونی و کمی حفظ

ِطلُ ل  ٱ تِيهِ َلَّ يَأ  ﴿ نِ  ِمن   بََٰ هِ  بَي  ِفِهۦ   ِمن   َوَلَ  يََدي  ن   تَنِزيلٞ  َخل   .[45]فصلت:  ﴾٤٥يم  َحِميد  َحكِ  م ِ

باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سر آن، به او راه نیابد، از سوی که هیچ گونه »
 «.حکیم ستوده نازل شده است

شان ، نور هللا در زمین است، مردم را با آن به صراط مستقیم که سعادت دنیا و آخرتقران

کرده توانند نور هللا را خاموش یا مخفی کافران و مشرکان هرگز نمی .کنددر آن است هدایت می

  :و مردم را از این نور و این سعادت محروم کنند

ِهِهم  بِأَف   ّللَِّ ٱ نُورَ  واا فِ يُِريُدوَن ِليُط  ﴿ :فرمایدهللا متعال می ُ َوٱ َوَٰ  َكِرهَ  َولَو   ۦُمتِمُّ نُوِرهِ  ّللَّ

ِفُرونَ ل  ٱ َسَل َرُسولَهُ  لَِّذي  ٱُهَو  ١َكَٰ ُهَدىَٰ ٱبِ  ۥأَر  َحق ِ ٱَوِديِن  ل  ِهَرهُ  ل  ينِ ٱَعلَى  ۥِليُظ  َولَو   ۦُكل ِهِ  لد ِ

ِرُكونَ ٱَكِرهَ  ُمش  خواهند نور هللا را با دهان خود خاموش ها میآن» .[9-1]الصف:  ﴾٩ل 

نور خویش است هرچند کافران خوش نداشته باشند. او کسی  ۀکنندکنند، ولی هللا کامل
ادیان غالب گرداند،  ۀاست که رسول هللا را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هم

 «.هرچند مشرکان خوش نداشته باشند
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 كتابش را مایۀ هدایت کسانی که خواهان هدایت هستند  هللا
بهره جو از این امر بیقرار داده است و افراد مغرور و ستیزه

 :هستند

 :خواهند هدایت شوندهدایت هللا برای کسانی است که می ،قرآن

ِلَك ﴿ :فرمایدهللا متعال می بُ ل  ٱَذَٰ ُمتَِّقينَ  ُهٗدى فِيِه   َب  ََل َري   ِكتََٰ ل  این » [5]البقرة:  ﴾٥ل ِ

 «.کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران است
و خشنودی به آنچه در و تحقیر پیروانش تکبر در برابر حقیقت  بیماریبه که کسانی 

و  خشنودی به باورها و اعمال نیاکانیا اند آن رشد یافته و با آن مأنوس شده کودکی بر اساس
ها د، هللا آنان را در تاریکینو ترجیح افعال آنان بر هدایت رسوالن، مبتال باش انمردم سرزمینش

هللا بر گمراهی شوند، بلکه آن هدایت نمی سویبهبینند و ای که حق را نمیبه گونهکند یم رها

 : زیرا سزاوار هدایت نیستند ؛این کیفر متناسب با جرم آنان است .افزایدو بیماری دلهایشان می

  :فرمایدهللا متعال می

ثَُرُهم   بَل  ﴿ لَُمونَ  َلَ  أَك  ع   َحقَّ  ل  ٱ يَع  ها حق بلکه بیشتر آن» .[54اء: ی]األنب ﴾ِرُضونَ فَُهم مُّ

 «.ها )از آن( روی گرداننددانند، لذا آنرا نمی

ِلَك َما  ﴿ نَا َوَكَذَٰ َسل  ِلكَ  ِمن أَر  يَة   فِي قَب  ن قَر  َرفُوَها   قَالَ  إَِلَّ  نَِّذير   م ِ نَا   إِنَّا ُمت   َءابَا َءنَا َوَجد 

ة   َعلَىَٰ   ِرِهم َعلَىَٰ   َوإِنَّا أُمَّ تَُدونَ  َءاثََٰ ق  ِه  ٥٣مُّ ا َوَجدتُّم  َعلَي  َدىَٰ ِممَّ تُُكم بِأَه  َل أََولَو  ِجئ  ۞قََٰ

تُم بِهِ  ِسل  اا ِإنَّا بَِما  أُر  ِفُرونَ  ۦَءابَا َءُكم   قَالُو  گونه در هیچ و این» .[54-52]الزخرف:  ﴾٥٤َكَٰ

ما نیاکان »نعمانش گفتند: نفرستادیم، مگر اینکه مت ۀپیش از تو هشدار دهند ۀ)شهر و( قری
 «.کنیمها اقتداء میو( آثار آن گمان ما به )اعمالخود را بر آیینی یافتیم، و بی

تان را بر تر از آنچه که نیاکانکنندهآیا اگر برای شما چیزی هدایت»شان( گفت: )پیامبر
،( ما به آنچه که شما )آریکنید؟!( گفتند: ها اقتداء میآن یافتید، آورده باشم؟! )بازهم به آن

 «.اید، کافریمبه آن فرستاده شده

﴿ ٞۡ َر ُ ٱ فََزاَدُهمُ  فِي قُلُوبِِهم مَّ  َكانُواا  بَِما أَِليُم   َعَذاب   َولَُهم   ا  َمَرضٗ  ّللَّ

ِذبُونَ  های آنان بیماری است و هللا بر بیماری آنان افزوده، و در دل» .[10]البقرة: ﴾١٠يَك 

 «.گفتند، برایشان  عذاب دردناکی استمیهایی که بخاطر دروغ
شان و جهان هستی پیرامون وجود خودخواهد که در و سبحان از مخلوقاتش میهللا خالق 

 :حق هدایت شوند سویبهندیشند تا ابی

تِ ٱ قِ إِنَّ فِي َخل  ﴿  َوَٰ َ ٱوَ  لسََّمَٰ ِۡ ل  فِ خ  ٱوَ  ر  ت  َل   لنََّهارِ ٱوَ  لِ لَّي  ٱ تِلََٰ ِلي يََٰ ُوا َ ٱ ل ِ بِ ل  بََٰ  ١٩٠ل 

ُكُروَن  لَِّذينَ ٱ َ ٱيَذ  ِق  ّللَّ ٗما َوقُعُوٗدا َوَعلَىَٰ ُجنُوبِِهم  َويَتَفَكَُّروَن فِي َخل  تِ ٱقِيََٰ َوَٰ َمَٰ ِۡ ٱوَ  لسَّ َر   ل 

نََك فَِقنَا َعَذاَب  َحَٰ ِطٗل ُسب  َذا بََٰ َت َهَٰ به » .[191-190]آل عمران:  ﴾١٩١لنَّارِ ٱَربَّنَا َما َخلَق 

های )آشکاری( ها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانهآفرینش آسمانراستی در 
که هللا را در حال ایستاده و نشسته، و بر پهلوی خویش برای خردمندان است. کسانی
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گویند:( پروردگارا اندیشند، )و میها و زمین میکنند، و در آفرینش آسمان)آرمیده( یاد می
 «.، منزّهی تو! پس ما را از عذاب آتش )دوزخ( نگه دارایها  را بیهوده نیافریدهاین

ِصُرونَ  أَفََل  أَنفُِسُكم    َوفِي  ﴿ قُُكم  َوَما تُوَعُدونَ  لسََّما ءِ ٱَوفِي  ٥١تُب  ِ  ٥٥ِرز   لسََّما ءِ ٱفََوَرب 

ِۡ ٱوَ  َر  َل َما  أَنَُّكم  تَنِطقُونَ  ۥإِنَّهُ  ل  ث  )نیز( در وجود و » .[52-51ات: ی]الذار ﴾٥٣لََحق ٞ م ِ

شود در و رزق )و روزی( شما، و آنچه به شما وعده داده می ینید؟بخودتان، آیا نمی
ها( حق است، همان آسمان است. پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آن )وعده

 «.گوییدگونه که شما )با یکدیگر( سخن می
ا او را دوست و بزرگ بدارند و تکند می شناخت آفریدگارشان هدایت سویبهآن مردم را قر

  :غیر او را نپرستند

ُسولِ ٱ إِلَى أُنِزلَ  َوإَِذا َسِمعُواا َما  ﴿ فرماید:هللا متعال می يُنَُهم   تََرىَٰ   لرَّ ُۡ  أَع   ِمنَ  تَِفي

ا َعَرفُواا ِمَن  عِ لدَّم  ٱ ِ  ل  ٱِممَّ نَاك  فَٱ َءاَمنَّا يَقُولُوَن َربَّنَا   َحق  ِهِدينَ ٱَمَع  تُب   .[12]المائدة:  ﴾١٣لشََّٰ

بینی که اشک ها را میهای آنو چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند، چشم»
پروردگارا! ایمان آوردیم، »گویند: اند، و میشود، بخاطر حقیقتی که دریافتهریزان می

 «.پس ما را در زمره گواهان بنویس

َشى إِنََّما﴿ َ ٱ يَخ  ُؤاا  ل  ٱ ِعبَاِدهِ  ِمن   ّللَّ َ ٱإِنَّ  عُلََمَٰ  جز این » .[51]فاطر:  ﴾َعِزيز  َغفُور   ّللَّ

تردید هللا پیروزمند آمرزنده ترسند، بینیست که از میان بندگان هللا دانایان از او می
 «.است

 : از جانب هللا استفقط دانند که هدایت به خوبی مین مؤمنا

ُ ٱ دِ َمن يَه  ﴿ :فرمایدهللا متعال می تَِد  ل  ٱفَُهَو  ّللَّ  اَوِلي ٗ  لَهُۥ تَِجدَ  فَلَن ِلل  َوَمن يُض   ُمه 

ِشدٗ  ر  هر کس را هدایت کند، پس او هدایت یافته )واقعی( است، و » .[17هف: ک]ال ﴾امُّ

 «.هرکه را گمراه کند، سرپرست و راهنمائی هرگز برای او نخواهی یافت
 کنند:بنابراین، هدایت را از هللا درخواست می

ِديَنِ  أَن َعَسىَٰ   َوقُل   ﴿ :فرمایدهللا متعال می َربَ  َرب ِي يَه  َذا ِمن   ِلَق  هف: ک]ال ﴾َرَشٗدا َهَٰ

 «.تر از این هدایت کندو بگو: امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشن»  .[54
 :و پیوسته این تقاضا را دارند

طَ ٱ ِدنَاه  ٱ﴿ َرَٰ تَِقيمَ ل  ٱ لص ِ َط  ٦ُمس  ِر  لَِّذينَ ٱِصَرَٰ ِهم  َغي  َت َعلَي  عَم  ُضوبِ ٱأَن  َمغ  ِهم  َوََل  ل  َعلَي 

ا ل ِينَ ٱ ما را به راه راست هدایت کن. راه کسانی که بر آنان نعمت » .[7-6]الفاتحة:  ﴾٧لضَّ

 «.دادی؛ نه خشم گرفتگان بر آنها؛ و نه گمراهان

 .علم صحیح و عمل به آن را از خداوند خواستارند
حقیقت را بداند اما به آن عمل نکند، از جمله کسانی است که خدا  کسهرزیرا 

 .بر آنان خشم گرفته است
 .حق را نشناسد از گمراهان است کسهرو 

 کسهرکوشند تا این هدایت و پایداری بر آن را به دست آورند؛ زیرا همیشه می
 :گرداندچنین حالتی داشته باشد، هللا هدایت و توفیق را نصیب او می
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َهُدواا فِينَا لَنَه   لَِّذينَ ٱوَ ﴿: فرمایدهللا متعال می َ ٱ َوإِنَّ  ُسبُلَنَا   ِديَنَُّهم  َجَٰ لََمَع  ّللَّ

ِسنِينَ ل  ٱ که در راه ما )کوشش و( جهاد کنند؛ قطعاً به و کسانی» .[69بوت: ک]العن ﴾٦٩ُمح 

 «.کنیم، و یقیناً هللا با نیکوکاران استهای خویش هدایت شان میراه

کننده است که معانی واضحی دارند؛ زیرا کتابی هدایت نقرآ كلمات
 د:فهمآن را بخواند می کسهر

ِ ۥ َوإِنَّهُ ﴿ :فرمایدهللا متعال می لَِمينَ ل  ٱلَتَنِزيُل َرب  وحُ ٱنََزَل بِِه  ١٩٥عََٰ َِمينُ ٱ لرُّ  ١٩٣ل 

بَِك ِلتَُكوَن ِمَن  ُمنِذِرينَ ٱَعلَىَٰ قَل  بِين  بِِلَسان   ١٩٤ل   .[192-195]الشعراء:  ﴾١٩٢َعَربِي   مُّ

مین )= و همانا این )قرآن( نازل شده )از جانب( پروردگار جهانیان است. روح األ»
جبرئیل( آن را فرود آورده است. بر قلب تو، تا از هشدار دهندگان باشی. )آن را( به 

 «.زبان عربی روشن )نازل کرد(
 :ه دارای معانی کامل و واضحی هستند تغییر دهدتواند کلمات قرآن را کنمی کسهیچ

ت  ﴿ :فرمایدهللا متعال می ٗقا َرب ِكَ  َكِلَمتُ  َوتَمَّ َٗل   ِصد  لَ  َلَّ  َوَعد  تِِهۦ  ُمبَد ِ َوُهَو  ِلَكِلَمَٰ

و کالم پروردگار تو با صدق و عدل به انجام » .[112]األنعام:  ﴾١١٢عَِليمُ ل  ٱ لسَِّميعُ ٱ

 «.تواند کلمات او را دگرگون سازد، و او شنوای داناستنمیرسید، هیچ کس 

آن  کسهرقرآن دارای معانی واضحی هستند؛ زیرا کتاب هدایت است و لمات ک

نَا ﴿ فرماید:فهمد؛ از این رو، وقتی هللا متعال میرا بخواند می َجبَلَ ٱَوإِذ  نَتَق   ﴾ل 
زیرا جبل همان کوه است که عرب که قرآن به  .فهمیم خدا کوه را باال بردمی

به معنای رود گوییم جبل و نمی یابنددرمی معنای کوه را از جبلزبانشان نازل شد 
 .یا قدرت یا مردی قوی است

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می یا وقتی تَِليُكم بِنََهر   ّللَّ فهمیم که هللا چنین می ﴾ُمب 

زیرا نهر همان رودخانه است که مردم آن را  .رودخانه آزموداسرائیل را با بنی
دادن سخن به شناسند نه تأویالتی مانند کرم یا عطاء؛ زیرا تمام این موارد، نسبتمی

  .خدا بدون علم است

تَُرونَ  لَِّذينَ ٱقُل  إِنَّ  ٦١لَُمونَ َما ََل تَع   ّللَِّ ٱ َعلَى أَتَقُولُونَ ﴿ :فرمایدهللا متعال می  يَف 

َكِذبَ ٱ ّللَِّ ٱَعلَى  ِلُحونَ  ل  گویید که می آیا بر هللا چیزی» .[69-61ونس: ی] ﴾٦٩ََل يُف 

 «.شوندبندند، رستگار نمیکه به هللا دروغ میگمان کسانیبیدانید؟!  بگو: نمی
اش شدهشناختهمشخص و بنابراین، حق نداریم هیچ یک از کلمات قرآن را از معنای 

 : برگردانیم

لَمُ  َءأَنتُم   قُل  ﴿:فرمایدمتعال می هللا ُ ٱ أَمِ  أَع  بگو: شما داناترید یا » .[140]البقرة:  ﴾ّللَّ

 .«خدا؟!
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تِنَا فِي   ِحُدونَ يُل   لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ نَ  َلَ  َءايََٰ فَو  نَا    يَخ  قَىَٰ  أَفََمن َعلَي  ن أَم ر  َخي   لنَّارِ ٱِفي  يُل  تِي   مَّ
 يَأ 

مَ  َءاِمٗنا َمِة  ل  ٱ يَو  گمان بی» .[40]فصلت:  ﴾٤٠بَِصير   َملُونَ بَِما تَع   إِنَّهُۥ تُم  َما ِشئ   َملُواا ع  ٱ ِقيََٰ

که در آتش انداخته کنند، بر ما پوشیده نیستند، آیا کسیکه در آیات ما کجروی میکسانی
خواهید که روز قیامت ایمن )و بدون وحشت( بیاید؟! هر چه میشود بهتر است، یا کسی

 «.دهید بیناستنید، مسلماً او به آنچه انجام میبک
شان برخی یهودیان است که کلمات را از محل و معانیصفات از لمات هللا ک یف معانیتحر
 :گردانندبرمی

َن ﴿ :فرمایدهللا متعال می فُوَن  لَِّذينَ ٱم ِ َواِضِعهِ  َكِلمَ ل  ٱَهاُدواا يَُحر ِ  .[46]النساء:  ﴾َعن مَّ

 «.کنندکلمات )خدا( را از جای خود تحریف می برخی از یهود،»

خواهد که با شناختی واقعی و بر از مخلوقاتش می جل في عاله هللا
 :اساس علم صحیح او را بشناسند

نَُكم   َهاتُواا  قُل  ﴿: فرمایدهللا متعال می َهَٰ ِدقِينَ  ُكنتُم   ِإن بُر  بگو: » .[111]البقرة:  ﴾َصَٰ

 «.بیاورید!اگر راستگویید دلیل خود را 

ب ُِكم   َحقُّ ل  ٱَوقُِل ﴿ این قرآن( حق است از »)ای پیامبر!( بگو: ») .[59هف: ک]ال ﴾ِمن رَّ

 «.سوی پروردگارتان

نَ ُسب  ﴿  ةِ ل  ٱ َرب ِ  َرب ِكَ  َحَٰ ا يَِصفُونَ  ِعزَّ م  َعلَى  ١١٠َعمَّ
َسِلينَ ٱَوَسلََٰ ُمر  دُ ٱوَ  ١١١ل  َحم  ِ  ل  ّلِلَّ

 ِ لَِمينَ ٱَرب  عََٰ پاک و منزه است پروردگار تو، پروردگار » .[115-110]الصافات:  ﴾١١٥ل 

بر رسوالن. و سپاس و ستایِش  و سالمکنند. عزت، از آنچه )مشرکان( توصیف می
 «.مخصوص هللا است که پروردگار جهانیان است

 دهندنیرومند و بزرگ، از هر نقص یا عیبی که بدون علم به او نسبت میهللا 
پاک است؛ زیرا تمام صفات نیکو مخصوص هللا است که پروردگار جهانیان است 

  .و رسوالن با آنچه که پروردگارشان به آنان وحی کرد، این صفات را آوردند
کننده بدون هیچ دانش و هدایتی از جانب هللا و هیچ کتاب روشنگری از گمراهان گمراه

 :زندپرداجانب او، در مورد هللا به مجادله می

ِدُل فِي  لنَّاِس ٱَوِمَن ﴿ :فرمایدهللا متعال می م   رِ بِغَي   ّللَِّ ٱَمن يَُجَٰ ب   َوَلَ  ُهٗدى َوَلَ  ِعل   ِكتََٰ

نِير   ِفهِ  ١مُّ ِ  ٱِليُِضلَّ َعن َسبِيِل  ۦثَانَِي ِعط  يَاٱفِي  ۥلَهُ  ّللَّ ن  ٞي  َونُِذيقُهُ  لدُّ َم  ۥِخز  َمةِ ٱيَو  ِقيََٰ َعَذاَب  ل 

َحِريقِ ٱ از مردم کسی است که بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب » .[9-1]الحج:  ﴾٩ل 

پیچد، کند. )تکبر کنان( پهلو )و گردن( خود را میهللا مجادله می ۀروشنی بخشی در بار
تا )مردم را( از راه هللا گمراه سازد، برای او در دنیا رسوایی است، و روز قیامت آتش 

 «.چشانیمسوزان را به او می
 :نازل فرمودآنان  سویبههایش را هللا رسوالن را برای هدایت مردم فرستاد و پیام
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نَا   إِنَّا  ﴿ فرماید:هللا متعال می َحي  كَ  أَو  نَا   َكَما   إِلَي  َحي  ِدِهۦ  ِمن   نَ لنَّبِي ِ َوٱ نُوح   إِلَىَٰ  أَو   بَع 

نَا  َوأَو   ِهيمَ  إِلَىَٰ   َحي  َرَٰ ِعيلَ  ِإب  َمَٰ قَ  َوإِس  َحَٰ قُوبَ  َوإِس  َ َوٱ َويَع  بَاطِ ل  َوِعيَسىَٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس  س 
ُروَن َوُسلَي   َن  َوَهَٰ نَ  َمَٰ ُل َوُرُسٗل  ١٦٣اَزبُورٗ  دَ ۥَداوُ  اَوَءاتَي  َك ِمن قَب  ُهم  َعلَي  نََٰ َوُرُسٗل قَد  قََصص 

َك  َوَكلََّم  ُهم  َعلَي  ُصص  ُ ٱلَّم  نَق  ِليٗما ّللَّ ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئَلَّ يَُكوَن  ١٦٤ُموَسىَٰ تَك  بَش ِ ُسٗل مُّ رُّ

َد  ّللَِّ ٱِللنَّاِس َعلَى   بَع 
ةُ  ُسِل  ٱُحجَّ ُ ٱَوَكاَن  لرُّ  .[162-162]النساء:  ﴾١٦٢َعِزيًزا َحِكيٗما ّللَّ

همانا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم »
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط )= نوادگان دوازده گانه( و  و )نیز( به

عیسی  و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داود زبور دادیم. و 
ایم، و ها را پیش از این برای تو بیان کردهپیامبرانی )مبعوث کردیم( که سر گذشت آن

اسطه( با موسی سخن گفت. را بیان نکردیم، و هللا )بدون و هاپیامبرانی که سر گذشت آن
دهنده بودند، تا بعد از )آمدن( این پیامبران برای مردم بر دهنده و بیمپیامبرانی که بشارت

 «.هللا حجتی نباشد و هللا پیروزمند حکیم است

 کننده داللتبا معجزات را فرستاد و آنان را رسوالن هللا 
 :شتیبانی کردپ شانراستگویی بر

نَا لَقَد  ﴿ فرماید:هللا متعال می َسل  تِ ل  بِٱ ُرُسلَنَا أَر  به راستی که » .[52د: ی]الحد ﴾بَي ِنََٰ

 «.پیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم

برای خدا به انزوا رفت و از تقرب به غیر هللا با دوستی و  ÷م یإبراه

به سبب این کارها یکدیگر را  شدند وکه قومش مرتکب می یبزرگداشت و عبادت
 :دوست داشتند، اعالم بیزاری نمود

ِهيمُ  قَالَ  َوإِذ  ﴿ فرماید:هللا متعال می َرَٰ ِمِهۦ  ِلَبِيهِ  إِب  ا ءٞ إِنَّنِي بََرا   َوقَو  مَّ بُُدونَ  م ِ إَِلَّ  ٥٦تَع 

ِدينِ  ۥفََطَرنِي فَإِنَّهُ  لَِّذيٱ که و )به یاد آور( هنگامی را » .[57-56]الزخرف:  ﴾٥٧َسيَه 

پرستید، بیزارم، مگر آن گمان من از آنچه میبی»ابراهیم به پدرش و قومش گفت: 
 «.که مرا آفریده، و او به زودی هدایتم خواهد کردکسی

ن ُدوِن  تُمتََّخذ  ٱَوقَاَل إِنََّما ﴿ ٗناأَو   ّللَِّ ٱم ِ َودَّةَ  ثََٰ نُِكم   مَّ ةِ ل  ٱ فِي بَي  ن  ٱ َحيَوَٰ َمةِ ل  ٱ مَ ثُمَّ يَو   يَا  لدُّ  ِقيََٰ

ُضُكم فُرُ يَك   ۡ   بَع  عَنُ  بِبَع  ُضُكم َويَل  ٗضا بَع  ُكمُ  بَع  َوىَٰ ِصِرينَ  لنَّارُ ٱ َوَمأ  ن نََّٰ  ﴾٥٢َوَما لَُكم م ِ
اید هایی را برای خود برگزیدهشما غیر از هللا بت»و )ابراهیم( گفت: » .[52بوت: ک]العن

میان شما در زندگی دنیا باشد، سپس روز قیامت برخی از شما دوستی و محبت ۀ که مای
کند، و جایگاه کند، و برخی از شما برخی )دیگر( را لعنت میبرخی )دیگر( را انکار می

 «.شما آتش است، و هیچ یاوری برای شما نخواهد بود

َ  ِهم  َعلَي   لُ ت  ٱوَ ﴿ ِهيمَ  نَبَأ َرَٰ ِمهِ  ٦٩إِب  بُُدونَ  ۦإِذ  قَاَل ِلَبِيِه َوقَو  نَاٗما  ٧٠َما تَع  بُُد أَص  قَالُواا نَع 

ِكِفينَ  ُعونَ  ٧١فَنََظلُّ لََها َعَٰ َمعُونَُكم  إِذ  تَد  ونَ  ٧٥قَاَل َهل  يَس  قَالُواا  ٧٣أَو  يَنفَعُونَُكم  أَو  يَُضرُّ
عَلُونَ  ِلَك يَف 

نَا  َءابَا َءنَا َكَذَٰ ا ُكنتُم  تَ  ٧٤بَل  َوَجد  تُم مَّ بُُدونَ قَاَل أَفََرَءي  أَنتُم  َوَءابَا ُؤُكُم  ٧٢ع 
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َدُمونَ ٱ َق  لَِمينَ ٱفَإِنَُّهم  َعُدو ٞ ل ِي  ِإَلَّ َربَّ  ٧٦ل  عََٰ ِدينِ  لَِّذيٱ ٧٧ل  ُهَو  لَِّذيٱوَ  ٧١َخلَقَنِي فَُهَو يَه 
ِقينِ  ِعُمنِي َويَس  ِفينِ  ٧٩يُط  ُت فَُهَو يَش  يِي لَِّذيٱوَ  ١٠َوإَِذا َمِرض   لَِّذي  ٱوَ  ١١نِ يُِميتُنِي ثُمَّ يُح 

ِفَر ِلي َخِطي   َمُع أَن يَغ  َم أَط  ينِ ٱتِي يَو  و خبر ابراهیم را بر » .[15-69]الشعراء:  ﴾١٥لد ِ

گفتند:  «.پرستید؟!چه چیز را می»ش گفت: که به پدر و قومها بخوان. هنگامیآن
)ابراهیم( گفت: ها معتکف هستیم. پرستیم، و پیوسته برای )عبادت( آنهایی را میبت»
ود و زیانی به شما شنوند؟!  یا سخوانید )صدای( شما را میها را میکه آنآیا هنگامی»
)ابراهیم(  «.کردندود را یافتیم که چنین مینه( بلکه ما نیاکان خ»)گفتند:  «.رسانند؟!می

ا. پس کردید، شما و نیاکان پیشین شمآیا دیدید چیزهایی را که پیوسته عبادت می»گفت: 
که مرا آفرید، پس او ها دشمن من هستند، جز پروردگار جهانیان. )همان( کسیآن ۀهم

که بیمار نماید. و هنگامیدهد و سیراب میکه او به من غذا میکند. و کسیمرا هدایت می
که کند. و کسیمیراند؛ سپس زنده میکه مرا میدهد. و کسیشوم پس او مرا شفا می

 «.نم را در روز جزا برایم ببخشدامیدوارم گناها
 :قوم ابراهیم، آتش بزرگی برافروختند و او را در آن انداختند

نَارُ  نَاقُل  ﴿ فرماید:هللا متعال می ٗدا ُكونِي يََٰ ًما بَر  ِهيمَ  َعلَىَٰ   َوَسلََٰ َرَٰ  .[69اء: ی]األنب ﴾٦٩إِب 

آتش! بر ابراهیم سرد و ای »ها او را به آتش انداختند، ولی ما( گفتیم: )سر انجا م آن
 «.سالمت باش

 .در نتیجه، ابراهیم به حفاظت هللا از آتش به سالمت بیرون آمد
هایشان را انداختند و در نظر مردم به صورت دستیها و چوبریسمان ،فرعون ساحران  

 :خزند درآمدندمارهایی که به سرعت می

قَفُ  ِهيَ  فَإِذَا َعَصاهُ  ُموَسىَٰ  قَىَٰ فَأَل  ﴿ فرماید:هللا متعال می  فِكُونَ  َما تَل  ِقَي  ٤٢يَأ  فَأُل 

ِجِدينَ  لسََّحَرةُ ٱ ِ  ٤٦َسَٰ اا َءاَمنَّا بَِرب  لَِمينَ ٱقَالُو  عََٰ ُرونَ  ٤٧ل  ِ ُموَسىَٰ َوَهَٰ -42]الشعراء:  ﴾٤١َرب 

پس موسی عصایش را افکند، ناگهان آنچه را به دروغ بر ساخته بودند، بلعید. » .[41
 ه پروردگار جهانیان ایمان آوردیم.ما ب»کنان )به زمین( افتادند. گفتند: پس ساحران سجده

 «.پروردگار موسی و هارون
های ، فرعون به خشم آمد و آنان را به تنهوقتی ساحران در برابر هللا به سجده افتادند
 :که در برابر ارادۀ او مخالفت کند کسهردرخت خرما به دار آویخت تا عبرتی باشد برای 

 لَُكم    َءاَذنَ  أَن   لَ قَب   لَهُۥ قَاَل َءاَمنتُم  ﴿ :فرمایدرا اینگونه بازگو میفرعون  سخنهللا 

ح  ٱَعلََّمُكُم  لَِّذيٱلََكبِيُرُكُم  إِنَّهُۥ عَنَّ أَي   َر  لس ِ ُجلَُكم ِديَُكم  فَََلُقَط ِ ن   َوأَر  ف   م ِ بَنَُّكم   ِخلََٰ  ِفي َوَلَُصل ِ

آیا پیش )فرعون( گفت: » .[71]طه:  ﴾٧١قَىَٰ َوأَب   َعَذاٗبا أََشدُّ  أَيُّنَا   لَُمنَّ َولَتَع   لِ لنَّخ  ٱ ُجذُوعِ 

تردید او بزرگ شماست که به شما از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! بی
کنم، و تان را بر خالف یکدیگر قطع میهایتان و پاسحر آموخته است، پس یقیناً دستان

شک خواهید دانست که عذاب )و شکنجه( آویزم، و بیهای نخل به دار میا بر تنهشما ر
 «.تر است!تر است و پایداریک از ما سختکدام

همراهش آنگاه که فرعون و لشکریانش به آنان رسیدند مؤمنان  و ÷ در برابر موسیهللا 

خشکی از آن عبور کنند و  و قصد داشتند آنان را به قتل برسانند، دریا را شکافت تا از طریق
 :چون فرعون و همراهیانش به دنبال آنان رفتند، هللا دریا را بر آنان بست و آنان را غرق کرد
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نَا  فَأَو  ﴿ فرماید:هللا متعال می َر  ل  ٱب ِعََصاَك  ِربض  ٱ أَنِ  ُموَسىَٰ   إِلَىَٰ  َحي  فََكاَن  نفَلَقَ ٱفَ  بَح 

نَا ثَمَّ  ٦٣عَِظيمِ ل  ٱ دِ لطَّو  َكٱ ق  ُكلُّ فِر   لَف  عَهُ  ٦٤ل  َخِرينَ ٱَوأَز  نَا ُموَسىَٰ َوَمن مَّ  ۥ  َوأَنَجي 
َمِعينَ  نَا  ٦٢أَج  َرق  ِمنِينَ  ٦٦ل  َخِرينَ ٱثُمَّ أَغ  ؤ  ثَُرُهم مُّ  َوَما َكاَن أَك 

 
ِلَك َل يَٗة َوإِنَّ  ٦٧إِنَّ فِي َذَٰ

عَِزيزُ ٱَربََّك لَُهَو  ِحيمُ ٱ ل  پس به موسی وحی کردیم: » .[61-62]الشعراء:  ﴾٦١لرَّ

آنگاه )دریا( شکافته شد، پس هر بخشی )از آن( همچون کوه « عصایت را به دریا بزن»
عظیمی شد. و دیگران )= فرعون و فرعونیان( را )نیز( به آنجا نزدیک ساختیم. و 

گمان در این موسی و همراهانش را همگی نجات دادیم. سپس دیگران را غرق کردیم. بی
تردید پرورگارتو آورند. و بی)روشن( است، ولی بیشتر مردم ایمان نمی ۀشان)ماجرا( ن

 «.پیروزمند مهربان است
 : باشدبرای مردم را غرق کرد و جسدش را باقی گذارد تا پند و عبرتی  هللا فرعون

ِءيَل ﴿: فرمایدهللا متعال می َرَٰ  نَا بِبَنِي  إِس  َوز  رَ ٱَوَجَٰ بَح  ُن َوُجنُوُدهُ  ل  َعو  بَعَُهم  فِر  يٗ ۥ فَأَت   ابَغ 

ًوا   َرَكهُ  إِذَا   َحتَّىَٰ   َوَعد  غََرقُ ٱ أَد  هَ إَِلَّ ۥ قَاَل َءاَمنُت أَنَّهُ  ل  ِءيَل َوأَنَا  ۦ َءاَمنَت  بِهِ  لَِّذي  ٱََل  إِلََٰ َرَٰ  اا إِس  بَنُو 
ِلِمينَ ٱِمَن  ُمس  ُل َوُكنَت ِمَن  ٩٠ل  َت قَب  َن َوقَد  َعَصي  ـ َٰ

ِسِدينَ ٱَءا ل  ُمف  مَ ٱفَ  ٩١ل  يَو  يَك بِبََدنَِك  ل  نُنَج ِ

َن   َوإِنَّ َكثِيٗرا م ِ
 
فََك َءايَٗة ِفلُونَ  لنَّاِس ٱِلتَكُوَن ِلَمن  َخل  تِنَا لَغََٰ و » .[95-90ونس: ی] ﴾٩٥َعن  َءايََٰ

ا گذراندیم، پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و )سر انجام ما( بنی اسرائیل را از دری
ایمان »ها رفتند، چون )فرعون( هنگام غرق شدنش فرا رسید، گفت: تعدی، در پی آن

اند، و دهکه بنی اسرائیل به او ایمان آورآوردم، که هیچ معبودی )به حق(نیست؛ جز کسی
قبالً نافرمانی کردی و از که )به او گفته شد:( حاال؟ در حالی «.من از مسلمانان هستم

که بعد دهیم، تا عبرتی برای کسانیمفسدان بودی! پس امروز بدنت را )از دریا( نجات می
 «.گمان بسیاری از مردم از آیات ما غافلندآیند باشی، و بیاز تو می

 
 :÷ سىیمعجزۀ ع

ِءيَل أَن ِي ﴿ فرماید:هللا متعال می َرَٰ  تُُكم بِ َوَرُسوًَل إِلَىَٰ بَنِي  إِس  ن ايَة  قَد  ِجئ  ب ُِكم   م ِ  أَن ِي   رَّ

لُقُ  نَ  لَُكم أَخ  ينِ ٱ م ِ رِ ٱِة َكَهي   لط ِ ِن  لطَّي  ا بِإِذ  َر  ِ  ٱفَأَنفُُخ ِفيِه فَيَُكوُن َطي  ِرُئ  ّللَّ َمهَ ٱَوأُب  َك   ل 
َرصَ ٱوَ  َب  يِ  ل  تَىَٰ ٱَوأُح  َمو  ِن  ل  ِ  ٱبِإِذ  ُكلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن ِفي بُيُوتُِكم   إِنَّ ِفي  ّللَّ

َوأُنَب ِئُُكم بَِما تَأ 

ِلَك َل يَةٗ  ِمنِينَ  ُكنتُم إِن لَُّكم   َذَٰ ؤ  و )او را به عنوان( پیامبری به » .[49]آل عمران:  ﴾٤٩مُّ

تان من از سوی پروردگارتان برای»گوید:( فرستد که او به آنان میسوی بنی اسرائیل )می
سازم، آنگاه در آن ام، من از ِگل برای شما )چیزی( به شکل پرنده میای آوردهنشانه
شود. و به فرمان هللا کور مادر زاد و مبتالیان به ای میدمم، پس به فرمان هللا پرندهمی

خورید و در کنم، و از آنچه میبخشم، و مردگان را زنده میبرص )پیسی( را بهبودی می
ای برای شماست ها، نشانهدهم، مسلماً در اینکنید؛ به شما خبر میان ذخیره میهایتخانه

 «.اگر ایمان داشته باشید
 :اش داللت داردای پشتیبانی کرد که بر راستگوییرا با معجزه ÷ هللا صالح

ِلحٗ ﴿ فرماید:متعال می هللا مِ  قَالَ  ا  َوإِلَىَٰ ثَُموَد أََخاُهم  َصَٰ قَو  بُُدواا ٱ يََٰ َ ٱ ع  ه   ّللَّ ن  إِلََٰ َما لَُكم م ِ

ُرهُ  ُكم بَي ِنَةٞ  ۥ َغي  ن قَد  َجا َءت  ب ُِكم    م ِ ِذِهۦ رَّ به )سوی و » .[72]األعراف:  ﴾لَُكم  َءايَةٗ  ّللَِّ ٱنَاقَةُ  َهَٰ
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ای قوم من! هللا را بپرستید، که جز او »قوم( ثمود، برادرشان صالح را )فرستادیم( گفت: 
شما نیست. همانا دلیل روشنی از )سوی( پروردگارتان برای  معبودی )راستین( برای

 «.ای است، برای شما معجزهشما آمده است، این ماده شتر هللا
، خاتم رسوالن را قرآن کریم قرار داد تا تمام مردم تا آخرین روز دنیا ج  محمدهللا، معجزۀ 

این معجزات را  معاصرانشآن را ببینند، هر چند او را با معجزات دیگری مانند شکافتن ماه که 
 :دیدند حمایت کرد

تََربَتِ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می قََمرُ ٱ نَشقَّ ٱوَ  لسَّاَعةُ ٱ ق  اا َءايَ  ١ل  ِرُضواا َوإِن يََرو  ٗة يُع 

تَِمر ٞ  س  ٞر مُّ قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت. و اگر » .[5-1]القمر:  ﴾٥َويَقُولُواا ِسح 

 «.این( جادویی قوی است»))کافران( معجزۀ ببینند، روی بگردانند و گویند: 

َك ﴿ نَا َعلَي  ِفِهم  أَنَّا  أَنَزل  بَ ٱأََو لَم  يَك  ِكتََٰ َمةٗ  ل  ِلَك لََرح  ِهم   إِنَّ فِي َذَٰ لَىَٰ َعلَي  َرىَٰ  يُت  م   َوِذك   ِلقَو 

ِمنُونَ  ها کافی نیست که همانا ما )این( کتاب آیا برای آن» .[21بوت: ک]العن ﴾٢١يُؤ 

گمان در این شود؟! بیها تالوت می)قرآن( را بر تو نازل کردیم که )پیوسته( بر آن
 «.آورندکه ایمان میکسانی )قرآن( رحمت و پندی است برای

او هدایت  سویبهخاتم رسوالنش که و در آیات زیادی، راستگویی  هللا در کتاب گرانبهایش
 :هایش را بیان فرموده استکنندۀ آخرین پیامکنند و ابالغمی

لَهُ ﴿فرماید:هللا متعال می ِمنُونَ  ۥ أَم  يَقُولُوَن تَقَوَّ ِلهِ  ٣٣بَل َلَّ يُؤ  ث  تُواا بَِحِديث  م ِ يَأ  إِن  ۦ فَل 

ِدقِينَ  محمد( آن )= قرآن( را بافته )و »)گویند: آیا می» .[24-22]الطور:  ﴾٣٤َكانُواا َصَٰ

آورند. پس اگر راست گویند )خیر، چنین نیست( بلکه ایمان نمی« به هللا نسبت داده( است؟
 «.ندباید سخنی مانند آن بیاور

تََرىَٰ ٱأَم  يَقُولُوَن ﴿ ِ ٱَعلَى  ف  ُ ٱ يََشإِ  فَإِن ا  َكِذبٗ  ّللَّ ُح  ّللَّ بَِك  َويَم  تِم  َعلَىَٰ قَل  ُ ٱيَخ  ِطلَ ٱ ّللَّ بََٰ  ل 

َحقَّ ٱَويُِحقُّ  تِهِ  ل  ُدورِ ٱَعِليُم  بَِذاِت  ۥإِنَّهُ  ۦ   ِبَكِلَمَٰ گویند: آیا می» .[54]الشورى:  ﴾٥٤لصُّ

زند، و هللا پس اگر هللا بخواهد بر قلب تو مهر می« دروغ بسته است؟!پیامبر( بر هللا »)
گمان او سازد، بیکند، و حق را با سخنان خویش محقق )و پا برجا( میباطل را محو می

 «.ها آگاه استبه راز سینه

لَُم أَنَُّهم  يَقُولُوَن إِنََّما يُعَل ُِمهُ ﴿ َجِمي ٞ  لَِّذيٱ ل َِسانُ  بََشٞر   ۥَولَقَد  نَع  ِه أَع  ِحُدوَن إِلَي 
َذا يُل   َوَهَٰ

بِين   َعَربِي ٞ  ِلَسان   گویند: ها میدانیم که آنو به راستی )ما( می» .[102]النحل:  ﴾١٠٣مُّ

ها  به او که اینکه زبان کسیدر حالی« دهدهمانا بشری )این آیات را( به او آموزش می»
 «.این )قرآن به( زبان عربی آشکار استدهند عجمی )= غیر عربی( است، و نسبت می

هنوز هم برخی از گمراهان مردم را به پیروی از اشخاصی که آنان را  با این وجود،
توانند دلیلی بر خوانند، اما نمینامند فرامیگر و طرق متصل به خشنودی هللا میهدایت

 :راستگویی خویش بیاورند

ِدقِينَ قُل  َهاتُواا ﴿ فرماید:هللا متعال می نَُكم  إِن ُكنتُم  َصَٰ َهَٰ بگو:  .[111]البقرة:  ﴾بُر 

 «.اگر راستگویید دلیل خود را بیاورید!»
ها را بر آنان نازل فرمود، هر گاه مردم راه را گم کردند هللا هللا رسوالن را فرستاد و کتاب

هدایت  لش بودکننده و مکمل ماقبشان فرستاد که آنان را با کتابی که تصدیقسویبهرسولی را 
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با قرآن کریم کامل شد و تا زمانی که هللا زمین و آنچه بر روی آن  کند تا اینکه رسالت الهی
 :است را به ارث ببرد باقی است

َذا لَِفي ﴿ فرماید:هللا متعال می ُولَىَٰ ٱ لصُُّحفِ ٱِإنَّ َهَٰ ِهيَم  ُصُحفِ  ١١ل  َرَٰ إِب 

های پیشین )نیز( بود. )فحوا( در صحیفه به راستی این» .[19-11]األعلى:  ﴾١٩َوُموَسىَٰ 

 «.های ابراهیم و موسیصحیفه

نَ ﴿  «.و به داود زبور دادیم» .[162]النساء:  ﴾اَزبُورٗ  دَ ۥَداوُ  اَوَءاتَي 

نَا ﴿ ةَ ٱإِنَّا  أَنَزل  َرىَٰ ما تورات را نازل کردیم که در » .[44]المائدة:  ﴾َونُورٞ  ىفِيَها ُهدٗ  لتَّو 

 «.استآن هدایت و نور 

ِرِهم بِِعيَسى ﴿
نَا َعلَىَٰ  َءاثََٰ نِ ٱَوقَفَّي  قٗ  ب  يََم ُمَصد ِ نَ  ل َِما اَمر  هِ  بَي  ِة  ٱ ِمنَ  يََدي  َرىَٰ هُ  لتَّو  نََٰ َوَءاتَي 

نِجيلَ ٱ ِ ها )= پیامبران پیشین( عیسی پسر و در پی آن» .[46]المائدة:  ﴾َونُورٞ  ىفِيِه ُهدٗ  ل 

ی توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود، و انجیل کنندهتصدیقمریم را فرستادیم که 
 «.را که در آن هدایت و نور بود به او دادیم

َك ﴿ نَا  إِلَي  بَ ٱَوأَنَزل  ِكتََٰ َحق ِ ٱبِ  ل  قٗ  ل  نَ  ل َِما اُمَصد ِ هِ  بَي  بِ ٱ ِمنَ  يََدي  ِكتََٰ ِه  فَ  ل  ِمنًا َعلَي  ُكمٱَوُمَهي   ح 

نَُهم بَِما  أَنَزَل  ُ  ٱبَي  ا َجا َءَك ِمَن  ّللَّ َوا َءُهم  َعمَّ َّبِع  أَه  َحق ِ ٱَوََل تَت و )این( » .[41]المائدة:  ﴾ل 

های که پیش ی کتابکنندهکه تصدیقکتاب )= قرآن( را به حق بر تو نازل کردیم در حالی
هللا نازل کرده است در میان ها شاهد و نگاهبان است، پس به آنچه از آن است و بر آن

های آنان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است، ها حکم کن و از هوی و هوسآن
 «.پیروی نکن )و از احکام الهی روی مگردان(

و ناسخ آخرین کتابی است که هللا آن را بر رسولش فرستاد و آن را حاکم ن قرآ
های پیشین که مخالف قرآن نباشد بهای پیشین قرار داد؛ پس هر آنچه از کتاکتاب

زیرا قرآن حاکم است و  .شودشود و آنچه مخالف قرآن باشد ترک میبدان عمل می
از قرآن پیروی نکند از هوای  کسهرو  ، آن چیزی است که قرآن آورده استحق

 .نفس خویش پیروی کرده است

 درخشان تا برپایی قیامت است که بر  یقرآن دلیل

 د:کنداللت می ج محمدراستگویی 

 :شودو از جانب هللا محافظت می 

نَا ﴿ فرماید:هللا متعال می ل  ُن نَزَّ رَ ٱإِنَّا نَح  ك  ِفُظونَ ۥ َوإِنَّا لَهُ  لذ ِ همانا » .[9]الحجر:  ﴾٩لََحَٰ

 «.ما قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما نگهبان آن هستیم
 کسهیچهللا این کتاب جاویدان را با صفات کمال و بزرگی توصیف فرموده است که 

 :قادر نخواهد بود کلماتش را جابجا کند کسهیچتواند مانند آن را بیاورد و نمی
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َءانٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِجيدٞ  بَل  ُهَو قُر  فُوِظ   ٥١مَّ ح  ح  مَّ -51]البروج:  ﴾٥٥فِي لَو 

 «.قرآن مجید است. که در لوح محفوظ )نگاشته شده( استبلکه این » .[55

َءانٞ  ۥإِنَّهُ ﴿ نُون   ٧٧َكِريمٞ  لَقُر  ك  ب  مَّ
ُمَطهَُّرونَ ٱإَِلَّ  ۥ َلَّ يََمسُّهُ  ٧١فِي ِكتََٰ ]الواقعة:  ﴾٧٩ل 

همانا این )کتاب( قرآنی کریم )و گرامی قدر( است. در کتاب پوشیده )= لوح » .[77-79
 «.زنندپاکان )= فرشتگان( به آن دست نمیمحفوظ( است. که جز 

 : را فرستاد تا قرآنی را که به او وحی کرده بود برای مردم تالوت کند ج رسولشأل  هللا

ة  ﴿ فرماید:هللا متعال می َك فِي  أُمَّ
نََٰ َسل  ِلَك أَر  ِلَها   ِمن َخلَت   قَد   َكَذَٰ لَُواا  أَُممٞ  قَب  تَت  ِهمُ  ل ِ  َعلَي 

كَ  لَِّذي  ٱ نَا  إِلَي  َحي  ای پیامبر!( این گونه تو را در )میان( امتی فرستادیم ») .[20]الرعد:  ﴾أَو 

ها های )دیگر، بودند و( رفتند، تا آنچه را به تو وحی کردیم بر آنها امتکه پیش از آن
 «.بخوانی

 

در بندگانش را به تالوت کتاب خویش و عمل به مضامین آن تشویق فرموده و سبحانه  هللا 
 : برابر آن، پاداش بزرگی را وعده داده است

َب  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می لُوَن ِكتََٰ ةَ ٱَوأَقَاُمواا  ّللَِّ ٱيَت  لَوَٰ ا  لصَّ َوأَنفَقُواا ِممَّ

ُهم  ِسر ٗ  نََٰ َرةٗ  ُجونَ يَر   َوَعَلنِيَةٗ  اَرَزق  ِلهِ  ٥٩تَبُورَ  لَّن تَِجَٰ ن فَض   ۦ   ِليَُوف ِيَُهم  أُُجوَرُهم  َويَِزيَدُهم م ِ

کنند و که کالم هللا را تالوت میگمان کسانیبی» .[20-59]فاطر:  ﴾٣٠َغفُوٞر َشُكورٞ ۥ إِنَّهُ 

کنند، به ایم؛ پنهان و آشکار انفاق میشان دادهدارند، و از آنچه روزینماز را بر پا می
ها را به تجارتی )پر سود( که هرگز زیان )و کساد( ندارد؛ امید دارند. تا )هللا( پاداش آن

 «.گمان او آمرزندة سپاسگزار استها بیفزاید، بیتمامی بدهد و از فضل خود بر آن
تردید سبحانه وتعالى اش ن به گویندهرا که به کتابش جسارت کند و در انتساب آ کسهرهللا 

 :کند، تهدید فرموده است

َف قَدَّرَ  ١١فَكََّر َوقَدَّرَ  ۥإِنَّهُ ﴿ فرماید:هللا متعال می َف قَدَّرَ  ١٩فَقُتَِل َكي   ٥٠ثُمَّ قُتَِل َكي 

بََر وَ  ٥٥ثُمَّ َعبََس َوبََسرَ  ٥١ثُمَّ نََظرَ  بَرَ ٱثُمَّ أَد  تَك  ثَرُ  ٥٣س  ٞر يُؤ  َذا  إَِلَّ ِسح  إِن   ٥٤فَقَاَل إِن  َهَٰ
ُل  َذا  إَِلَّ قَو  بََشرِ ٱَهَٰ ِليِه َسقَرَ  ٥٢ل  َك َما َسقَرُ  ٥٦َسأُص  َرىَٰ ِقي َوََل تََذرُ  ٥٧َوَما  أَد   ٥١ََل تُب 

بََشرِ  ل  اَحٞة ل ِ عَةَ َعَشرَ  ٥٩لَوَّ َها تِس  مبارزه با زیرا که او )برای » .[20-11]المدثر:  ﴾٣٠َعلَي 

قرآن( اندیشید، و اندازه )و محاسبه( کرد. پس مرگ بر او باد! چگونه اندازه )و محاسبه( 
سپس نگاهی افکند.  ! چگونه اندازه )و محاسبه( کرد؟!باز )هم(، مرگ بر او باد کرد؟!

آنگاه چهره درهم کشید و روی ترش کرد. سپس )به حق( پشت نمود و تکبر ورزید. 
این  )قرآن( چیزی جز جادویی که )از دیگران( آموخته شده، نیست. و این»آنگاه گفت: 

به زودی او را به سقر )جهنم( درخواهم آورد. و تو چه  «.)چیزی( جز گفتار بشر نیست
گذارد و نه )چیزی را( چیست؟! )آتش سوزانی که( نه )چیزی را( باقی می« سقر»دانی 

زاند. برآن )آتش( نوزده )فرشته( گمارده سوکند. پوست را )دگرگون کرده و( میرها می
 «.شده است

امر به اطاعت پیامبر و پیروی از هدایت ایشان در آیات زیادی تکرار م یعظن آدر این قر
است و آخرین  پایدارشده است؛ زیرا هدایت و سیرۀ پیامبر تا زمانی که قرآن باقی باشد 

 : گری است که هللا به آنان وحی فرمودهدایت



  پرتوی از وحی نور من الوحی                                                  14

 

َك ُروحٗ ﴿ فرماید:متعال میهللا  نَا  ِإلَي  َحي  ِلَك أَو  ن   اَوَكَذَٰ ِرنَا   م ِ ِري ُكنتَ  َما أَم   َما تَد 

بُ ٱ ِكتََٰ نُ ٱَوََل  ل  يَمَٰ ِ هُ نُورٗ  ل  نََٰ ِكن َجعَل  ِدي اَولََٰ ِدي  إِلَىَٰ  بِِهۦ نَّه  َمن نََّشا ُء ِمن  ِعبَاِدنَا  َوإِنََّك لَتَه 

ط   تَِقيم   ِصَرَٰ س  گونه بر تو )ای پیامبر( روحی )= قرآن و این» .[25]الشورى:  ﴾٢٥مُّ

دانستی کتاب و ایمان چیست، کریم( را به فرمان خود وحی کردیم، تو )پیش از این( نمی
مان را که بخواهیم، هدایت ولی ما آن را نوری قرار دادیم، با آن هر کس از بندگان

 «.کنیست هدایت میکنیم، و مسلماً تو )ای پیامبر( به راه رامی
که قرآن بر او نازل ج  ادعا کند که هدایتی غیر از هدایت قرآن و غیر از هدایت محمد کسهر

 :خواهد نور هللا را با دهانش خاموش کندای است که میکنندهشد دارد، گمراه و گمراه

فِ ﴿ فرماید:هللا متعال می  ِهِهم  وَ  ّللَِّ ٱواا نُوَر يُِريُدوَن ِليُط  َوَٰ ُ ٱبِأَف  َولَو  َكِرهَ  ۦُمتِمُّ نُوِرهِ  ّللَّ

ِفُرونَ ٱ َكَٰ َسَل َرُسولَهُ  لَِّذي  ٱُهَو  ١ل  ُهَدىَٰ ٱبِ  ۥأَر  َحق ِ ٱَوِديِن  ل  ِهَرهُ  ل  ينِ ٱَعلَى  ۥِليُظ  َولَو   ۦُكل ِهِ  لد ِ

ِرُكونَ ٱَكِرهَ  ُمش  خواهند نور اهلل را با دهان خود خاموش کنند، ولی ها میآن» .[9-1]الصف:  ﴾٩ل 

او کسی است که رسول اهلل  ﴾8﴿کنندة نور خویش است هرچند کافران خوش نداشته باشند. اهلل کامل

را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همة ادیان غالب گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته 

 «.باشند

 شود و همان چیزی است که هللا یااز وحی گرفته می صحیح علم

    د:انفرموده ج رسولش

وحی که هللا بر رسولش نازل فرمود بگیرد، هللا درجات باال و پاداش کسی که علم را از 
 :دهدبزرگی به او می

فَعِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُ ٱيَر  مَ ٱأُوتُواا  لَِّذينَ ٱَءاَمنُواا ِمنُكم  وَ  لَِّذينَ ٱ ّللَّ ِعل  ت   ل   ﴾َدَرَجَٰ
اند و کسانی را که هللا مقام )و درجات( کسانی را از شما که ایمان آورده» .[11]المجادلة: 

 «.برداند باال میعلم داده شده

تَِوي ﴿ لَُموَن وَ  لَِّذينَ ٱقُل  َهل  يَس  لَُموَن   ٱلَِّذينَ يَع  بگو: آیا » .[9]الزمر:  ﴾ََل يَع 

 «.دانند یکسان هستند؟!که  نمیدانند، و کسانیمیکه کسانی
 :گذاردرا در دل به جا می او تعالیی که از جانب هللا آمده است، ترس و خشیت علم

َشى ﴿ فرماید:هللا متعال می َ ٱإِنََّما يَخ  ُؤاا ٱِمن  ِعبَاِدِه  ّللَّ عُلََمَٰ  جز این » .[51]فاطر:  ﴾ل 

 «.ترسنددانایان از او مینیست که از میان بندگان هللا 
تا مردم را گمراه سازد یا به کند می وجود ندارد که ادعای این علم را ستمکارتر از آن کس 

 :شودکه بر او وحی یا الهام میکند می مردم ادعا دروغ و فریب

ِن ﴿ فرماید:هللا متعال می لَمُ ِممَّ تََرىَٰ ٱَوَمن  أَظ  َكِذبًا أَو  قَاَل أُوِحَي إِلَيَّ َولَم   ّللَِّ ٱَعلَى  ف 

ءٞ  ِه َشي  لَ  َسأُنِزلُ  قَالَ  َوَمن يُوَح إِلَي  ُ  ٱ أَنَزلَ  َما   ِمث  ِلُمونَ ٱَولَو  تََرىَٰ  إِِذ  ّللَّ
ِت  لظََّٰ فِي َغَمَرَٰ

تِ ٱ َمو  ئَِكةُ ٱوَ  ل 
َملََٰ  اا أَي   ل  اا أَنفَُسُكُم   ِديِهم  بَاِسُطو  ِرُجو  مَ ٱأَخ  يَو  َن َعَذاَب  ل  َزو  ُهونِ ٱتُج  بَِما ُكنتُم   ل 
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َر  ّللَِّ ٱتَقُولُوَن َعلَى  َحق ِ ٱَغي  تِهِ  ل  بُِرونَ  ۦَوُكنتُم  َعن  َءايََٰ تَك  و چه » .[92]األنعام:  ﴾٩٣تَس 

به من وحی شده »که دروغی به هللا ببندد، یا بگوید: کسی ستمکار تر است از کسی
من )نیز( همانند آنچه هللا »که بگوید: است، و کسی که به او وحی نشدهدر حالی«. است

که )این( شوی( اگر ببینی هنگامیزده میو )شگفت« کنم!نازل کرده است، نازل می
ها را گشوده )و اند، و فرشتگان )قبض روح( دستستمکاران در سکرات مرگ فرو رفته

باری در برابر آنچه خفت هایتان را بیرون آورید! امروز عذابجان»گویند:( به آنان می
 «.گفتید، و نسبت به آیات او تکبّر ورزیدید، خواهید دیدناحق بر هللا می
های شیطان برحذر داشته است؛ زیرا شیطان به بدی و ما را از پیروی از گامهللا سبحانه 
 نسبت دانند به هللاو نیز هللا مردم را برحذر فرموده از اینکه آنچه را نمی دهدزشتی فرمان می

 :دهند

َّبِعُواا  َوَلَ ﴿ فرماید:هللا متعال می تِ  تَت ِن  ٱ ُخُطَوَٰ َطَٰ بِين   لَُكم  َعُدو ٞ  ۥإِنَّهُ  لشَّي  إِنََّما  ١٦١مُّ

ُمُرُكم بِ 
ءِ ٱيَأ  َشا ءِ ٱوَ  لسُّو  فَح  لَُمونَ  ّللَِّ ٱَوأَن تَقُولُواا َعلَى  ل   .[169-161]البقرة:  ﴾١٦٩َما ََل تَع 

شیطان پیروی نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست. )او( شما را فقط های و از گام»
 «.دانیددهد و اینکه به هللا نسبت دهید آنچه را که نمیبه بدی و زشتی فرمان می

 ؟چگونه از روی علم در مورد هللا سخن بگویم

مَ لَنَا  إَِلَّ ﴿: همان چیزی را بگو که فرشتگان به پروردگارشان گفتند نََك ََل ِعل  َحَٰ ُسب 

 إِنََّك أَنَت 
تَنَا   عَِليمُ ٱَما َعلَّم  َحِكيمُ ٱ ل  فرشتگان( گفتند: منزهی تو! ما چیزی ») .[25]البقرة:  ﴾ل 

 «.دانیم، تو دانای حکیمیای نمیجز آنچه به ما آموخته

را ثابت کرده یعنی همان چیزی را برای هللا ثابت بدان که هللا در مورد خود آن 
 .است پس آن را نفی نکن

 .نفی کن آن چه را هللا آن را از خود نفی فرموده پس تو آن را ثابت ندانو 
 .آنچه را خدا در مورد خود بیان نفرموده است، آن را از جانب هللا نگوو 

 .ایبدین ترتیب، از روی علم در مورد هللا سخن گفته

سَ ﴿: فرمایددر مورد خویش میهللا سبحانه  ِلِهۦ لَي  ٞء   َكِمث  بَِصيرُ ٱ لسَِّميعُ ٱ َوُهوَ  َشي   ﴾ل 
 «.هیچ چیز همانند او نیست، و او شنوای بیناست» .[11]الشورى: 

سَ ﴿: پس بگو ِلِهۦ لَي  ءٞ  َكِمث   .هیچ یک از مخلوقات هللا، با او شبیه نیست .﴾َشي 

َ ٱ﴿: بگوو  .بیندشنود و میمی سبحانه هللا .﴾َسِميُع  بَِصيرٞ  ّللَّ

شنیدن و دیدن را برای خودش ثابت کرد، پس من هم شنیدن و دیدن را برای هللا 
 .دانماو ثابت می

تَنَا  ﴿: گویمو مانند فرشتگان می َم لَنَا  إَِلَّ َما َعلَّم  نََك ََل ِعل  َحَٰ  .[25]البقرة:  ﴾ُسب 

 «.دانیمای نمیمنزهی تو! ما چیزی جز آنچه به ما آموخته»

لَُم َمن فِي ﴿: فرمایدمی ـهللا  تِ ٱقُل َلَّ يَع  َوَٰ ِۡ ٱوَ  لسََّمَٰ َر  بَ ٱ ل  غَي  ُ ٱإَِلَّ  ل  ]النمل:  ﴾ّللَّ

 «.داندها و زمین جز هللا هیچ کس غیب نمیبگو: در آسمان» .[62
 .داندجز هللا غیب نمی کسهیچ: پس بگو



  پرتوی از وحی نور من الوحی                                                  16

 

از این رو، من هم علم غیب  .علم غیب را از همه غیر از خودش نفی فرمودهللا 
 .کنمرا از همه جز هللا نفی می

تَنَا  ﴿: گویمو همانند فرشتگان می َم لَنَا  إَِلَّ َما َعلَّم  نََك ََل ِعل  َحَٰ منزهی تو! ما » ﴾ُسب 

 «.دانیمای نمیچیزی جز آنچه به ما آموخته

بَِصيرُ ٱ لسَِّميعُ ٱَوُهَو ﴿: فرمایدمیهللا سبحانه  اما چگونگی  «.شنوای بیناستو او » ﴾ل 

آنچه را هللا در مورد خودش  .یدن و دیدن خویش را هرگز بیان نفرموده استنش
 .نفرموده و نسبت به آن علم نداری نگو

جمعی در یک مکان یا ثابت است که هللا سخنان بندگانش را که به صورت دسته
گوناگون او را های های مختلف و درخواستبه صورت جداگانه و به زبان

را در دنیا یا در آخرت به او عطا  یکهرو درخواست  شنودخوانند میمی
 .فرمایدمی

شنود و شنیدن دانی، نگو چگونه میبه این دلیل که چگونگی شنیدن هللا را نمی
که هللا شنواست؛ زیرا این صفت را  ی نکن؛ بلکه فقط ایمان داشته باشرا از او نف

 فَإِن ِي َعن ِي ِعبَاِدي َسأَلَكَ  َوإَِذا﴿ فرماید:بیان فرموده و نیز میدر قرآن برای خودش 

َوةَ  أُِجيبُ  قَِريب    و چون بندگانم، از تو درباره من » .[116]البقرة:  ﴾َدَعانِ  إَِذا لدَّاعِ ٱ َدع 

که مرا بخواند؛ اجابت بپرسند، بگو: به راستی که من نزدیکم، دعای دعاکننده را هنگامی
 «.کنممی

زیرا هللا، همانگونه  ،شبیه صفات مخلوقاتش استصفات هللا نیز گمان مبر که و 

سَ ﴿: فرمایدکه در مورد خود می ِلِهۦ لَي  ٞء   َكِمث  بَِصيرُ ٱ لسَِّميعُ ٱ َوُهوَ  َشي  ]الشورى:  ﴾ل 

 :خالق همانند مخلوق نیست «.هیچ چیز همانند او نیست، و او شنوای بیناست» .[11

لُُق  أَفََل تََذكَُّرونَ  أَفََمن﴿ لُُق َكَمن َلَّ يَخ  آفریند، که میآیا کسی» .[17]النحل:  ﴾١٧يَخ 

 «.گیرید؟!آفریند؟! آیا پند نمیمانند کسی است که نمی

  :و بدون نقص و همیشگی و پیوسته است املکصفات هللا  بدان که و

نَ ﴿ َحَٰ ةِ ٱ َرب ِ  َرب ِكَ  ُسب  ِعزَّ ا ل  پاک و منزه است » .[110]الصافات:  ﴾١١٠يَِصفُونَ  َعمَّ

 «.کنندپروردگار تو، پروردگار عزت، از آنچه )مشرکان( توصیف می

قتی ؤمانند صفات مخلوق نیست؛ زیرا صفات مخلوق ناقص و مخالق صفات 
  .است

 فرماید؟هللا سبحانه در قرآن کریم، خودش را چگونه توصیف می

ُ ٱ﴿: فرمایدهللا سبحانه می ء    ّللَّ ِلُق ُكل ِ َشي  ء   ُكل ِ  َعلَىَٰ  َوُهوَ  َخَٰ ]الزمر:  ﴾٦٥َوِكيلٞ  َشي 

 «.هللا آفریدگار همه چیز است، و او بر همه چیز نگهبان است» .[65
 .پس خالق فقط هللا است و غیر او مخلوق هستند
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ُ ٱقُل  ُهَو ﴿ فرماید:هللا متعال می ُ ٱ ١أََحد   ّللَّ َمدُ ٱ ّللَّ  ۥَولَم  يَُكن لَّهُ  ٣َولَم  يُولَد  لَم  يَِلد   ٥لصَّ

نیاز او هللا یکتا و یگانه است. هللا بی )ای پیامبر( بگو:» .[4-1]اإلخالص:  ﴾٤ُكفًُوا أََحُد  

است )و همه نیازمند او هستند(. نه )فرزندی( زاده و نه زاده شده است. و هیچ کس 
 .«همانند و همتای او نبوده و نیست

ای است که هیچ شریک و شبیه اله و معبود بر حق و یگانههمان هللا بنابراین،  
 .و همانندی ندارد

اا أَنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َ ٱأَلَم  تََرو  ا فِي  ّللَّ َر لَُكم مَّ تِ ٱَسخَّ َوَٰ ِۡ ٱَوَما فِي  لسََّمَٰ َر   ل 

ُكم  نِعََمهُ  بََغ َعلَي  ِهَرةٗ ۥ َوأَس    َظَٰ
 
ِدُل فِي  لنَّاِس ٱ َوِمنَ  َوبَاِطنَٗة م   ّللَِّ ٱَمن يَُجَٰ ِر ِعل   َوَلَ  ُهٗدى َوَلَ  بِغَي 

ب   نِير   ِكتََٰ ها و آنچه را که در آیا ندیدید که هللا آنچه را که در آسمان» .[50]لقمان:  ﴾٥٠مُّ

های خود را آشکار و پنهان )بطور فراوان( زمین است؛ مسخر شما کرده است، و نعمت
از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب بر شما ارزانی داشته است؟! و 

 «.کندهللا مجادله می ۀروشنگری دربار

از آنها خصوصیات متمایزی قرار داد تا انسان  یکهرهللا مواد را آفرید و برای 
کردن آتش و ساختن از آنها استفاده کند؛ به عنوان نمونه، از چوب برای روشن

شود، یا انسان از آهن برای ساختن ظروفی استفاده میکشتی برای حرکت در دریا 
استفاده مانند دیگ برای پختن غذا و سالح برای حمایت از خود و یاری دین هللا 

 :کندمی
  فرماید:هللا متعال می

َن  لَِّذيٱ﴿ َضرِ ٱ لشََّجرِ ٱَجعََل لَُكم م ِ َخ  هُ  أَنتُم فَإَِذا   انَارٗ  ل  ن   .[10س: ی] ﴾١٠تُوقُِدونَ  م ِ

که از درخت سبز برای شما آتش پدید آورد، پس آنگاه شما از آن )آتش( )همان( کسی»
 «.افروزیدمی

تِِه ﴿ َجَوارِ ٱَوِمن  َءايََٰ رِ ٱفِي  ل  بَح  مِ ٱكَ  ل  لََٰ َع  های او واز نشانه» .[25]الشورى:  ﴾٣٥ل 

 «.هایی است که همچون کوه در دریا روانندکشتی

نَا ﴿  َحِديدَ ٱَوأَنَزل  ٞس  ل  ِفعُ  َشِديدٞ  فِيِه بَأ  لَمَ  ِللنَّاِس  َوَمنََٰ ُ ٱ َوِليَع   ۥَوُرُسلَهُ  ۥَمن يَنُصُرهُ  ّللَّ

ِب  ٱبِ  غَي  و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی » .[52د: ی]الحد ﴾قَِويٌّ َعِزيزٞ  ّللََّ ٱ إِنَّ  ل 

و پیامبرانش سخت و منافعی برای مردم است. و تا هللا معلوم بدارد چه کسی به نادیده او 
 «.گمان هللا توانای پیروزمند استکند، بیرا یاری می

های بندگانش را چنان آفریده که به صورت طبیعی او را دوست دارند و هللا دل
او پناه  سویبهخوانند و در هر زمانی خدا را میمؤمنان  .برنداو پناه می سویبه
فقط  .شناسنداندوه شدید هللا را میبرند؛ اما کافران و مشرکان فقط در سختی و می

شود و آنچه را شریک خدا به تنهایی متوجه می سویبههای آنان در چنین حالتی دل
دهد، به شرک و کفر کنند، اما وقتی که هللا آنان را نجات میآوردند فراموش میمی

 :گردندخویش بازمی
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جٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می و  َ ٱَدَعُواا  لظُّلَلِ َكٱ َوإَِذا َغِشيَُهم مَّ ِلِصيَن لَهُ  ّللَّ ينَ ٱُمخ  ا  لد ِ فَلَمَّ

ُهم  إِلَى  ىَٰ بَر ِ ٱنَجَّ تَِصٞد   ل  ق  ُهم مُّ َحدُ  َوَما فَِمن  تِنَا  بِ  يَج  و » .[25]لقمان:  ﴾٣٥َكفُور   َختَّار   ُكلُّ  إَِلَّ  ايََٰ

با اخالص  ها را بپوشاند، هللا رابان آنکه )در دریا( موجی همچون سایههنگامی
ها را )با آوردن( به خشکی نجات داد، آنگاه بعضی از آنان راه خوانند، پس چون آنمی

که بعضی دیگر راه مانند، در حالیگیرند. )و بر ایمان و عهد خود میاعتدال را پیش می
 «.کندشکنان ناسپاس؛ انکار نمیگیرند( و آیات ما را هیچ کس جز پیمانکفر را پیش می

نعمت خویش  هللا سبحانه .ها بودنددر کشتی، اجداد ما انسان ÷ نوح همراهیان

های زمین را فراگرفت، ما را که وقتی آب تمام کنار و گوشهکند می را بر ما بیان
 :در کشتی سوار کرد

ا َطغَا ﴿ فرماید:هللا متعال می َما ءُ ٱإِنَّا لَمَّ ُكم  فِي  ل  نََٰ َجاِريَةِ ٱَحَمل   .[11]الحاقة:  ﴾١١ل 

 «.که آب طغیان کرد، شما را در کشتی سوار کردیمهمانا هنگامی»
هللا مردم را از یک مرد و زن و پدرشان را از خاک آفرید و فرمان داد که 

بر دیگر تجاوز نکند، اما پیروان باطل  کسهیچبر دیگری برتری نجوید و  کسهیچ
 :خواهندچنین چیزی نمی

ن َذَكر   لنَّاسُ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ُكم م ِ نََٰ ُكم   َوأُنثَىَٰ  إِنَّا َخلَق  نََٰ  ُشعُوٗبا َوَجعَل 

اا   َوقَبَا ئِلَ  َرَمُكم   إِنَّ  ِلتَعَاَرفُو  ُكم   إِنَّ  ّللَِّ ٱ ِعندَ  أَك  قَىَٰ َ ٱأَت  ای » .[12]الحجرات:  ﴾١٣َعِليم  َخبِيرٞ  ّللَّ

ها قرار ها و قبیلهمرد و زن آفریدیم، و شما را تیرهشک ما شما را از یک مردم! بی
ترین شما نزد هللا پرهیزگارترین شماست، دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی

 «.گمان هللا دانای آگاه استبی

َن ﴿ لَُم بُِكم  إِذ  أَنَشأَُكم م ِ ِۡ ٱُهَو أَع  َر  تُِكم   أُمَّ  بُُطونِ  فِي َوإِذ  أَنتُم  أَِجنَّةٞ  ل  اا  فََل  َهَٰ  تَُزكُّو 

لَُم بَِمِن  ُهوَ  أَنفَُسُكم    که و او نسبت به شما داناتر است، هنگامی» .[25]النجم:  ﴾تَّقَىَٰ  ٱأَع 

هایی تان بصورت جنینکه شما در شکم مادرانشما را از زمین پدید آورد، و هنگامی
که پرهیزکاری نمودند داناتر کسانیبودید، پس خودتان را نستائید )و پاک نشمارید( او به 

  «.است
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 .پسندندخواهد نمیپیروان باطل آنچه را خدا برای بندگانش می
شان باقی بماند و مردم از آنان پیروی بلکه دوست دارند که ریاست 

رسیدن به هللا و آمرزش و  هایبه عنوان واسطهکنند و آنان را 
 : بهشت او قرار دهند

ِمل   تَّبِعُواا ٱَكفَُرواا ِللَِّذيَن َءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱَوقَاَل ﴿ ید:فرماهللا متعال می نَح  َسبِيلَنَا َول 

ِذبُونَ  ء   إِنَُّهم  لََكَٰ ن َشي  ُهم م ِ يََٰ
ِمِليَن ِمن  َخَطَٰ ُكم  َوَما ُهم بَِحَٰ يََٰ قَاَٗل  ١٥َخَطَٰ قَالَُهم  َوأَث  ِملُنَّ أَث  َولَيَح 

قَاِلِهم   َولَيُس   َع أَث  مَ مَّ َمةِ ٱلُنَّ يَو  ِقيََٰ تَُرونَ  ل  ا َكانُواا يَف  که و کسانی» .[12-15ت: بوک]العن ﴾١٣َعمَّ

از راه ما پیروی کنید، و البته ما )بار( »که ایمان آوردند؛ گفتند: کافر شدند به کسانی
ها هرگز چیزی از گناهان ایشان را بر نخواهند داشت، و آن«. داریمتان را بر میگناهان

دارند، و بر میهای سنگین )گناهان( خویش را گو هستند. و البته بارها دروغگمان آنبی
دارند، و روز قیامت یقیناً از های دیگری را با بارهای سنگین خود بر می)همچنین( بار
 «.بستند پرسیده خواهند شدآنچه افترا می

 :اوست در ملکیتمالک بزرگ است و تمام هستی  او .عظمت و بزرگی فقط برای هللا است

ُ ﴿ فرماید:هللا متعال می هَ  ََل   ٱّللَّ َحيُّ  ُهوَ  إَِلَّ  إِلََٰ
قَيُّوُم   ٱل  ُخذُهُۥ َلَ  ٱل  ٞم   َوَلَ  ِسنَةٞ  تَأ   َما لَّهُۥ نَو 

تِ  فِي َوَٰ ِۡ   فِي َوَما ٱلسََّمَٰ َر  فَعُ  ٱلَِّذي َذا َمن ٱل  نِِهۦ  إَِلَّ  ِعنَدهُۥ  يَش  لَمُ  بِإِذ  نَ  َما يَع  ِديِهم   بَي   َوَما أَي 
فَُهم    ء   يُِحيُطونَ  َوَلَ  َخل  ن   بَِشي  ِمِهۦ  م ِ ِسيُّهُ  َوِسعَ  َشا َء   ِبَما إَِلَّ  ِعل  تِ  ُكر  َوَٰ َۡ   ٱلسََّمَٰ َر   َوَلَ  َوٱل 

ُظُهَما   وُدهُۥيَ  عَِليُّ  َوُهوَ  ِحف 
عَِظيمُ  ٱل  هللا )معبود بر حق است( هیچ » .[522]البقرة:  ﴾٥٢٢ٱل 

نه چرت او معبودی بحق جز او نیست، زنده )و جهان هستی را( نگه دار و مدبر است، 
ها و آنچه در زمین است از آن اوست کیست که را فرا گیرد و نه خواب، آنچه  در آسمان

در نزد اوجز به فرمان او شفاعت کند؟  آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان 
یابد، کرسی او داند. و به چیزی از علم او، جز به آنچه بخواهد احاطه نمیاست می
ن را در بر گرفته، و نگاهداری آن دو )زمین و آسمان( بر او گران و ها و زمیآسمان

 «.دشوار نیاید، و او بلند مرتبه و بزرگ است
 :دارد برتریو صفات  وتراسماء نیکسبحانه وتعالى هللا 

ُ ٱ هُوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می هَ  ََل   لَِّذيٱ ّللَّ ِلمُ  هَُو   إَِلَّ  إِلََٰ بِ ٱ َعَٰ غَي  َدةِ  ٱوَ  ل  نُ ٱ هُوَ  لشََّهَٰ َمَٰ ح   لرَّ

ِحيمُ ٱ ُ ٱ هُوَ  ٥٥لرَّ هَ  ََل   لَِّذيٱ ّللَّ َمِلكُ ٱ هُوَ  إَِلَّ  إِلََٰ قُدُّوسُ ٱ ل  مُ ٱ ل  ِمنُ ٱ لسَّلََٰ ُمؤ  ِمنُ ٱ ل  ُمَهي  عَِزيزُ ٱ ل  َجبَّارُ ٱ ل   ل 
ُمتََكب ُِر  ٱ نَ  ل  َحَٰ ا ّللَِّ ٱ ُسب  ِركُونَ  َعمَّ ُ ٱ هُوَ  ٥٣يُش  ِلقُ ٱ ّللَّ َخَٰ بَاِرئُ ٱ ل  ُر  ٱ ل  ِ ُمَصو  َما ءُ ٱ لَهُ  ل  َس  نَىَٰ  ٱ ل  ُحس   ل 

تِ ٱ فِي َما ۥلَهُ  يَُسب ِحُ  َوَٰ ِۡ  ٱوَ  لسََّمَٰ َر  عَِزيزُ ٱ َوهُوَ  ل  َحِكيمُ ٱ ل  او هللا » .[54-55]الحشر:  ﴾٥٤ل 

مهربان  ۀاست که جز او معبودی )راستین( نیست، دانای غیب و آشکار است، او بخشند
است. او هللا است که جز او معبودی )راستین( نیست، پادشاه، نهایت پاک، منّزه )و سالم 

عظمت و  ۀکننده( و شایستاز هر عیب(، ایمنی دهنده، نگهبان پیروزمند، جبار )جبران
آورند. او هللا است، بزرگی است. هللا پاک و منّزه است از آنچه )برای او( شریک می

ها و زمین های نیک است، آنچه در آسماننظیر( برای او نامن، نقشبند )بیخالق، نوآفری
 «.گویند، و او پیروزمند حکیم استاست تسبیح او می
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خلق  .کندتمام جهان هستی از آِن هللا است و هر گونه که بخواهد آن را اداره می
 :اوست و امر از آنِ 

ُ ٱإِنَّ َربَُّكُم ﴿ فرماید:هللا متعال می تِ ٱَخلََق  لَِّذيٱ ّللَّ َوَٰ َۡ ٱوَ  لسََّمَٰ َر   ثُمَّ  فِي ِستَِّة أَيَّام   ل 

تََوىَٰ ٱ ِش  ٱَعلَى  س  عَر  ِشي  ل  لَ ٱيُغ  لُبُهُ  لنََّهارَ ٱ لَّي  سَ َوٱ اَحثِيثٗ ۥ يَط  قََمرَ ٱوَ  لشَّم  ِت   لنُُّجومَ ٱوَ  ل  َرَٰ ُمَسخَّ

ِرهِ  قُ ٱأَََل لَهُ  ۦ   بِأَم  َخل  ُر  ٱوَ  ل  َم  ُ ٱتَبَاَرَك  ل  لَِمينَ ٱَربُّ  ّللَّ عََٰ ای مردم( ») .[24]األعراف:  ﴾٢٤ل 

ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر شما هللا است که آسمان گمان پروردگاربی
رود، و خورشید و پوشاند که شتابان در پی آن میعرش مستقر شد، شب را به روز می

ش و نهستند، آگاه باشید که آفریگان )را آفرید( که مسخر فرمان او هماه و ستار
وایی از آِن او است، پر برکت )و به غایت بزرگ( است هللا که پروردگار جهانیان رفرمان
 «.است

قدرتمند و بر هر چیزی او تعالی  .ایگیرد و نه خستگینه خوابی او را فرومی
 :تواناست

َ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ء   ُكل ِ  َعلَىَٰ  ّللَّ چرا که هللا بر » .[50]البقرة:  ﴾قَِديرٞ  َشي 

 «.هر چیز توانا است

لُنَا إِنََّما﴿ ء   قَو  هُ  إَِذا   ِلَشي  نََٰ فرمان ما به » .[40]النحل:  ﴾٤٠فَيَُكونُ  ُكنۥ لَهُ  نَّقُولَ  أَن أََرد 

پس )بال « موجود باش»اش کنیم، فقط این است که به او گوییم: هر چیزکه چون اراده
 «.شودمی فاصله( موجود

 کند:برای بندگانش کافی است و از آنان حمایت میهللا سبحانه 

َس ﴿ فرماید:هللا متعال می ُ ٱأَلَي  َدهُ  ّللَّ اش آیا هللا برای بنده» .[26]الزمر:  ﴾بَِكاف  َعب 

 «.کافی نیست؟!

، کسهیچآورد، و بسیار ذکر هللا را به زبان میکند می مؤمنی که به خدا توکل
 :شودو نه شیطان و نه دیگران بر او مسلط نمی نه ساحر

تَِعذ  ٱفَ ﴿ فرماید:هللا متعال می نِ ٱِمَن  ّللَِّ ٱبِ  س  َطَٰ ِجيمِ ٱ لشَّي  َس لَهُ ۥ إِنَّهُ  ٩١لرَّ ن  َعلَى ۥ لَي  َطَٰ ُسل 

شده، از )شر( شیطان رانده » .[99-91]النحل:  ﴾٩٩َءاَمنُواا َوَعلَىَٰ َرب ِِهم  يَتََوكَّلُونَ  لَِّذينَ ٱ

کنند؛ شان توکل میاند و بر پروردگارکه ایمان آوردهگمان او بر کسانیبه هللا پناه ببر. بی
 «.)هیچ( تسلطی ندارد

دَ ﴿ نِ ٱإِنَّ َكي  َطَٰ قطعاً نیرنگ )و نقشه( شیطان ضعیف » .[76]النساء:  ﴾َكاَن َضِعيفًا لشَّي 

 «.است

ِحر   ﴿ ُد َسَٰ ُث أَتَىَٰ  لسَّاِحرُ ٱ ِلحُ يُف   َوَلَ  إِنََّما َصنَعُواا َكي  شک آنچه بی» .[69]طه:  ﴾َحي 

 «.اند، تنها مکر ساحر است، و ساحر هر جا رود رستگار )و موفق( نخواهد شدساخته

عَِزيزِ ٱَوتََوكَّل  َعلَى ﴿ ِحيمِ ٱ ل  َك ِحيَن تَقُومُ  لَِّذيٱ ٥١٧لرَّ َوتَقَلُّبََك فِي  ٥١١يََرىَٰ

ِجِدينَ ٱ عَِليمُ ٱ لسَِّميعُ ٱُهَو ۥ إِنَّهُ  ٥١٩لسََّٰ و بر هللا پیروزمند » .[550-517]الشعراء:  ﴾٥٥٠ل 

خیزی که )برای عبادت( بر میکه تو را به هنگامیمهربان توکل کن. )همان( کسی



 51 پرتوی از وحی نور من الوحی

بیند(. کنندگان )میبیند. و )نیز( حرکت )و نشست  و بر خاست( تو را میان سجدهمی
 «.همانا او شنوای داناست

کسی که به سحر تمایل پیدا کند آنگونه که مشتری  .رودنمینزد ساحران مؤمن 
ای در آخرت خواهد و نزد ساحران رفته و آنان را تصدیق کند، بهرهکاال را می

 :ندارد

هُ ٱَولَقَد  َعِلُمواا لََمِن ﴿ فرماید:هللا متعال می تََرىَٰ ق   ل  ِخَرةِ ٱِفي  ۥَما لَهُ  ش 
 ﴾ِمن  َخلََٰ

نخواهد  ۀدانستند که هرکس خریدار آن باشد، در آخرت بهرقطعاً میو » .[105]البقرة: 
 «.داشت

آموزاند؛ زیرا ساحر در دنیا و گیرد و به دیگران نمیسحر را فرانمیمؤمن 
 :آخرت رستگار نخواهد شد

لُواا  تَّبَعُواا ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِطينُ ٱَما تَت  يََٰ ُن  لشَّ َمَٰ َن  َوَما َكفََر ُسلَي  َمَٰ ِك ُسلَي  َعلَىَٰ ُمل 

ِكنَّ  ِطينَ ٱَولََٰ رَ ٱ لنَّاسَ ٱَكفَُرواا يُعَل ُِموَن  لشَّيََٰ ح  و از آنچه شیاطین در » .[105]البقرة:  ﴾لس ِ

 خواندند پیروی کردند، و درحالیکه سلیمان)عهد( فرمانروایی سلیمان )بر مردم( می
و کافر نشد، و لیکن شیاطین کفر ورزیدند، به مردم سحر  ()هرگز دست به سحر نیالود

 «.آموختند

نَةٞ  د  َوَما يُعَل َِماِن ِمن  أَحَ ﴿ ُن فِت  فُر   فََل  َحتَّىَٰ يَقُوََل  إِنََّما نَح  و )آن » .[105]البقرة:  ﴾تَك 

ما »گفتند: دادند، مگر اینکه )از پیش به او( میدو فرشته( به هیچ کس چیزی یاد نمی
 «.وسیله آزمایشیم، پس کافر نشو

از جمله مواردی که هللا در مورد خودش فرموده این است که علیم و خبیر است 
 :حد و مرزی نداردسبحانه وتعالى او و علم 

قُ ٱإِنَّ َربََّك ُهَو ﴿ فرماید:هللا متعال می
َخلََّٰ عَِليمُ ٱ ل  گمان بی» .[16]الحجر:  ﴾١٦ل 

 «.ی داناستآفرینندهپروردگار تو، همان 

بِ ٱَمفَاتُِح  ۥَوِعنَدهُ ﴿ غَي  لَُم َما ِفي  ل  لَُمَها  إَِلَّ ُهَو  َويَع  بَر ِ ٱََل يَع  ِر  ٱوَ  ل  بَح  قُُط ِمن  ل  َوَما تَس 

لَُمَها َوََل َحبَّة   تِ  ِفي َوَرقَة  إَِلَّ يَع  ِۡ ٱ ُظلَُمَٰ َر  ب   ل  ب   فِي إَِلَّ  يَاِبس   َوَلَ  َوََل َرط   ِكتََٰ

بِين   داند، ها را نمیو کلیدهای غیب نزد اوست؛ و جز او کسی آن» .[29]األنعام:  ﴾٢٩مُّ

افتد؛ مگر اینکه آن داند، و هیچ برگی )از درختی( نمیآنچه را در خشکی و دریاست می
های زمین  و نه هیچ تر و خشکی )و جود دارد( ای در تاریکیداند، و نه هیچ دانهرا می

 «.کتابی آشکار )= لوح محفوظ ثبت( استمگر اینکه در 

 :نیاز است و هر چه غیر اوست به او نیازمند هستندنیز فرموده که غنی و بی 

فُقََرا ءُ ٱأَنتُمُ  لنَّاسُ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ  ٱإِلَى  ل  ُ ٱوَ  ّللَّ غَنِيُّ ٱُهَو  ّللَّ
َحِميدُ ٱ ل   ﴾١٢ل 

نیاز ستوده )همگی( به هللا نیازمندید، و )تنها( هللا است که بیای مردم! شما » .[12]فاطر: 
 «.است

 :استسبحانه  رزق و روزی به دست او

ِۡ ٱ فِي َوَما ِمن َدا بَّة  ﴿ فرماید:هللا متعال می َر  قَُها ّللَِّ ٱإَِلَّ َعلَى  ل  و » .[6]هود:  ﴾ِرز 

 «.ی( هللا است)عهدهاش بر  ای در زمین نیست؛ مگر اینکه روزیهیچ جنبنده



  پرتوی از وحی نور من الوحی                                                  55

 

 :گیرد مگر هللا رامرگ همه چیز را فرامی
ِ ٱَوتََوكَّل  َعلَى ﴿ فرماید:هللا متعال می َحي 

و » .[21]الفرقان:  ﴾ََل يَُموتُ  لَِّذيٱ ل 

 «.میرد؛ توکل کنکه هرگز نمیۀ برزند

 :میراندگرداند و میزنده میسبحانه وتعالى هللا 

يِ  لَِّذيٱُهَو ﴿ فرماید:هللا متعال می او کسی است که » .[61]غافر:  ﴾َويُِميتُ  ۦيُح 

 «.میراندکند و میزنده می

با مرگ فاسق مؤمن  زندگی مؤمن مانند زندگی فاسق نیست؛ چنانکه مرگ
 :متفاوت است؛ زیرا اعمال مختلفی دارند و به همین دلیل، جزای آنان متفاوت است

ِمنٗ أَفََمن ﴿ فرماید:هللا متعال می تَُوۥ َلَّ  فَاِسٗقا   َكانَ  َكَمن اَكاَن ُمؤ  ا  ١١نَ يَس   لَِّذينَ ٱأَمَّ

تِ ٱَءاَمنُواا َوَعِملُواا  ِلَحَٰ ُت  لصََّٰ َوىَٰ ٱفَلَُهم  َجنََّٰ َمأ  َملُونَ  ل  ا  ١٩نُُزََل  بَِما َكانُواا يَع   لَِّذينَ ٱَوأَمَّ

ُهمُ  َوىَٰ که مؤمن است همچون کسی است که کسیآیا » .[50-11]السجدة:  ﴾لنَّارُ ٱفََسقُواا فََمأ 

که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام فاسق است؟! )نه( هرگز برابر نیستند. اما کسانی
های بهشت جاویدان خواهد بود، )این به عنوان( محل پذیرایی ها باغدادند، پس برای آن

که فاسق شدند، پس دادند. و اما کسانیها( است؛ به پاداش آنچه که انجام می)از آن
 «.شان آتش )جهنم( استجایگاه

تََرُحواا ٱ لَِّذينَ ٱأَم  َحِسَب ﴿ عَلَُهم  كَ  اتِ لسَّي ِ ٱ ج  تِ ٱَءاَمنُواا َوَعِملُواا  لَِّذينَ ٱأَن نَّج  ِلَحَٰ  لصََّٰ

يَاُهم   َسَوا ءٗ  ح  ُكُمونَ  َما َسا ءَ  َوَمَماتُُهم    مَّ ُ ٱَوَخلََق  ٥١يَح  تِ ٱ ّللَّ َوَٰ َۡ ٱوَ  لسََّمَٰ َر  َحق ِ ٱبِ  ل   ل 

لَُمونَ  ِس  بَِما َكَسبَت  َوُهم  ََل يُظ  َزىَٰ ُكلُّ نَف  که آیا کسانی»  .[55-51ة: ی]الجاث ﴾٥٥َوِلتُج 

دهیم که ایمان ها را همچون کسانی قرار میها شدند، گمان کردند که )ما( آنمرتکب بدی
شان یکسان باشد؟! چه بد شان و مرگ اند، که زندگیاند و کارهای شایسته انجام دادهآورده

ها و زمین را به حق آفریده است، و تا هرکس را در برابر کنند! و هللا آسمانداوری می
 «.ها ستمی نخواهد شدآنچه که انجام داده است پاداش دهد، و به آن

 :گیرنددر هنگام مرگ توسط فرشتگان مورد بشارت قرار مین مؤمنا

ُ ٱقَالُواا َربُّنَا  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمواا ٱثُمَّ  ّللَّ تَقََٰ ِهُم  س  ُل َعلَي  ئَِكةُ ٱتَتَنَزَّ
َملََٰ  أََلَّ  ل 

ِشُرواا بِ  َزنُواا َوأَب  َجنَّةِ ٱتََخافُواا َوََل تَح  ِليَا ُؤُكم  فِي  ٣٠ُكنتُم  تُوَعُدونَ  لَّتِيٱ ل  ُن أَو  ةِ ٱنَح  َحيَوَٰ  ل 

يَاٱ ن  پروردگار ما هللا »که گفتند: گمان کسانیبی» .[21-20]فصلت:  ﴾ل  ِخَرةِ ٱي َوفِ  لدُّ

نترسید، و »گویند:( شوند )و میها نازل میسپس استقامت کردند، فرشتگان بر آن« است
شدید. ما در زندگی دنیا و که شما وعده داده میاندوهگین نباشید، و بشارت باد، به بهشتی

 «.دوستان )و یاران( شما هستیم)نیز( در آخرت 

های مرگ، توسط فرشتگان شکنجه ها و ناراحتیاما ستمکاران در سختی
 :شوندمی

ِلُمونَ ٱَولَو  تََرىَٰ  إِِذ ﴿ فرماید:هللا متعال می
ِت  لظََّٰ تِ ٱفِي َغَمَرَٰ َمو  ئَِكةُ ٱوَ  ل 

َملََٰ  اا  ل  بَاِسُطو 

اا أَنفَُسُكُم   ِديِهم  أَي   ِرُجو  مَ ٱأَخ  يَو  َن َعَذاَب  ل  َزو  ُهونِ ٱتُج  َر  ّللَِّ ٱبَِما ُكنتُم  تَقُولُوَن َعلَى  ل  َحق ِ ٱَغي   ل 

تِهِ  بُِرونَ  ۦَوُكنتُم  َعن  َءايََٰ تَك  شوی( اگر ببینی زده میو )شگفت» .[92]األنعام:  ﴾تَس 
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اند، و فرشتگان )قبض روح( که )این( ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفتههنگامی
هایتان را بیرون آورید! امروز عذاب جان»گویند:( ها را گشوده )و به آنان میتدس

گفتید، و نسبت به آیات او تکبّر ورزیدید، باری در برابر آنچه ناحق بر هللا میخفت
 «.خواهید دید

از دنیا رفتند، درهای آسمان به روی ارواح آنان گشوده مؤمنان  پس از اینکه
 : کننده از این نعمت محروم هستندکشان تکذیبشود، اما گردنمی

تِنَا وَ َكذَّبُواا بِ  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می بَُرواا ٱايََٰ تَك  ُب  س  َوَٰ َُّح لَُهم  أَب  َها ََل تُفَت َعن 

ُخلُوَن  لسََّما ءِ ٱ َجنَّةَ ٱَوََل يَد  َجَملُ ٱَحتَّىَٰ يَِلَج  ل  ِخيَاطِ ٱفِي َسم ِ  ل  گمان بی» .[40]األعراف:  ﴾ل 

های رشی و( تکبر ورزیدند، دک  را تکذیب کردند، و در برابر آن )گردن که آیات ماکسانی
شود، و به بهشت داخل نخواهند شد، مگر این که شان گشوده نمیايرآسمان )هرگز( ب

 «.از سوراخ سوزن درآیدر شت

برند، اما متکبران می تا برپایی قیامت در قبرهایشان در نعمت به سرن مؤمنا
 :شوندجو تا برپایی قیامت عذاب و شکنجه میستیزه

ُء َوَحاَق بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می َن ُسو  َعو  عََذابِ ٱاِل فِر  َها  لنَّارُ ٱ ٤٢ل  َرُضوَن َعلَي  يُع 

َم تَقُومُ  ا  َويَو  ا َوَعِشي ٗ َن أََشدَّ  لسَّاَعةُ ٱُغُدو ٗ َعو  اا َءاَل فِر  ِخلُو  عََذابِ ٱأَد   .[46-42]غافر:  ﴾٤٦ل 

ترین عذاب آل فرعون را در میان گرفت. )آن عذاب( آتش )دوزخ است( که هر و بد»
آل »شود:( شود )گفته میکه قیامت بر پا میشوند. و روزیصبح و شام بر آن عرضه می

 «.فرعون را در سخترین عذاب وارد کنید

 .از جمله امور غیبی است که فقط هللا نسبت به آن علم داردقبر های و نعمت عذاب 
 :از دیگر صفاتی که هللا خویش را با آن توصیف فرموده این است که

هستند  سانی را که در قبرهاو ککند می مردگان را زندههللا 
 د:انگیزانبرمی

ب   لنَّاسُ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می نَ  إِن ُكنتُم  فِي َري  ثِ ٱ م ِ بَع  ن  ل  ُكم م ِ نََٰ فَإِنَّا َخلَق 

فَة   ِمن ثُمَّ  تَُراب   غَة   ِمن ثُمَّ  َعلَقَة   ِمن   ثُمَّ  نُّط  ض  َخلَّقَة   مُّ رِ  مُّ نُبَي ِنَ  ُمَخلَّقَة   َوَغي   ِفي َونُِقرُّ  لَُكم    ل ِ
َحامِ ٱ َر  ى أََجل   ىَٰ  َما نََشا ُء إِلَ  ل  َسم ٗ ِرُجُكم   مَّ ثُ  مُّ ٗل  نُخ  اا  ثُمَّ  ِطف  لُغُو  ُكم    ِلتَب  ن َوِمنُكم أَُشدَّ  يُتََوفَّىَٰ  مَّ

ن َوِمنُكم َذلِ  إِلَىَٰ   يَُردُّ  مَّ عُُمرِ ٱ أَر  م   ل  ِد ِعل  لََم ِمن  بَع  َل يَع  َۡ ٱ َوتََرى ا  َشي   ِلَكي  َر   فَإِذَا   َهاِمَدةٗ  ل 
نَ  َهاا عَ أَنَزل  َما ءَ ٱ لَي  ت  ٱ ل  تَزَّ جِ  بَِهيج   ه  بَتَت  ِمن ُكل ِ َزو  ِلَك بِأَنَّ  ٢َوَربَت  َوأَن  َ ٱَذَٰ َحقُّ ٱُهَو  ّللَّ  ل 
يِ ۥ َوأَنَّهُ  تَىَٰ ٱيُح  َمو  ء  قَِديرٞ ۥ َوأَنَّهُ  ل  َب فِيَها َوأَنَّ  لسَّاَعةَ ٱَوأَنَّ  ٦َعلَىَٰ ُكل ِ َشي  َ ٱَءاتِيَٞة َلَّ َري   ّللَّ

عَُث َمن فِي  قُبُوٱيَب  ای مردم! اگر از بر انگیخته شدن در شک » .[7-2]الحج:  ﴾٧رِ ل 

هستید، پس )به این نکته دقت کنید:( همانا ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و 
بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه )= پاره گوشتی( شکل یافته و شکل نایافته، تا 

و هر چه را که بخواهیم تا زمانی )قدرت و حکمت خود را( برای شما آشکار سازیم، 
آوریم، داریم، آنگاه شما را به صورت طفل بیرون میمعین در رحم )مادران( نگه می
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میرد، و از شما سپس تا به حد رشد )و بلوغ( خود برسید، و از شما کسی هست که می
تا  شود،کند که( به نهایت فرتوتی )و پیری( باز برده میکسی هست که )آنقدر عمر می

آنکه پس از )آن همه( علم و دانش، چیزی نداند، و )به مثال دیگر توجه کنید:( زمین را 
که آب )باران( بر آن فرو فرستیم، به حرکت در آید، و رشد بینی، پس هنگامیخشکیده می

کند، و از هر نوع گیاه زیبا )و خرم( برویاند. این به خاطر آن است که )بدانید( هللا حق 
که او بر هر چیز تواناست. و آنکه قیامت کند، و آنکه او مردگان را زنده میاست، و آن

ها هستند، بر که در گور( کسانیۀآمدنی است، شکی در آن نیست، و آنکه هللا )هم
 «.انگیزدمی

او در روزی که هیچ شک و تردیدی در آن نیست  دهد کهخبر میهللا سبحانه 
 :آوردمردم را گرد می

ُ ٱقُِل ﴿ فرماید:ل میهللا متعا ِم  ّللَّ َمعُُكم  إِلَىَٰ يَو  يِيُكم  ثُمَّ يُِميتُُكم  ثُمَّ يَج  َمةِ ٱيُح  ِقيََٰ َب  ل  ََل َري 

میراند، کند، سپس شما را می)ای پیامبر( بگو: هللا شما را زنده می» .[56ة: ی]الجاث ﴾فِيهِ 

 «.کندمیباز شما را در روز قیامت ـ که تردیدی در آن نیست ـ جمع 

و حسابرسی بر تمام اعمال سبحانه  برای عرضه در برابر پروردگار آنگاه
 :شونداند نگه داشته میکوچک و بزرگی که در دنیا انجام داده

َخةٞ  لصُّورِ ٱفَإَِذا نُِفَخ فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می ِحَدةٞ  نَف  ُۡ ٱَوُحِملَِت  ١٣َوَٰ َر   ل 

ِجبَالُ ٱوَ  ِحَدةٗ  ل  َمئِذ  َوقَعَِت  ١٤فَُدكَّتَا َدكَّٗة َوَٰ َواقِعَةُ ٱفَيَو  َمئِذ   لسََّما ءُ ٱ نَشقَّتِ ٱوَ  ١٢ل  فَِهَي يَو 
َملَكُ ٱوَ  ١٦َواِهيَةٞ  نِيَةٞ  ل  َمئِذ  ثََمَٰ قَُهم  يَو  َش َرب َِك فَو  ِمُل َعر  َجا ئَِها  َويَح  َمئِذ   ١٧َعلَىَٰ  أَر  يَو 

فَىَٰ  َرُضوَن ََل تَخ  که یک بار در پس هنگامی» .[11-12]الحاقة:  ﴾١١ِمنُكم  َخافِيَةٞ تُع 

ها از جا کنده شود، پس یکباره درهم کوبیده )و دمیده شود. و زمین و کوه «صور»
پیوندد. و آسمان متالشی( شوند. پس در آن روز واقعۀ )عظیم( قیامت به و قوع می

ریزد(. و فرشتگان بر گردد )و فرو میشود، پس در آن روز سست میشکافته می
ه( عرش پروردگارت را تروز هشت )فرشگیرند، و آن های آن )= آسمان( قرار میکناره

رسی، به پشیگاه هللا( کنند. در آن روز شما )همگی برای حسابشان حمل میبر فراز
 «.های( شما پنهان نخواهد ماندشوید، و هیچ چیز از )کارعرضه می

 :شودشان به دست آنان داده میهای اعمالسپس نامه

ِرُج ﴿ فرماید:هللا متعال می  َم  ۥلَهُ َونُخ  َمةِ ٱيَو  ِقيََٰ بٗ  ل  هُ  اِكتََٰ قَىَٰ َرأ  ٱ ١٣َمنُشوًرا يَل  بََك  ق  ِكتََٰ

ِسَك  مَ ٱَكفَىَٰ بِنَف  يَو  َك َحِسيٗبا ل  و روز قیامت کتابی برای او » .[14-12]اإلسراء:  ﴾١٤َعلَي 

ی اعمالش است(. )و به او بینید )که همانا نامهآوریم که آن را سرگشوده میبیرون می
 «.اییم:( کتابت را بخوان، کافی است که امروز خود حساب گر خویش باشیفرممی

گیرند یا از نعمت مورد احترام قرار می ،پس از آن، در بهشت پر از نعمت
 :شوندمحروم شده و در آتش جهنم شکنجه و عذاب می

َرارَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َب  ََرا ئِكِ ٱَعلَى  ٥٥لَِفي نَِعيم   ل  ِرُف  ٥٣يَنُظُرونَ  ل  تَع 

َرةَ  همانا نیکوکاران در نعمت )های » .[54-55ن: ی]المطفف ﴾٥٤لنَِّعيمِ ٱفِي ُوُجوِهِهم  نَض 
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نگرند. خرمی و نشاط نعمت را در ها )تکیه زده و( میبهشت( هستند. برتخت
 «.شناسیهایشان )می بینی و( میچهره

َمئِذ   ُوُجوهٞ ﴿ َمئِِذ  بَاِسَرةٞ  ٥٣َرب َِها نَاِظَرةٞ إِلَىَٰ  ٥٥نَّاِضَرة   يَو  تَُظنُّ أَن  ٥٤َوُوُجوٞه يَو 

عََل بَِها فَاقَِرةٞ  هایی تازه )و شاداب( است. به آن روز چهره» .[52-55امة: ی]الق ﴾٥٢يُف 

هایی عبوس )و درهم کشیده( است. یقین نگرد. و در آن روز چهرهسوی پروردگارش می
 «.رسدو میشکن به ادارد که آسیبی کمر

َمئِذ  ﴿ ب ِِهم  يَو  َجِحيمِ ٱثُمَّ إِنَُّهم  لََصالُواا  ١٢ُجوبُونَ لََّمح   َكلَّ  إِنَُّهم  َعن رَّ ن: ی]المطفف ﴾١٦ل 

ها در آن روز از )دیدار( گمان آنپندارند( بیها میهرگز چنین نیست )که آن» .[12-16
ً محجوب و محرومند. سپس )بعد از پروردگار ً وارد دوزخ شان یقینا حساب( مسلما

 «.شوندمی

دهد و وارد را که در دنیا کار نیک انجام دادند مورد احترام قرار مین هللاُ مؤمنا
هللا افزون بر بهشت پرنعمتی که در آن قرار دارند و  .شوندبهشت زیبا و نیکو می

 : فرمایدبهتر از آن را برایشان عطا می

َسنُواا ﴿ :فرمایدهللا متعال می لَِّذيَن أَح  نَىَٰ ٱل ِ ُحس  برای » .[56ونس: ی] ﴾َوِزيَاَدةٞ  ل 

که نیکی کردند، پاداش نیک )= بهشت( است و افزون بر آن )=رؤیت باری تعالی کسانی
 «.است(

های جنت است، یعنی ، نعمتی بهتر از نعمتادةیزهمان جنت است و  ،حسنى
 .اسمای نیکویی استکه بسیار بلندمرتبه و دارای  هللارؤیت 
گزارند و از ایمان و عمل را که صفات پرهیزکاران است به نمایش مین مؤمنا

 :شونداین طریق، هدایت و رستگار می

ِلَك  ١ال م  ﴿ فرماید:هللا متعال می بُ ٱَذَٰ ِكتََٰ ُمتَِّقينَ  ل  ل  َب  فِيِه  ُهٗدى ل ِ ِمنُوَن  لَِّذينَ ٱ ٥ََل َري  يُؤ 

بِ ٱبِ  غَي  ةَ ٱَويُِقيُموَن  ل  لَوَٰ ُهم  يُنِفقُونَ  لصَّ نََٰ ا َرَزق  َك َوَما   لَِّذينَ ٱوَ  ٣َوِممَّ ِمنُوَن بَِما  أُنِزَل إِلَي  يُؤ 
ِلَك َوبِ  ئَِك ُهُم  ٤ُهم  يُوقِنُونَ  ل  ِخَرةِ ٱأُنِزَل ِمن قَب 

لََٰ  ب ِِهم   َوأُوا ن رَّ ئَِك َعلَىَٰ ُهٗدى م ِ
لََٰ  أُوا

ِلُحونَ ٱ ُمف  الف. الم. میم. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و » .[2-1ة: ]البقر ﴾٢ل 

آورند و نماز را بر پا که به غیب ایمان میمایه هدایت پرهیزگاران است. آن کسانی
کنند. و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و ایم انفاق میشان دادهدارند و از آنچه روزیمی

آورند، و به روز رستاخیز یقین دارند. نازل شده، ایمان میآنچه )بر پیامبران( پیش از تو 
 «.آنان بر هدایت از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند

کند، ایمان به غیب نخستین صفت پرهیزکاران که هللا آن را در کتابش بیان می 
 :است

ِلَك  ١ال م  ﴿ فرماید:هللا متعال می بُ ٱَذَٰ ِكتََٰ َب  فِيِه   ل  ُمتَِّقينَ ََل َري  ل  ِمنُوَن  لَِّذينَ ٱ ٥ُهٗدى ل ِ يُؤ 

بِ ٱبِ  غَي  الف. الم. میم. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و » .[2-1]البقرة:  ﴾ل 

 «.که به غیب ایمانمایه هدایت پرهیزگاران است. آن کسانی

اولین غیبی که هللا به ما فرمان داده به آن ایمان بیاوریم، ایمان به هللا، سپس  و
به همین ترتیب، به ما فرمان داده که به  .است سبحانه وتعالى به فرشتگان اوایمان 
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ایم ایمان بیاوریم؛ زیرا هللا در جنت و جهنم و سایر امور غیبی که هرگز آنها را ندیده

نَا ﴿گوییم: اند و ما میما را از این امور آگاه کرده ج کتاب خویش و رسولش َسِمع 

نَا  :﴾َوأََطع 
ُسولُ ٱَءاَمَن ﴿ فرماید:هللا متعال می ب ِهِ  لرَّ هِ ِمن رَّ ِمنُوَن  ٱوَ ۦ بَِما  أُنِزَل إِلَي  ُمؤ  ُكلٌّ َءاَمَن  ل 

ئَِكتِهِ  ّللَِّ ٱبِ 
َن أََحد   ۦَوُرُسِلهِ  ۦَوُكتُبِهِ  ۦَوَملََٰ  ُق بَي  ن ََل نُفَر ِ ُسِلِهۦ  م ِ نَا   رُّ نَا َوأََطع  َوقَالُواا َسِمع 

َك  َرانََك َربَّنَا َوإِلَي  َمِصيرُ ٱُغف  پیامبر به آنچه از )سوی( » .[512]البقرة:  ﴾٥١٢ل 

پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است، و مؤمنان )نیز( همه به هللا و فرشتگان 
میان هیچ یک از پیامبرانش »اند. )و گفتند(: هایش و پیامبرانش ایمان آوردهاو و کتاب
شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را »و گفتند: « گذاریمفرق نمی

 «.)خواهانیم( و بازگشت به سوی توست

درخواست کرد که پروردگارش را ببیند، اما هللا سبحانه به او فرمود  ÷ موسى

، ؛ زیرا دنیا توان و گنجایش این امر را نداردتواند هللا را در دنیا ببیندنمیکه هرگز 
ای که وقتی پروردگار جل وعال خویشتن را بر کوه تجلی نمود، کوه متالشی بگونه
  :شد

تِنَا َوَكلََّمهُ ﴿ فرماید:هللا متعال می ا َجا َء ُموَسىَٰ ِلِميقََٰ ِ أَِرنِي   ۥَربُّهُ  ۥَولَمَّ أَنُظر   قَاَل َرب 

ِكِن  نِي َولََٰ َك  قَاَل لَن تََرىَٰ َجبَلِ ٱإِلَى  نُظر  ٱإِلَي  تَقَرَّ ٱفَإِِن  ل  ا تََجلَّىَٰ  ۥَمَكانَهُ  س  نِي  فَلَمَّ َف تََرىَٰ فََسو 
َجبَِل َجعَلَهُ  ۥَربُّهُ  ا   ا  َوَخرَّ ُموَسىَٰ َصِعقٗ  اَدك ٗ  ۥِلل  نَكَ  قَالَ  أَفَاقَ  فَلَمَّ َحَٰ تُ  ُسب  كَ  تُب  لُ  َوأَنَا   إِلَي   أَوَّ

ِمنِينَ ٱ ُمؤ  که موسی به میعاد ما آمد، و پروردگارش و هنگامی» .[142]األعراف:  ﴾١٤٣ل 

« پروردگارا! خودت را به من نشان بده، تا به تو بنگرم»با او سخن گفت، عرض کرد: 
در دنیا( هرگز مرا نخواهی دید، و لیکن به کوه بنگر، پس اگر در جایش ثابت »)فرمود: 

پس چون پروردگارش بر )آن( کوه تجلی کرد، آن را «. ند، تو )نیز( مرا خواهی دیدما
که به هوش آمد، عرض هنگامیمتالشی )و هموار( ساخت، و موسی بیهوش افتاد، پس 

 «.تو پاک و منزهی، من به سوی تو بازگشتم )و توبه کردم( و من نخستین مؤمنانمکرد: 

کرده بود که در دنیا سزاوارش نبود توبه  هللا درخواست موسی چون چیزی را از
  .کرد

موسی چون چیزی را از هللا درخواست کرده بود که در دنیا حق او نبود توبه 
)این جمالت تکراری است یکی شودبهتر است به این گونه: ).... سزاوار و .کرد

 ( . مصحح(توبه کرد حقش نبود
ایمان خویش را معلق کردند به اما قومش لجبازی کردند و به غیب کفر ورزیدند و 

آنان را  یاینکه موسی هللا را در دنیا به آنان نشان دهد؛ از این رو، عذاب دردآور
 :فراگرفت

ِمَن لََك َحتَّىَٰ نََرى ﴿ فرماید:هللا متعال می ُموَسىَٰ لَن نُّؤ  تُم  يََٰ َ ٱَوإِذ  قُل  َرةٗ  ّللَّ ُكمُ  َجه   فَأََخَذت 

ِعقَةُ ٱ ای »و )به یاد آورید( هنگامی را که گفتید: » .[22]البقرة:  ﴾٢٢َوأَنتُم  تَنُظُرونَ  لصََّٰ
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پس صاعقه «. آوریم، مگر اینکه هللا را آشکارا ببینیمموسی! ما هرگز به تو ایمان نمی
 «.نگریستیدکه میشما را گرفت، در حالی

بینند و را می آورد و آنان بهشترا به بهشت درمیمؤمنان  اما در آخرت، هللا
کافران را از رؤیت ؛ اما بینندآورد و آنان جهنم را میکافران را به جهنم درمی

 .داردبندگان پرهیزکارش را گرامی می این نعمت،و با  گرداندخویش محروم می
مند هایی است که بهشتیان از آن بهرهرؤیت هللا، نعمت اصلی و فراتر از تمام نعمت

 :گردندمی

َ ٱ تَّقُواا َوٱ﴿ فرماید:ال میهللا متع اا ٱوَ  ّللَّ لَُمو  ِر  ع  قُوهُ  َوبَش ِ لََٰ ِمنِينَ ٱأَنَُّكم مُّ ُمؤ   .[552]البقرة:  ﴾ل 

 «.و از هللا بترسید، و بدانید که شما او را مالقات خواهید کرد، و به مؤمنان بشارت ده»

َمئِذ  ﴿ ب ِِهم  يَو  ُجوبُونَ  َكلَّ  إِنَُّهم  َعن رَّ َجِحيمِ ٱثُمَّ إِنَُّهم  لََصالُواا  ١٢لََّمح  ن: ی]المطفف ﴾١٦ل 

ها در آن روز از )دیدار( گمان آنپندارند( بیها میهرگز چنین نیست )که آن» .[12-16
ً وارد دوزخ پروردگار ً محجوب و محرومند. سپس )بعد از حساب( مسلما شان یقینا

 «.شوندمی

َرارَ ٱإِنَّ ﴿ َب  ََرا ئِكِ ٱلَى عَ  ٥٥لَِفي نَِعيم   ل  َرةَ  ٥٣يَنُظُرونَ  ل  ِرُف فِي ُوُجوِهِهم  نَض  تَع 

همانا نیکوکاران در نعمت )های بهشت( هستند. » .[54-55ن: ی]المطفف ﴾٥٤لنَِّعيمِ ٱ

هایشان )می بینی و( نگرند. خرمی و نشاط نعمت را در چهرهها )تکیه زده و( میبرتخت
 «.شناسیمی

َمئِذ   ُوُجوهٞ ﴿ َمئِِذ  بَاِسَرةٞ  ٥٣إِلَىَٰ َرب َِها نَاِظَرةٞ  ٥٥نَّاِضَرة   يَو  تَُظنُّ أَن  ٥٤َوُوُجوٞه يَو 

عََل بَِها فَاقَِرةٞ  هایی تازه )و شاداب( است. به آن روز چهره» .[52-55امة: ی]الق ﴾٥٢يُف 

هایی عبوس )و درهم کشیده( است. یقین نگرد. و در آن روز چهرهسوی پروردگارش می
 «.رسدشکن به او میآسیبی کمر دارد که

 :از جمله موارد دیگری که خدا در مورد خویش فرموده این است که

را دوست  ج بندگان مؤمن، پرهیزکار، شکیبا، نیکوکار خویش و پیرو رسولش

 :دارد

َ ٱقُل  إِن كُنتُم  تُِحبُّوَن ﴿ فرماید:هللا متعال می كُمُ  تَّبِعُونِيٱفَ  ّللَّ بِب  ُ ٱيُح   .[21]آل عمران:  ﴾ّللَّ

 «.دارید، پس ازمن پیروی کنید، تا هللا شما را دوست بدارداگر هللا را دوست می»بگو: »

َ ٱ إِنَّ ﴿ ُمتَِّقينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ  «.همانا هللا پرهیزگاران را دوست دارد» .[4]التوبة:  ﴾ل 

ُ ٱوَ ﴿ بِِرينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ  «.را دوست دارد و هللا شکیبایان» .[146]آل عمران:  ﴾لصََّٰ

ُ ٱوَ ﴿ ِسنِينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ ُمح   «.داردو هللا نیکوکاران را دوست می» .[124]آل عمران:  ﴾ل 

دلیل محبت آنان به هللا، فرمانبرداری از او و  .را دوست دارند ن هللامؤمنا
هللا را دوست دارد، اما از او فرمانبرداری کند می که ادعا کسهراست و رسولش 
کند، یا ادعای ایمان دارد ولی اعمال صالح انجام از رسولش پیروی نمی نکرده و

 :گو استدهد، دروغنمی
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ُسولِ ٱَوبِ  ّللَِّ ٱَويَقُولُوَن َءاَمنَّا بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می نَا ثُمَّ يَتََولَّىَٰ فَِريقٞ  لرَّ ُهم َوأََطع  ن   م ِ

ن   دِ  م ِ ِلَك   بَع  ئِكَ  َوَما   َذَٰ
لََٰ  ِمنِينَ بِٱ أُوا ُمؤ  اا إِلَى  ٤٧ل  نَُهم  إَِذا  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱَوإَِذا ُدُعو  ُكَم بَي  ِليَح 

ِرُضونَ  ع  ُهم مُّ ن  به هللا و به پیامبر »گویند: و )منافقان( می» .[41-47]النور:  ﴾٤١فَِريٞق م ِ

ها بعد از این )ادعا( روی سپس گروهی از آن« )او( ایمان آوردیم، و اطاعت کردیم
که به سوی هللا و پیامبرش شوند، و اینان )در حقیقت( مؤمن نیستند. و هنگامیگردان می

 «.کنندها اعراض میشان داوری کند، ناگهان گروهی از آنخوانده شوند تا در میانفرا

َل ﴿ ِمنِينَ ٱإِنََّما َكاَن قَو  ُمؤ  اا إِلَى  ل  نَا  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱإِذَا ُدُعو  نَُهم  أَن يَقُولُواا َسِمع  ُكَم بَي  ِليَح 

ئَِك ُهمُ 
لََٰ  نَا  َوأُوا ِلُحونَ ٱَوأََطع  ُمف  که به سوی هللا و سخن مؤمنان هنگامی» .[21]النور:  ﴾٢١ل 

شنیدیم و »گویند: ها داوری کند، فقط این است که میپیامبرش خوانده شوند تا میان آن
 «.تگارانندو اینان همان رس« اطاعت کردیم

بدون استثناء، در کنار آن  ﴾َءاَمنُواا  ٱلَِّذينَ إِنَّ ﴿: که فرموده جاگرانبهایش هر  هللا در كتاب

تِ َوَعِملُواا ﴿ ِلَحَٰ  .دگذار، بر ایمان حقیقی صّحه میصالح عمل را آورده است؛ زیرا ﴾ٱلصََّٰ

اینکه آنان راستین را در کتابش بیان فرموده است؛ از جمله ن هللا صفات مؤمنا
 :ایمان و عمل را با هم دارند

ِمنُونَ ٱإِنََّما ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمؤ  ُ ٱإَِذا ذُِكَر  لَِّذينَ ٱ ل  َوِجلَت  قُلُوبُُهم  َوإَِذا تُِليَت   ّللَّ

تُهُ  ِهم  َءايََٰ نٗ  ۥَعلَي  ُهم  إِيَمَٰ ةَ ٱيُِقيُموَن  لَِّذينَ ٱ ٥يَتََوكَّلُونَ  َرب ِِهم   َوَعلَىَٰ  اَزاَدت  لَوَٰ ُهم   لصَّ نََٰ ا َرَزق  َوِممَّ

ئَِك ُهُم  ٣يُنِفقُونَ 
لََٰ  ِمنُونَ ٱأُوا ُمؤ  ٞق َكِريمٞ  ل  ِفَرٞة َوِرز  ت  ِعنَد َرب ِِهم  َوَمغ  ا  لَُّهم  َدَرَجَٰ  ﴾٤َحق ٗ

های شان ترسان مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام هللا برده شود، دل» .[4-5]األنفال: 
شان افزون گردد، و  بر پروردگارشان ها خوانده شود، ایماناو بر آنگردد، و چون آیات 

ایم، انفاق دارند، و از آنچه به آنان روزی دادهکه نماز را بر پا میکنند. کسانیتوکل می
پی )عالی( نزد پروردگارشان کنند. اینان، مؤمنان حقیقی هستند، برای آنان درجاتی پیامی

 «.و روزی فراوان و نیکو )در بهشت( استاست، و )همچنین( آمرزش، 

ِمنُونَ ٱإِنََّما ﴿ ُمؤ  ِلِهم  َوأَنفُِسِهم  ۦ َوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱَءاَمنُواا بِ  لَِّذينَ ٱ ل  َوَٰ َهُدواا بِأَم  تَابُواا َوَجَٰ ثُمَّ لَم  يَر 

ِ  ٱفِي َسبِيِل  ئَِك ُهمُ  ّللَّ
لََٰ  ِدقُونَ ٱأُوا اند قی( تنها کسانیمؤمنان )حقی» .[12]الحجرات:  ﴾١٢لصََّٰ

اند، و با اند، سپس )در این باره( شک )و تردید( نکردهکه به هللا و پیامبرش ایمان آورده
 «.اند، اینانند که راستگویاننداموال خود و جان های خود در راه هللا جهاد کرده

 :بندگان نیکوکار هللاصفات 

َس ﴿ فرماید:هللا متعال می بِرَّ ٱلَّي  ِرقِ ٱأَن تَُولُّواا ُوُجوَهُكم  قِبََل  ل  َمش  ِربِ ٱوَ  ل  َمغ  ِكنَّ  ل  َولََٰ

بِرَّ ٱ مِ ٱوَ  ّللَِّ ٱَمن  َءاَمَن بِ  ل  يَو  ئَِكةِ ٱوَ  ل  ِخرِ ٱ ل 
َملََٰ  بِ ٱوَ  ل  ِكتََٰ َمالَ ٱَوَءاتَى  نَ لنَِّبي ِ ٱوَ  ل   ۦَعلَىَٰ ُحب ِهِ  ل 

بَىَٰ ٱَذِوي  قُر  َمىَٰ ٱوَ  ل  ََٰ يَت ِكينَ ٱوَ  ل  َمَسَٰ نَ ٱوَ  ل  قَابِ ٱَوفِي  لسَّا ئِِلينَ ٱوَ  لسَّبِيلِ ٱ ب  ةَ ٱَوأَقَاَم  لر ِ لَوَٰ  لصَّ
ةَ ٱَوَءاتَى  َكوَٰ ُموفُونَ ٱوَ  لزَّ َهُدواا  وَ  ل  ِدِهم  إَِذا َعَٰ بِِرينَ ٱبِعَه  َسا ءِ ٱفِي  لصََّٰ بَأ  ا ءِ ٱوَ  ل  رَّ َوِحيَن  لضَّ

ِس  ٱ بَأ  ئَِك  ل 
لََٰ  ئِ  قُواا  َصدَ  لَِّذينَ ٱأُوا

لََٰ  ُمتَّقُونَ ٱَك ُهمُ َوأُوا نیکی این نیست » .[177]البقرة:  ﴾١٧٧ل 

که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی )و نیکوکار(کسی است که به 
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هللا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب )آسمانی( و پیامبران، ایمان آورده باشد، و مال 
یتیمان و مسکینان و واماندگان در )خود( را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و 

راه و گدایان و در )راه آزادی( بردگان بدهد، و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد، و 
وفاکنندگان به پیمانشان چون پیمان بندند و )کسانی که( در فقر و سختی و زیان و بیماری 

 «.ها پرهیزگارانند، و آنها کسانی هستند که راست گفتندو به هنگام نبرد؛ شکیبایند. این

 :خویشتن را با آن ستوده، این است کههللا سبحانه وتعالى  صفت دیگری که
 :نسبت به بندگانش لطیف و مهربان است

ُ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می هللا نسبت به بندگانش » .[19]الشوری: ﴾لَِطيُف  بِِعبَاِدهِ  ّللَّ

 «.لطیف )و مهربان( است

ُ وَ ﴿ ِعبَادِ َرُءوُف  بِ  ٱّللَّ  «.و هللا نسبت به بندگان مهربان است» .[507]البقرة:  ﴾ٱل 

ُ ٱ يُِريدُ ﴿ رَ ٱبُِكُم  ّللَّ يُس  رَ ٱَوََل يُِريُد بُِكُم  ل  عُس  هللا برای شما آسانی » .[112]البقرة:  ﴾ل 

 «.خواهدخواهد، و برای شما دشواری نمیمی

 :فرمایددر مورد خویش میهللا سبحانه وتعالى 
 :ترین مهربانان استمهربان

ُ ٱفَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِفظٗ  ّللَّ ر  َحَٰ َحمُ  َوُهوَ  ا  َخي  ِحِمينَ ٱ أَر  پس » .[64وسف: ی] ﴾لرََّٰ

 «.ترین مهربانان استهللا بهترین نگهبان است، و او مهربان

 :آسانی و سهولت و عزت و سعادت استسبحانه  هللا نید

ُكم  فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می ينِ ٱَما َجعََل َعلَي  و در دین » .[71]الحج:  ﴾ِمن  َحَرج   لد ِ

 «.برای شما هیچ سختی )و تنگنایی( قرار نداد

َك  ١طه﴿ نَا َعلَي  َءانَ ٱَما  أَنَزل  قُر  قَىَٰ   ل  طه. )ای پیامبر! ما( قرآن را » .[5-1]طه:  ﴾٥ِلتَش 

 «.برتو نازل نکردیم که به مشقت افتی

َزنُواا َوأَنتُُم ﴿ نَ ٱَوََل تَِهنُواا َوََل تَح  لَو  َع  ِمنِينَ  ل  ؤ   .[129]آل عمران:  ﴾١٣٩إِن ُكنتُم مُّ

 «.و سست نشوید و اندوهگین نگردید، و شما برتر هستید؛ اگر مؤمن باشید»

 :سرپرست و یاور بندگان مؤمن خویش استهللا 

ُ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِمنِينَ ٱَوِليُّ  ّللَّ ُمؤ  و هللا یاور و ولی » .[61]آل عمران:  ﴾ل 

 «.مؤمنان است

 : ÷ وسفینسبت به هللا سرپرستی 
 :برادران یوسف، او را در چاه افکندند

ا َذَهبُواا بِهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می بَِت  ۦفَلَمَّ عَلُوهُ فِي َغيََٰ اا أَن يَج  َمعُو  ِ  ٱَوأَج  ُجب   ل 

عُُرونَ  َذا َوُهم  ََل يَش  ِرِهم  َهَٰ ِه لَتُنَب ِئَنَُّهم بِأَم  نَا  إِلَي  َحي  پس چون او را » .[12وسف: ی] ﴾١٢َوأَو 

با خود بردند، و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه قرار دهند، و )تصمیم خود را عملی 
که ه خواهی کرد، در حالیشان آگاها را از این کارنمودند( به او وحی کردیم که قطعاً آن

 «.دانندها نمیآن

 :شدز مصر یعز سپس
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عَِزيزُ ٱقَالُواا يََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ٗخا اأَبٗ  ۥ ِإنَّ لَهُ  ل  ۥ    أََحَدنَا فَُخذ   َكبِيٗرا َشي   َمَكانَهُ

َك ِمَن  ِسنِينَ ٱإِنَّا نََرىَٰ ُمح  گفتند: ای عزیز! همانا او پدر پیری دارد، » .[71وسف: ی] ﴾٧١ل 

گمان ما شود( لذا یکی ازما  را به جای او بگیر، بی)که از دوری او سخت ناراحت می
 «.بینیمتو را از نیکو کاران می

 :بدون اینکه آنان بداننددر ادامه، یوسف برادرانش را از کارشان آگاه کرد 

ِهلُونَ ﴿ فرماید:هللا متعال می تُم بِيُوُسَف َوأَِخيِه إِذ  أَنتُم  َجَٰ ا فَعَل  تُم مَّ  ١٩قَاَل َهل  َعِلم 

َذا  أَِخي  قَد  َمنَّ  اا أَِءنََّك َلَنَت يُوُسُف  قَاَل أَنَا  يُوُسُف َوَهَٰ ُ ٱقَالُو   إِنَّهُ  ّللَّ
نَا   بِر  ۥ َعلَي  َمن يَتَِّق َويَص 

َ ٱفَإِنَّ  َر  ّللَّ ِسنِينَ ٱََل يُِضيُع أَج  ُمح  آیا دانستید با »یوسف( گفت: ») .[90-19وسف: ی] ﴾٩٠ل 

آیا به راستی تو همان »)برادران( گفتند: «.  که نادان بودید؟!یوسف چه کردید، هنگامی
آری( من یوسفم، و این برادر من است، یقینا ً هللا بر ما »))یوسف( گفت: «. یوسفی؟!

کاران گمان هللا پاداش نیکوکند و صبر نماید، بیمنّت گذاشت، همانا هر کس پرهیزگاری 
 «.کندرا ضایع نمی

 :÷ موسىسرپرستی هللا نسبت به 
 :کردرا ذبح میل یإسرائ یبن فرزندانفرعون 

َن َعَل فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می َعو  ِۡ ٱإِنَّ ِفر  َر  لََها ِشيَعٗ  ل  ِعفُ  اَوَجعََل أَه  تَض   يَس 

ُهم   َطا ِئفَةٗ  ن  نَا َءُهم   يَُذب ِحُ  م ِ گمان فرعون در زمین برتری جست و بی» .[4]القصص:  ﴾أَب 

شان کشاند، پسرانها را به ضعف و ناتوانی میاهل آن را گروه گروه کرد، گروهی از آن
 «.بریدرا سر می
 :فرعون در منزلموسى 

ِقيِه ﴿ فرماید:هللا متعال می ِه فَأَل  ِت َعلَي  ِضِعيِه  فَإَِذا ِخف  نَا  إِلَىَٰ  أُم ِ ُموَسىَٰ  أَن  أَر  َحي  َوأَو 

يَم ِ ٱفِي  ِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن  ل  َزنِي   إِنَّا َرا دُّوهُ إِلَي  َسِلينَ ٱَوََل تََخافِي َوََل تَح  ُمر  تَقََطهُ ٱفَ  ٧ل  َءاُل  ۥ ل 

نَ  َعو  او را شیر بده، پس »مادر موسی الهام کردیم که: و به » .[1-7]القصص:  ﴾فِر 

که بر او ترسیدی، او را به دریای )نیل( بینداز، و نترس، و اندوهگین مشو، یقیناً هنگامی
که مادر پس )هنگامی«. دهیمگردانیم و او را از پیامبران قرار میما او را به تو باز می

 «.ا )از آب( بر گرفتندموسی او را به دریا افکند( خاندان فرعون او ر

َرأَتُ ٱَوقَالَِت ﴿ ن   م  ُت َعي  َن قُرَّ َعو  تُلُوهُ  َلَ  َولََك   ل ِي فِر  و )آسیه( » .[9]القصص:  ﴾تَق 

 «.این کودک( نور چشم من و توست! او را نکشید»)همسر فرعون گفت: 

 :خواهرش را فرستاد تا اخبار موسی را دنبال کندموسى  مادر

تِهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می يِه  فَبَُصَرت  بِهِ  ۦَوقَالَت  ِلُخ   َلَ  َوُهم   َعن ُجنُب   ۦقُص ِ

عُُرونَ  ِه  ١١يَش  نَا َعلَي  م  َمَراِضعَ ٱَوَحرَّ فُلُونَهُ  ل  ت  يَك  ِل بَي  ُل فَقَالَت  َهل  أَُدلُُّكم  َعلَىَٰ  أَه   ۥِمن قَب 

ِصُحونَ  ۥلَُكم  َوُهم  لَهُ  )مادر موسی( به خواهر او گفت:  و» .[15-11]القصص:  ﴾١٥نََٰ

خبر بودند. و ها بیکه آنپس )خواهرش( او را از دور دید، در حالی« به دنبالش برو»
آیا شما »ده را از پیش بر او حرام کردیم، آنگاه )خواهرش( گفت: زنان شیر ۀ)پستان( هم
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خواه او  ها خیره آنکای راهنمایی کنم که او را برایتان نگه دارند در حالیرا به خانواده
 «.باشند؟!

تر از ای دلسوزخواهر موسی راست گفت؛ چون در شهر، برای موسی خانواده
 :شداش یافت نمیمادر و خانواده

هِ ﴿ فرماید:هللا متعال می هُ إِلَىَٰ  أُم ِ نََٰ َد  ۦفََرَدد  لََم أَنَّ َوع  َزَن َوِلتَع  نَُها َوََل تَح  َكي  تَقَرَّ َعي 

ِكنَّ  َحق ٞ  ّللَِّ ٱ ثََرُهم   َولََٰ لَُمونَ  َلَ  أَك  پس او را به مادرش باز » .[12]القصص:  ﴾١٣يَع 

هللا حق است، و لیکن  ۀگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد، و تا بداند که وعد
 «.دانندها نمیبیشتر آن

 :فرمایددر مورد خویشتن میهللا سبحانه وتعالى 
باالی سر بندگانش است؛ با این وجود، چنان به آنان در آسمان و سبحانه او 

خویش را مؤمن  سازد و بندگانهایشان را برآورده مینزدیک است که خواسته
  :کندفرماید و بندگان نافرمان را مجازات میحفاظت می

ن فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می ُكم  َحاِصبٗ  لسََّما ءِ ٱأَم  أَِمنتُم مَّ ِسَل َعلَي  لَُمونَ  ا  أَن يُر   فََستَع 

فَ  دانید، که در آسمان است، در امان مییا خود را از کسی» .[17: ک]المل ﴾١٧نَِذيرِ  َكي 

که تند بادی همراه با سنگریزه بر شما فرستد؟ پس بزودی خواهید دانست که هشدار من 
 «.چگونه است!

ُرُج ﴿ ئَِكةُ ٱتَع 
َملََٰ  وحُ ٱوَ  ل  هِ  لرُّ فرشتگان و روح )جبرئیل( به سوی او » .[4]المعارج:  ﴾إِلَي 

 «.کنندعروج می

قَاِهرُ ٱَوُهَو ﴿ َق ِعبَاِدهِ  ل  ُكم  َحفََظةً  ۦ فَو  ِسُل َعلَي  و او بر بندگانش » .[61]األنعام:  ﴾َويُر 

 «.فرستدچیره است و نگهبانانی )از فرشتگان( بر شما می

هللا با علم به آنان در دانند که دهند؛ زیرا میمومنان کارهای نیک انجام می
 :بیندشنود و آنان را میکنارشان است، به آنان نزدیک است و سخنانشان را می

َمُع َوأََرىَٰ ﴿: فرمودموسى وهارون هللا خطاب به   .[46]طه:  ﴾إِنَّنِي َمعَُكَما  أَس 

 «.بینمشنوم و میشک من با شما هستم، میبی»)نترسید!( 
َسة  إَِلَّ ﴿ فرماید:می در جایی دیگر ثَة  إَِلَّ ُهَو َرابِعُُهم  َوََل َخم 

َوىَٰ ثَلََٰ َما يَُكوُن ِمن نَّج 

َن َما كَ  ثََر ِإَلَّ ُهَو َمعَُهم  أَي  ِلَك َوََل  أَك  نَىَٰ ِمن َذَٰ ثُمَّ يُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُواا  انُواا  ُهَو َساِدُسُهم  َوََل  أَد 

َم  َمِة  ٱيَو  ِقيََٰ َ ٱإِنَّ  ل  ء  َعِليم  بِ  ّللَّ هیچ نجوایی میان سه نفر نباشد » .[7]المجادلة:  ﴾٧ُكل ِ َشي 

ها است، ها است، و پنج نفری نیست مگر آن که او ششمین آنمگر آن که او چهارمین آن
ها است، سپس روز و نه کمتر از آن و نه بیشتر، مگر آن که هرکجا باشند او همراه آن

 «.گمان هللا به همه چیز داناستسازد، بیباخبر می اندها را به آنچه کردهقیامت آن

کسانی را که او هللا هرگز به بندگانش فرمان نداده که غیر او را بخوانند، بلکه 
 :کندکنند، عذاب میخوانند و به درگاه او تضرع و زاری نمیرا نمی

ُعونِي  ٱَوقَاَل َربُُّكُم ﴿ فرماید:هللا متعال می تَِجب  لَُكم    د  بُِروَن َعن   لَِّذينَ ٱِإنَّ  أَس  تَك  يَس 

ُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ  مرا »و پروردگار شما فرمود: » .[60]غافر:  ﴾٦٠ِعبَاَدتِي َسيَد 
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کنند، به که از عبادت من سرکشی میبخوانید، تا )دعای( شما را اجابت کنم همانا کسانی
 «.شوندزودی با خواری به جهنم وارد می

 :فرمایددر مورد خویش میهللا سبحانه 
 :شوند، باطل استاو سبحانه، حق است و آنچه که به جز او به فریاد خوانده می

ِلَك بِأَنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َ ٱَذَٰ َحقُّ ٱُهَو  ّللَّ ُعوَن ِمن ُدونِهِ  ل  ِطلُ ٱُهَو  ۦَوأَنَّ َما يَد  بََٰ  ل 

َ ٱَوأَنَّ  عَِليُّ ٱُهَو  ّللَّ
َكبِيرُ ٱ ل  این بخاطر آن است که هللا حق است، و » .[65]الحج:  ﴾٦٥ل 

 «.ی بزرگ استخوانند باطل است، و به راستی که هللا بلند مرتبهآنچه جز او می
شود و طاغوت عبارت است از هر کامل نمی طاغوتفر به کجز با هللا ه مان بیا

 : دین یا معبودی به جز هللا

دُ ٱقَد تَّبَيََّن ﴿ فرماید:هللا متعال می ش  ِ  ٱِمَن  لرُّ غَي 
فُر  بِ  ل  غُوتِ ٱفََمن يَك 

ِمن  بِ  لطََّٰ ِ ٱَويُؤ  فَقَِد  ّللَّ

َسكَ ٱ تَم  َوةِ ٱبِ  س  عُر  قَىَٰ ٱ ل  ُوث  ُ ٱلََها  وَ  نِفَصامَ ٱََل  ل  به راستی که » .[526]البقرة:  ﴾َسِميع  َعِليم   ّللَّ

راه راست )و هدایت( از راه انحراف )و گمراهی( روشن شده است. پس هر کس به 
های گمراه و طغیانگر( کفر ورزد و به هللا ایمان آورد، طاغوت )شیطان و بت و انسان

پس به راستی که به دستگیره محکمی چنگ زده است، که آن را گسستن نیست، و هللا 
 «.شنوای داناست

یعنی »دهد که بندگانی را دوست دارد که در ظاهر و باطن خبر می حانهسب هللا
 :دپاکیزه باش «باس و قلب و اعضای آنانبدن و ل

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می بِينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ ِرينَ ٱَويُِحبُّ  لتَّوََّٰ ُمتََطه ِ به » .[555]البقرة:  ﴾ل 

 «.دارددارد و )نیز( پاکان را دوست میمیراستی که هللا توبه کنندگان را دوست 

 :فرمایدهللا سبحانه در مورد خویشتن می
گناهان  .ترین بخشندگان استترین مهربانان و بخشندهمهربانسبحانه  او
 :کندهایشان را به نیکی تبدیل میبخشد و بدیکنندگان را میتوبه

ِعبَاِدَي ﴿ فرماید:هللا متعال می َمِة  لَِّذينَ ٱقُل  يََٰ ح  نَُطواا ِمن رَّ َرفُواا َعلَىَٰ  أَنفُِسِهم  ََل تَق  أَس 

ِ  ٱ َ ٱإِنَّ  ّللَّ ِفُر  ّللَّ غَفُورُ ٱُهَو ۥ َجِميعًا  إِنَّهُ  لذُّنُوبَ ٱيَغ  ِحيمُ ٱ ل  )ای پیامبر، »  .[22]الزمر:  ﴾٢٣لرَّ

هللا نا اید! از رحمت ای بندگان من که بر خود اسراف )و ستم( کردهاز جانب من( بگو: 
 «.مهربان است ۀبخشد، یقیناً او بسیار آمرزندگناهان را می ۀامید نشوید، همانا هللا هم

که در حال نافرمانی بمیرد و توبه نکرده باشد، تحت اراده و مشیئت هللا  کسهر
آمرزد، اما کسی دهد و اگر بخواهد او را میاست که اگر بخواهد او را عذاب می

 :ن به هللا بمیرد، هللا جنت را بر او حرام کرده استورزیدکه در حال شرک

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َرَك بِهِ  ّللَّ ِفُر أَن يُش  ِلَك ِلَمن  ۦََل يَغ  ِفُر َما ُدوَن َذَٰ َويَغ 

بخشد، و غیر گمان هللا این را که به او شرک آورده شود، نمیبی» .[41]النساء:  ﴾يََشا ءُ 

 «.بخشدکس بخواهد میاز آن را برای هر 
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ِرك  بِ  ۥإِنَّهُ ﴿ َم  ّللَِّ ٱَمن يُش  ُ ٱفَقَد  َحرَّ ِه  ّللَّ َجنَّةَ ٱَعلَي  هُ  ل  َوىَٰ ِلِميَن ِمن   لنَّاُر  ٱَوَمأ 
َوَما ِللظََّٰ

همانا هر کس به هللا شرک آورد، هللا بهشت را بر او حرام کرده » .[75]المائدة:  ﴾أَنَصار  

 «.و ستمکاران را یاوری نیست است، و جایگاه او دوزخ است،

 :فرمایددر مورد خویشتن میهللا سبحانه  
 :از مؤمنان خشنود شده است

تِ ٱَءاَمنُواا َوَعِملُوواا  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می وِلَحَٰ وُر  لصََّٰ ئِوَك ُهوم  َخي 
لََٰ  بَِريَّوةِ ٱأُوا  ٧ل 

تَِهوا  ِري ِمن تَح  ن  تَج  ُت َعد 
ورُ ٱَجَزا ُؤُهم  ِعنَد َرب ِِهم  َجنََّٰ َهَٰ َن  ِضوَي  ل  ِلوِديَن فِيَهوا  أَبَوٗدا  رَّ ُ ٱَخَٰ  ّللَّ

ِلووَك ِلَموون  َخِشووَي َربَّووهُ  ووهُ  َذَٰ ُهم  َوَرُضووواا َعن  که ایمةةان همانةةا کسةةانی» .[1-7نةةة: ی]الب ﴾١ۥَعوون 

هةا نةزد ها بهتةرین آفریةدگان هسةتند. پةاداش آندادند، آنآوردند و کارهای شایسته انجام 

هةا از زیةر )درختةان( آن جةاری های )بهشت( جاویدان اسةت کةه نهرشان باغپروردگار

هةةةا )نیةةةز( از او هةةةا خشةةةنود اسةةةت، و آناسةةةت، همیشةةةه در آن خواهنةةةد مانةةةد، هللا از آن

 «.ارش بترسدخشنودند، و این )مقام و پاداش( برای کسی است که از پروردگ

که بندۀ  کسهرنسبت به  فرماید کهخویشتن را اینگونه معرفی میهللا سبحانه 
 : شودمؤمنی را از روی عمد بکشد، خشمگین می

ِمنٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می  تُل  ُمؤ  ٗدا اَوَمن يَق  تَعَم ِ ِلدٗ  فََجَزا ُؤهُۥ مُّ  َوَغِضبَ  فِيَها اَجَهنَّمُ َخَٰ

ُ ٱ ِه َولَعَنَهُ  ّللَّ و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، » .[92]النساء:  ﴾َعلَي 

کند، و او را از ماند، و هللا بر او غضب میکیفرش دوزخ است، که در آن جاودانه می
 «.سازدرحمتش دور می

 :فرمایددر مورد خویشتن میهللا سبحانه 

دهد و از اخالقی فرمان میاو تعالی به عدالت و نیکوکاری و خوش
     ند:کنهی می ناپسندیهر امر 

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمُر بِ  ّللَّ
لِ ٱيَأ  عَد  نِ ٱوَ  ل  َسَٰ ح  ِ بَىَٰ ٱَوإِيتَا يِٕ ِذي  ل  قُر  َهىَٰ َعِن  ل  َويَن 

َشا ءِ ٱ فَح  ُمنَكرِ ٱوَ  ل  يِ  ٱوَ  ل  بَغ 
به راستی هللا به » .[90]النحل:  ﴾٩٠يَِعُظُكم  لَعَلَُّكم  تََذكَُّرونَ  ل 

دهد، و از فحشا و منکر و ستم نهی عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می
 «.دهد؛ شاید متذکر شویدکند، و شما را پند میمی

در  این جمالت با هر آیت تکرار شده] :فرمایددر مورد خویشتن میهللا سبحانه 
ویا به گونه ، اگر خذف شوند نیاز به نوشتن آن نیست ی موضوعحالیکه از نظر فحوا

 . مصحح[بهتر استای تصحیح شوند که جملۀ ماقبل به جملۀ مابعد همخوان گردد 
 :فرماید که به پدر و مادر نیکی کنیدامر می
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اا إَِلَّ  إِيَّاهُ َوبِ ﴿ فرماید:هللا متعال می بُُدو  نِ ٱَوقََضىَٰ َربَُّك أََلَّ تَع  ِلَدي  َوَٰ لُغَنَّ  ل  ا يَب  نًا  إِمَّ َسَٰ إِح 

ِكبَرَ ٱِعنَدَك  ُهَما َوَلَ  أََحُدُهَما  أَو  ِكَلُهَما فََل تَقُل لَُّهَما  أُف    ل  َهر  َٗل  لَُّهَما َوقُل تَن   ٥٣َكِريٗما قَو 

ۡ  ٱوَ  ِف َمةِ ٱِمَن  لذُّل ِ ٱلَُهَما َجنَاَح  خ  ح  ِ  لرَّ ب  ُهَماٱَوقُل رَّ َحم   ﴾٥٤َصِغيٗرا َكَما َربَّيَانِي ر 
و پروردگارت )چنین( مقرر داشته است که: جز او را نپرستید، و » .[54-52]اإلسراء: 

ها نزد تو به سن پیری به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی آن
ها ی( اّف )= کمترین کلمه رنج آور( نگو، و بر )سر( آنها )کلمهرسند، )حتی( به آن

ها سخن بگو. و از روی مهربانی بال فروتنی نزن، و با نیکی )و بزرگوارانه( با آنفریاد 
گونه  پروردگارا! به آنان رحمت آور، همان»ها فرود آور، و بگو: )و خاکساری( برای آن

 «.که مرا در کودکی پرورش دادند

ِه أََخاهُ ﴿ ا َدَخلُواا َعلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰ  إِلَي  و چون )برادران( بر » .[69وسف: ی] ﴾َولَمَّ

 «.یوسف  وارد شدند، برادرش )بنیامین( را نزد خود جای داد

ِه َعلَى ﴿ ِش ٱَوَرفََع أَبََوي  عَر  و پدر و مادر خود را بر تخت »  .[100وسف: ی] ﴾ل 

 «.نشاند

و با نردبانی به نام کرسی بر  نشیند، تخت بلند پادشاه است که بر آن میعرش 

  .رساندبه پدر و مادرش را می ÷ وسفی این امر، احترام .رودمیآن باال 

  .شونده فضیلت تربیت قرآنی، پدر و مادرها رستگار میب
و نیکی به  «برقراری رابطۀ خویشاوندی»نسبت به صلۀ رحم هللا سبحانه 

 :دهدخویشاوندان فرمان می

ر  لُونََك َماَذا يُنِفقُوَن  قُل  يَس  ﴿ فرماید:هللا متعال می ن  َخي  تُم م ِ نِ  َما  أَنفَق  ِلَدي  َوَٰ  فَِلل 

َربِينَ َوٱ َق  َمىَٰ ٱوَ  ل  ََٰ يَت ِكينِ ٱوَ  ل  َمَسَٰ نِ ٱوَ  ل  ر   لسَّبِيِل  ٱ ب  عَلُواا ِمن  َخي  َ ٱ فَإِنَّ  َوَما تَف   ﴾٥١٢َعِليمٞ ۦ بِهِ  ّللَّ
ید، هر مالی که انفاق کرد»پرسند چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: از تو می» .[512]البقرة: 

پس برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. و هر کار 
 «.نیکی که انجام دهید، بدرستی که هللا به آن آگاه است

 دهد که به مردم نیکی کنیم:فرمان میهللا 

نِ ٱَوبِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِلَدي  َوَٰ َسانٗ  ل  بَىَٰ ٱ َوِذي اإِح  قُر  َمىَٰ ٱوَ  ل  ََٰ يَت ِكينِ ٱوَ  ل  َمَسَٰ َوقُولُواا  ل 

نٗ  نوایان نیکی و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بی» .[12]البقرة:  ﴾اِللنَّاِس ُحس 

 «.کنید، و به مردم )سخن( نیک بگویید

 إِنَّ ﴿
اا  ِسنُو  َ ٱَوأَح  ِسنِينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ ُمح  نیکوکاران و نیکی کنید که هللا » .[192]البقرة:  ﴾ل 

 «.داردرا دوست می

خواهد که محبت و رابطۀ سالم میان آنان برقرار باشد و از بندگانش میهللا 
 :خواهدشیطان خالف این امر را می

نُ ٱيُِريُد ﴿ فرماید:هللا متعال می َطَٰ نَُكُم  لشَّي  َوةَ ٱأَن يُوقَِع بَي  عََدَٰ َضا ءَ ٱوَ  ل  بَغ  رِ ٱفِي  ل  َخم   ل 

ِسرِ ٱوَ  َمي  ِر  ل  ةِ  ٱَوَعِن  ّللَِّ ٱَويَُصدَُّكم  َعن ِذك  لَوَٰ نتَُهونَ  لصَّ همانا » .[91]المائدة:  ﴾فََهل  أَنتُم مُّ
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خواهد با شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد شیطان می
 «.هللا و از نماز باز دارد؛ پس آیا شما خودداری خواهید کرد؟!

آنان را پاکیزه مؤمنان  را باال برد و مقامشانو  عزت بخشیدفرزندان آدم به هللا 

 گرامی داشت: ج محمدنمود و آنان را با بعثت 

ُهم  فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می نََٰ نَا بَنِي  َءاَدمَ َوَحَمل  م  بَر ِ ٱَولَقَد  َكرَّ رِ ٱوَ  ل  بَح  َن  ل  ُهم م ِ نََٰ َوَرَزق 

تِ ٱ ي ِبََٰ ُهم  َعلَىَٰ َكثِير   لطَّ نََٰ
ل  ن   َوفَضَّ مَّ نَا م ِ ِضيٗل  َخلَق  و به راستی ما » .[70]اإلسراء:  ﴾٧٠تَف 

ها( حمل کردیم، و ها را در خشکی و دریا )بر مرکبفرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آن
ی ها را بر بسیاری از موجوداتها روزی دادیم، و آنهای( پاکیزه به آناز انواع )روزی

 «.ایم؛ چنانکه باید برتری بخشیدیمکه آفریده

ي ِ ٱبَعََث فِي  لَِّذيٱُهَو ﴿ ُم ِ ُهم   َرُسوَٗل  نَ ل  ن  لُواا  م ِ ِهم   يَت  تِِهۦ َعلَي  يِهم  َويُعَل ُِمُهمُ  َءايََٰ بَ ٱَويَُزك ِ ِكتََٰ  ل 

َمةَ ٱوَ  ِحك  خودشان او کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از » .[5]الجمعة:  ﴾ل 

کند و به آنان ها را پاک )و تزکیه( میخواند، و آنها میبرانگیخت که آیاتش را بر آن
 «.آموزدکتاب )قرآن( و حکمت )سنت( می

 :دهدبندگانش را به اخالق نیکو فرمان میهللا 

]القلم:  ﴾٤َوإِنََّك لَعَلَىَٰ ُخلُق  َعِظيم  ﴿: فرمایدرا اینگونه توصیف می گرامی پیامبر

 «.و یقیناً تو )ای محمد( بر اخالق و خوی بسیار عظیم و واالیی هستی» .[4

ن   لَقَد  َجا َءُكم  َرُسولٞ ﴿ هِ  َعِزيز   أَنفُِسُكم   م ِ ُكم َحِريص   َعنِتُّم   َما َعلَي  ِمنِينَ بِٱ َعلَي  ُمؤ   ل 

ِحيمٞ  َرُءوٞف  تان آمد خودتان به سوییقیناً پیامبری  از )میان( » .[151]التوبة:  ﴾١٥١رَّ

های شما بر او دشوار )و گران( است، و بر )هدایت( شما سخت اصرار دارد، و که رنج
 «.)نسبت( به مؤمنان روؤف )و( مهربان است

دهد که از پیامبر پیروی کنند و او را الگوی خویش قرار به بندگانش فرمان می

َوة  َحَسنَةٞ  ّللَِّ ٱلَّقَد  َكاَن لَُكم  فِي َرُسوِل ﴿: دهند یقیناً برای شما در » .[51]األحزاب:  ﴾أُس 

 «.زندگی رسول هللا سرمشق نیکویی است

ترین مردم هستند و هللا برخی صفات آنان را بیان فرمود اخالقپیامبران، خوش
 :تا از آنان پیروی کنیم

ئَِك ﴿ فرماید:هللا متعال می
لََٰ  ُ  ٱَهَدى  لَِّذينَ ٱأُوا ُهُم  ّللَّ تَِده  ٱفَبُِهَدىَٰ ها آن» .[90]األنعام:  ﴾ق 

 «.شان کرده است؛ پس به روش آنان اقتدا کنکسانی هستند که هللا هدایت

 :، بخشنده و بردبار بود÷ میإبراه

ِهيمَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َرَٰ ِف إِب  َك َحِديُث َضي  َرِمينَ ٱَهل  أَتَىَٰ ُمك   .[54ات: ی]الذار ﴾٥٤ل 

 «.پیامبر( آیا خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟!)ای » 

هٞ ﴿ ِهيَم لََحِليم  أَوََّٰ َرَٰ نِيبٞ  إِنَّ إِب  گر بهگمان ابراهیم، برد بار، البی» .[72]هود:  ﴾٧٢مُّ

 «.بازگشت کننده )به سوی هللا( بود
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کنی اگر ثروتمند باشد، بخشنده است و اگر فقیر باشد گمان می مؤمنبنابراین، 
 :کندکه ثروتمند است؛ زیرا در گدایی از مردم خویشتنداری می

َسبُُهُم ﴿ فرماید:هللا متعال می َجاِهلُ ٱيَح  نِيَا َء ِمَن  ل  ُهم  ََل  لتَّعَفُّفِ ٱأَغ  ِرفُُهم بِِسيَمَٰ تَع 

َحافٗ  لنَّاسَ ٱلُوَن يَس   ها را آناز شّدت خویشتن داری؛ افراد ناگاه » .[572]البقرة:  ﴾اإِل 

شناسی، با اصرار )چیزی( از مردم هایشان میها را از چهرهپندارد، آننیاز میبی
 «.خواهندنمی

اش را بر انجام کارهای خیر وعده بود و افراد خانوادهدرست÷  لیإسماع

 : داددستور می

ُكر  ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می بِ ٱفِي  ذ  ِكتََٰ ِعيَل  إِنَّهُ  ل  َمَٰ دِ ٱَكانََصاِدَق  ۥإِس  َوع  َوَكاَن  ل 

ا َرُسوَٗل  لَهُ  ٢٤نَّبِي ٗ ُمُر أَه  ةِوَ ٱبِ ۥ َوَكاَن يَأ  لَوَٰ ةِ ٱلصَّ َكوَٰ و در )این( کتاب » .[22-24م: ی]مر ﴾لزَّ

ای پیامبر بود. و )او همواره( گمان او راست وعده، و فرستادهاسماعیل را یاد کن، بی
 «.دادمیاش را به نماز و زکات فرمان خانوده
 

 :صبور و شکیبا بود ÷ وبیأ

هُ َصاِبرٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می نََٰ َم  ا  إِنَّا َوَجد  دُ ٱن ِع  عَب  ابٞ  ۥ إِنَّهُ  ل   .[44]ص:  ﴾أَوَّ

 «.خوبی، که بسیار رجوع کننده بود ةگمان ما او را شکیبا یافتیم، چه بندبی»

 :پدر و مادرش بودپاکدامن، بزرگوار، بخشنده و نیکوکار نسبت به  ÷ وسفی

ِ ﴿ فرماید:هللا متعال می نُ ٱقَاَل َرب  ج  هِ  لس ِ ُعونَنِي  إِلَي  ا يَد   .[22وسف: ی] ﴾أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ

خوانند، ها( مرا به سوی آن میپروردگارا! زندان نزد من از آنچه )این»)یوسف( گفت: 
 «.تر استمحبوب

ُ ٱلَقَد  َءاثََرَك  ّللَِّ ٱقَالُواا تَ ﴿ طِ  ّللَّ نَا َوإِن ُكنَّا لََخَٰ ُكمُ  ٩١ينَ َعلَي  ِريَب َعلَي  َم  ٱقَاَل ََل تَث  يَو  ِفُر  ل  يَغ 

ُ ٱ َحمُ  ّللَّ ِحِمينَ ٱلَُكم   َوُهَو أَر  به هللا سوگند، »برادران( گفتند: ») .[95-91وسف: ی] ﴾٩٥لرََّٰ

امروز هیچ »)یوسف( گفت:  «.یقیناً هللا تو را بر ما برتری داده، و حقاً ما خطا کار بودیم
 «.ترین مهربانان استآمرزد، و او مهربانسرزنشی بر شما نیست، هللا شما را می

 : بردبار و صبور بود ÷ هود

َمََلُ ٱقَاَل ﴿ فرماید:هللا متعال می ِمهِ  لَِّذينَ ٱ ل  َك فِي َسفَاَهة   ۦ َكفَُرواا ِمن قَو   َوإِنَّا إِنَّا لَنََرىَٰ

ِذبِينَ ٱ ِمنَ  لَنَُظنُّكَ  َكَٰ ِ  ٦٦ل  ب  ن رَّ ِكن ِي َرُسوٞل م ِ َس بِي َسفَاَهٞة َولََٰ ِم لَي  قَو  لَِمينَ ٱقَاَل يََٰ عََٰ  ﴾٦٧ل 
گمان ما تو را بی»اشراف )و بزرگان( قوم او که کافر بودند گفتند: » .[67-66]األعراف: 

ای »گفت: «. پنداریممیگویان بینیم، و ما مسلماً تو را از دروغدر سفاهت )و نادانی( می
ای از )جانب( گونه سفاهت )و نادانی( در من نیست، بلکه من فرستادهقوم من! هیچ

 «.پروردگار جهانیان هستم
 :فرمایدلقمان به پسرش را بیان می هاینصیحت سبحانههللا 
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ِرك  بِ ﴿ بُنَيَّ ََل تُش  ِ  ٱيََٰ كَ ٱإِنَّ  ّللَّ ر  م  َعِظيمٞ  لش ِ ای پسرک من! به هللا » .[12]لقمان:  ﴾لَُظل 

 «.گمان شرک، ستم بزرگی استشرک نیاور، بی

قَاَل َحبَّة  ﴿ بُنَيَّ إِنََّها  إِن تَُك ِمث  َدل   يََٰ ن  َخر  َرة   فِي فَتَُكن م ِ تِ ٱ فِي أَو   َصخ  َوَٰ َمَٰ أَو  فِي  لسَّ

ِۡ ٱ َر  ِت ِبَها  ل  ُ  ٱيَأ  َ ٱإِنَّ  ّللَّ ای پسرک من! اگر )عمل » .[16]لقمان:  ﴾١٦لَِطيف  َخبِيرٞ  ّللَّ

ها سنگی یا در آسمان ۀخردل باشد، آنگاه در درون تخت ۀسنگینی دان ۀاندازنیک یا بد( به
گمان هللا آورد، بییا در زمین باشد، هللا آن را )در روز قیامت برای حساب( می

 «.بین آگاه استباریک

بُنَيَّ أَقِِم ﴿ ةَ ٱيََٰ لَوَٰ ُمر  بِ  لصَّ
ُروفِ ٱَوأ  َمع  هَ ٱوَ  ل  ُمنَكرِ ٱَعِن  ن  بِر  ٱوَ  ل  َعلَىَٰ َما  أََصابََك  إِنَّ  ص 

ِم  ِلَك ِمن  َعز  ُُمورِ ٱَذَٰ ِش فِي  ١٧ل  ر  َخدََّك ِللنَّاِس َوََل تَم  ِۡ ٱَوََل تَُصع ِ َر  َ ٱَمَرًحا  إِنَّ  ل  ََل  ّللَّ
تَال  فَُخور   ِصد  ٱوَ  ١١يُِحبُّ ُكلَّ ُمخ  ِيَك وَ  ق  ۡ  ٱفِي َمش  ُض تَِك  إِنَّ أَنَكَر  غ  تِ ٱِمن َصو  َوَٰ َص   ل 

ُت  َحِميرِ ٱلََصو  ای پسرک من! نماز را بر پا دار، و امر به » .[19-17]لقمان:  ﴾١٩ل 

تردید این از معروف کن و نهی از منکر کن، و بر هر آنچه به تو برسد صبر کن، بی
مردم روی مگردان، و مغرورانه در زمین راه  و با بی اعتنایی از .های سترگ استکار

و در راه رفتنت اعتدال را  .ستای را دوست نداردگمان هللا هیچ متکبر خودمرو، بی
ها؛ صدای ترین صدارعایت کن، و از صدای خود بکاه )و هرگز فریاد نزن( زیرا زشت

 «.خران است
 :ها را ببخشندکه لغزشکند می به بندگانش توصیههللا 

فُ فَٱ﴿ فرماید:هللا متعال می فَح   ٱوَ  ُهم  َعن   ع  َ ٱإِنَّ  ص  ِسنِينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ ُمح   .[12]المائدة:  ﴾ل 

 «.داردگمان هللا نیکو کاران را دوست میو روی بگردان، بی ها درگذرپس از آن»
 :دهد که بدی با کار نیک پاسخ داده شودفرمان میهللا 

تَِوي ﴿ فرماید:هللا متعال می َحَسنَةُ ٱَوََل تَس   ٱَوََل  ل 
ي ِئَةُ  فَع  ٱ لسَّ َسُن فَإَِذا  لَّتِيٱبِ  د  ِهَي أَح 

نَهُ  لَِّذيٱ نََك َوبَي  َوةٞ  ۥبَي  َها  إَِلَّ  ٣٤َوِليٌّ َحِميمٞ  َكأَنَّهُۥ َعَدَٰ َها  إَِلَّ  لَِّذينَ ٱَوَما يُلَقَّىَٰ َصبَُرواا َوَما يُلَقَّىَٰ
ا يَنَزَغنََّك ِمَن  ٣٢ذُو َحظ   َعِظيم   نِ ٱَوإِمَّ َطَٰ ٞغ فَ  لشَّي  تَِعذ  ٱنَز  ِ  ٱبِ  س   لسَِّميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  ّللَّ

عَِليمُ ٱ و )هرگز( نیکی و بدی یکسان نیست، همیشه به » .[26-24]فصلت:  ﴾٣٦ل 

که میان تو و او دشمنی است، بینی( همان کس)می ترین شیوه پاسخ ده، پس ناگاهنیکو
و جز دارندة  که شکیبا باشند آن را نپذیرند،گویی دوست صمیمی است. و )اما( جز کسانی

)باز دارنده( از سوی  ۀبزرگ )از ایمان و اخالق( آن را نپذیرد. و هرگاه وسوس ۀبهر
 «.شیطان تو را باز گرداند، پس به هللا پناه ببر، یقیناً اوست که شنوای داناست

با بخشندگی و بزرگواری با مردم رفتار که کند می به بندگان مومنش امرهللا 
تا مبادا متنفر شوند و اینکه به هر  نسازندمکلف  امور دشوارآنان را به  وکنند 

ی امر کنند و از جاهالن روی گردانند و با آنان به نرمی برخورد یاسخن یا کار زیب
 :کنند و در جوار آنان قرار نگیرند تا اینکه آزاری از جاهالن به آنان نرسد
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وَ ٱُخِذ ﴿ فرماید:هللا متعال می عَف  ُمر  بِ  ل 
فِ ٱَوأ  عُر  ۡ  َعِن  ل  ِر ِهِلينَ ٱَوأَع  َجَٰ  ﴾١٩٩ل 

گذشت را پیشه کن، و به نیکی فرمان ده، و از نادانان ای پیامبر!( ») .[199]األعراف: 
 «.روی بگردان

با بدن و قلبش از  کسهرپس  .به ما دستور داد تا از جاهالن روی بگردانیمهللا 
بیشترین آزاری که از  .رسدماند و به آسایش میگیری کند، سالم میآنان کناره

مورد سخنان جاهالن و  اندیشیدن دررسد، به سبب جانب جاهالن به مردم می
که با قلبش از آنان روی بگرداند  کسهراما  .یادآوری چند مرتبۀ این سخنان است

 :و در سالمتی قلبش بکوشد، به طور قطع، رستگار خواهد شد

ِدِهم  يَقُولُوَن َربَّنَا  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِفر  ٱَجا ُءو ِمن  بَع  نِنَا  غ  َوَٰ خ  لَنَا َوِلِ

نِ ٱَسبَقُونَا بِ  لَِّذينَ ٱ يَمَٰ ِ عَل  ِفي قُلُوبِنَا ِغل ٗ  ل  لَِّذينَ  َوََل تَج   َرُءوٞف  إِنَّكَ  َربَّنَا   َءاَمنُواا  ل ِ

ِحيم   ها )بعد از مهاجران و انصار( که بعد از آنو )نیز( کسانی» .[10]الحشر:  ﴾١٠رَّ

مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند ا را و برادرانپروردگارا! م»گویند: آمدند، می
اند قرار مده، پروردگارا! که ایمان آوردهای نسبت به کسانیهای مان کینهبیامرز، و در دل

 .«گمان تو رؤوف و مهربانیبی

َم ََل يَنفَُع َمالٞ ﴿ َ ٱإَِلَّ َمن  أَتَى  ١١بَنُونَ  َوَلَ  يَو  ب  َسِليم   ّللَّ  .[19-11]الشعراء:  ﴾١٩بِقَل 

که با قلب سلیم )خالی از شرک و که مال و فرزندان سودی نبخشد. مگر کسیروزی»
 «.کفر و نفاق( به پیشگاه هللا بیاید

 : و روز آخرت، دلی نرم و مهربان داردهللا ه مؤمن ب

ِعُموَن ﴿ فرماید:هللا متعال می ِكينٗ  ۦَعلَىَٰ ُحب ِهِ  لطَّعَامَ ٱَويُط  إِنََّما  ١َوأَِسيًرا َويَتِيٗما اِمس 

ِه  ِعُمُكم  ِلَوج  ًما َعبُوٗسا  ٩ََل نُِريُد ِمنُكم  َجَزا ٗء َوََل ُشُكوًرا ّللَِّ ٱنُط  ب ِنَا يَو  إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ

َطِريٗرا « مسکین»که )نیاز و( دوست دارند به و غذا را با این» .[10-1]اإلنسان:  ﴾١٠قَم 

دهیم، ما فقط به خاطر هللا به شما غذا می»گویند:( بخشند. )و مییم« اسیر»و « یتیم»و 
که ترسیم، روزیخواهیم و نه سپاسی. همانا ما از پروردگارمان مینه از شما پاداشی می

 «.عبوس و سخت و دشوار است
 :دل استروز آخرت ایمان ندارد، سنگ اما کسی که به هللا و

َت ﴿ فرماید:هللا متعال می ُب بِ  لَِّذيٱأََرَءي  ينِ ٱيَُكذ ِ ِلَك  ١لد ِ يَتِيمَ ٱيَُدعُّ  لَِّذيٱفََذَٰ َوََل  ٥ل 

ُّۡ َعلَىَٰ َطعَاِم  ِكينِ ٱيَُح ِمس  که روز جزا را )ای پیامبر( آیا کسی» .[2-1]الماعون:  ﴾٣ل 

و راند. که یتیم را )با خشونت از خود( میپس او )همان( کسی ای؟!کند دیدهتکذیب می
 «.کندنوا  )و مسکین( ترغیب و تشویق نمی)دیگران را( به اطعام بی

شوند و قوی به ضعیف مورد ستم واقع میمؤمنان  در سایۀ حکومت کافران،
 :کنددارد و مرد بر زن تجاوز میظلم روا می

َن َعَل فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می َعو  ِۡ ٱإِنَّ ِفر  َر  لََها ِشيَعٗ  ل  ِعفُ  اَوَجعََل أَه  تَض   يَس 

ُهم   َطا ِئفَةٗ  ن  نَا َءُهم   يَُذب ِحُ  م ِ يِۦ أَب  تَح  ِسِدينَ ٱَكاَن ِمَن  ۥنَِسا َءُهم   إِنَّهُ  َويَس  ُمف   .[4]القصص:  ﴾٤ل 

ها گمان فرعون در زمین برتری جست و اهل آن را گروه گروه کرد، گروهی از آنبی»



 29 پرتوی از وحی نور من الوحی

شان را )برای خدمت( برید و زنانر میشان را سکشاند، پسرانرا به ضعف و ناتوانی می
 «.تردید او از مفسدان بودداشت، بیزنده نگه می

ِفُرونَ َوٱ﴿ َكَٰ ِلُمونَ ٱُهُم  ل 
 «.و کافران خود ستمکارانند» .[524]البقرة:  ﴾لظََّٰ

کنند و میان آنان با عدالت اما اگر مؤمنان حکومت کنند، به کافران مهربانی می
به این دلیل که انسان است و هللا و رسولش نسبت به آن  کنند و زن راداوری می
 : دارنداند، گرامی میتوصیه کرده

َن ﴿ فرماید:هللا متعال می تُم بَي  ُكُمواا بِ  لنَّاِس ٱَوإَِذا َحَكم  لِ ٱأَن تَح  عَد  و » .[21]النساء:  ﴾ل 

 «.کنید، به عدالت داوری کنیدکه میان مردم داوری میهنگامی

هٗ  لن َِسا ءَ ٱَءاَمنُواا ََل يَِحلُّ لَُكم  أَن تَِرثُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿  ای » .[19]النساء:  ﴾اَكر 

 «.زنان به اکراه ارث برید اید! برای شما حالل نیست که ازکه ایمان آوردهکسانی

در جاهلیت پیش از اسالم، رسم بود که هر گاه خویشاوند نزدیک مرد وفات 
  .بردهمسرش را به ارث میکرد، می

تُُموُهنَّ ﴿ ِۡ َما  َءاتَي  َهبُواا بِبَع  ُضلُوُهنَّ ِلتَذ  نان را زیر فشار قرار ندهید، آو » :﴾َوََل تَع 

و اگر تمایلی به همسرانتان  «.اید؛ پس بگیریدتا برخی از آنچه را که به آنان داده
ای ین وسیله قسمتی از مهریهندارید، آنان را از ازدواج با دیگران منع نکنید تا بد

 .اید بازستانیدرا که به آنان پرداخت کرده

ِحَشة  ﴿ تِيَن بِفََٰ بَي ِنَة   إَِلَّ  أَن يَأ  ها مرتکب عمل زشت آشکاری مگر اینکه آن» :﴾مُّ

توانید آنان را تحت فشار قرار دهید و اما اگر دچار گناه آشکاری شدند، می «.شوند
 .آنان بگیریدقسمتی از مهریه را از 

ُروِف  ٱَوَعاِشُروُهنَّ بِ ﴿ َمع  َرُهواا َشي   ل  تُُموُهنَّ فَعََسىَٰ  أَن تَك  عَلَ  افَإِن َكِره  ُ ٱ َويَج  فِيِه  ّللَّ

رٗ  تان نیامد و( ها بطورشایسته رفتار کنید، و اگر از آنان )خوشو با آن» :﴾َكثِيٗرا اَخي 

دارید، و هللا در آن خیر بسیار قرار نمیکراهت داشتید، پس چه بسا چیزی را خوش 

در برابر همسرانتان رفتار نیکویی داشته باشید، حتی اگر آنان را  «.دهدمی
رسد و چه بسا فرزندان دانید که خیر از کجا به شما میپسندید؛ زیرا شما نمینمی

 .صالحی از آنان به شما روزی داده شود
 : فرمایدگویی نهی میامر و از دروغبندگانش را به راستگویی سبحانه  هللا

َ ٱ تَّقُواا ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ِدِقينَ ٱَوُكونُواا َمَع  ّللَّ  ﴾١١٩لصََّٰ
 «.اید  از هللا بترسید، و با راستگویان باشیدکه ایمان آوردهای کسانی» .[119]التوبة: 

لٞ ﴿ َمئِذ   َوي  بِينَ  يَو  ُمَكذ ِ ل  در آن روز )قیامت( وای بر » .[12]المرسالت:  ﴾١٢ل ِ

 «.کنندگان!تکذیب
ی، کردن دیگران، بدگمان، مسخرهمغرورانه رفتنبر، راهکت»از اخالق بد هللا 
 :فرمایدنهی می «..غیبت و

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می تَاَٗل  ّللَّ  .[26]النساء:  ﴾فَُخوًرا ََل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمخ 

 «.داردگمان هللا کسی را که متکبر و فخر فروش است؛ دوست نمیبی»
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مٞ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ َخر  قَو  ن َءاَمنُواا ََل يَس  م   م ِ ٗرا يَُكونُواا  أَن َعَسىَٰ   قَو  ُهم   َخي  ن   نَِسا ءٞ  َوَلَ  م ِ

ن رٗ  يَُكنَّ  أَن َعَسىَٰ   ن َِسا ء   م ِ ُهنَّ   اَخي  ن  اا  َوَلَ  م ِ ِمُزو 
بِ بِٱ تَنَابَُزواا  َوَلَ  أَنفَُسُكم   تَل  قََٰ َل  ]الحجرات:  ﴾ل 

اید! گروهی )از مردان( گروه دیگر را مسخره نکند، که ایمان آوردهای کسانی» .[11
ها  بهتر باشند، و نه زنانی، زنان دیگر را، شاید آنان شاید آنان )= مسخره شدگان( از این

ها  بهتر باشند، و از یکدیگر عیبجوئی نکنید، و یکدیگر را با این )= مسخره شدگان( از
 «.القاب زشت نخوانید

تَنِبُواا ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ نَ  اَكثِيرٗ  ج  َۡ  لظَّن ِ ٱ م ِ ٞم   لظَّن ِ ٱإِنَّ بَع   َوَلَ  تََجسَُّسواا  َلَ  وَ  إِث 

تَب ُضُكم يَغ  ًضا بَّع  اید! از بسیاری از که ایمان آوردهای کسانی» .[15]الحجرات:  ﴾بَع 

شک بعضی از گمان )ها( گناه است، و )در امور دیگران( گمان )های بد( بپرهیزید، بی
 «.تجسس )و کنجکاوی( نکنید، و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند

 :شدن ابلیس از رحمت هللا بودراندهسبب  ،غرور

رٞ قَاَل ﴿ فرماید:هللا متعال می تَُك  قَاَل أَنَا  َخي  ُجَد إِذ  أََمر  هُ  َما َمنَعََك أََلَّ تَس  ن  تَنِي م ِ  َخلَق 

تَهُۥ نَّار   ِمن بِط  ٱقَاَل فَ  ١٥ِمن ِطين   َوَخلَق  َها فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبََّر فِيَها فَ  ه  ُرج  ٱِمن  إِنََّك  خ 

ِغِرينَ ٱِمَن  دم، چه را فرمان دا رمود: وقتی که توف )هللا(» .[12-15]األعراف:  ﴾١٣لصََّٰ

ای و او من از او بهترم، مرا ازآتش آفریده»)ابلیس( گفت:  چیز مانع سجده کردنت شد؟!
نیست که در آن تکبر  از آن )بهشت( فرود آی، که حق توفرمود:  «.ای(را از ِگل )آفریده

 «.شک تو از خوارشدگانیورزی، پس بیرون رو، بی
گناه  سویبهوی از روی غفلت و وسوسۀ شیطان  .تکبر نورزیدغرور و ما آدم ا

لغزید، اما به محض اینکه متوجه شد، پشیمان گشت و رجوع کرد؛ از این رو، تا 
زمان مشخصی از بهشت دور شد؛ سرنوشت فرزندان آدم نیز به همین ترتیب 

پیروی خواهد بود به شرط آنکه از هدایت هللا و آنچه رسوالنش را با آن فرستاد 
  :کنند

نَا لَنَُكونَنَّ ِمَن ﴿ فرماید:هللا متعال می َحم  ِفر  لَنَا َوتَر  نَا  أَنفَُسنَا َوإِن لَّم  تَغ  قَاََل َربَّنَا َظلَم 

ِسِرينَ ٱ َخَٰ ِبُطواا ٱقَاَل  ٥٣ل  ۡ  َعُدو ٞ  َولَُكم  فِي  ه  ُضُكم  ِلبَع  ِۡ ٱبَع  َر  ع  إِلَىَٰ  ل  تَقَر ٞ َوَمتََٰ ُمس 

)آن دو( گفتند: پروردگارا! ما به خود ستم کردیم، و اگر » .[54-52]األعراف:  ﴾٥٤ِحين  

فرود فرمود:  )هللا( .کاران خواهیم بودما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی، مسلّماً از زیان
که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود، و برای شما در آیید، در حالی

 «.مندی خواهد بودررگاه و بهزمین تا مدت معینی قرا

ِبَطاٱقَاَل ﴿ ۡ  َعُدو ٞ   ه  ُضُكم  ِلبَع  ا  بَع  َها َجِميعَ  ا ِمن  تِيَنَُّكم فَإِمَّ ن ِي يَأ  ُهَداَي  تَّبَعَ ٱ فََمنِ  ُهٗدى م ِ

قَىَٰ  شما دو تن با ابلیس( همگی از آن »)فرمود:  .[152]طه:  ﴾١٥٣فََل يَِضلُّ َوََل يَش 

که دشمن یکدیگر خواهید بود، پس اگر از )سوی( من هدایتی )بهشت( فرود آیید، در حالی
شود و نه به رنج افتد برای شما بیاید، هر کس از هدایت من پیروی کند، پس نه گمراه می

 «.)و بدبخت شود(
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فر با هم درگوشی صحبت کنند؛ ، دو ننهی فرموده که در جمع سه نفریهللا 
 :شودزیرا این کار سبب ناراحتی نفر سوم می

َوىَٰ ٱإِنََّما ﴿ فرماید:هللا متعال می نِ ٱِمَن  لنَّج  َطَٰ ُزَن  لشَّي  ]المجادلة:  ﴾َءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱِليَح 

اند جز این نیست که نجوا از )سوی( شیطان است، تا کسانی را که ایمان آورده» .[10
 «.اندوهگین سازد
 : دهدبه اصالح و بهبود روابط میان مردم فرمان میهللا سبحانه 

ِمنُونَ ٱإِنََّما ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمؤ  َوةٞ  ل  ِلُحواا  إِخ  نَ  فَأَص  ُكم   بَي   .[10]الحجرات:  ﴾أََخَوي 

 «.تان صلح )و آشتی( بر قرار کنیدیقیناً مؤمنان برادرند، پس میان برادران»
 :رسد، از جانب هللا سبحانه استنعمتی که به بنده می هر

َمة  ﴿ فرماید:هللا متعال می ن ن ِع  آنچه از نعمت » .[22]النحل:  ﴾ّللَِّ ٱ فَِمنَ  َوَما بُِكم م ِ

 «.دارید، پس )همه( از )جانب( هللا است

 :بسیار بخشنده استسبحانه  زیرا هللا

لُُق َما ﴿ فرماید:هللا متعال می ثٗ يَخ   يََشا ءُ  ِلَمن َويََهبُ  ايََشا ُء  يََهُب ِلَمن يََشا ُء إِنََٰ

عَُل َمن يََشا ُء َعِقيًما  إِنَّهُ  ٤٩لذُُّكورَ ٱ ٗثا  َويَج  َراٗنا َوإِنََٰ ُجُهم  ذُك  ِ  ﴾٢٠َعِليٞم قَِديرٞ  ۥأَو  يَُزو 
هد ها و زمین از آن هللا است، هر چه را بخوافرمانروایی آسمان» .[20-49]الشورى: 

بخشد. یا پسر بخشد، و به هرکس بخواهد پسر میآفریند، به هر کس بخواهد دختر میمی
گمان او گرداند، بیدهد، و هرکس را که بخواهد عقیم میو دختر ـ هر دو ـ با هم می

 «.دانای قادر است
از حسادت نهی فرمود و توضیح داد که حسادت عبارت است از  متعال هللا

 : به بندگانشاعتراض بر نعمت هللا

ُسُدوَن ﴿ فرماید:هللا متعال می ُهُم  لنَّاسَ ٱأَم  يَح  ُ ٱَعلَىَٰ َما  َءاتَىَٰ ِلهِ  ّللَّ ]النساء:  ﴾ِمن فَض 

آیا به مردم )= پیامبر و یارانش( بر آنچه هللا از فضل خویش به آنان عطا کرده » .[24
 «.ورزند؟حسد می
ای ذرهند که هخوااست و از هللا میحسد های مؤمنان، سالم و بدون کینه و دل

 :شان قرار ندهدهایدر دل کینه و حسد

ِدِهم  يَقُولُوَن َربَّنَا  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:متعال میهللا  ِفر  ٱَجا ُءو ِمن  بَع  نِنَا  غ  َوَٰ خ  لَنَا َوِلِ

نِ ٱَسبَقُونَا بِ  لَِّذينَ ٱ يَمَٰ ِ عَل  ِفي قُلُوبِنَا ِغل ٗ  ل  لَِّذينَ  َوََل تَج   َرُءوٞف  إِنَّكَ  َربَّنَا   َءاَمنُواا  ل ِ

ِحيم   ها )بعد از مهاجران و انصار( که بعد از آنو )نیز( کسانی» .[10]الحشر:  ﴾١٠رَّ

مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند پروردگارا! ما را و برادران»گویند: آمدند، می
اند قرار مده، پروردگارا! که ایمان آوردهیای نسبت به کسانمان کینههایبیامرز، و در دل

 .«گمان تو رؤوف و مهربانیبی

  :÷ میدعای ابراه
عَثُونَ ﴿ َم يُب  ِزنِي يَو  َم ََل يَنفَُع َماٞل َوََل بَنُونَ  ١٧َوََل تُخ  َ ٱإَِلَّ َمن  أَتَى  ١١يَو  ب   ّللَّ بِقَل 

شوند، مرا مردم( برانگیخته می ۀکه )همو در روزی» .[19-17]الشعراء:  ﴾١٩َسِليم  
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که با قلب مگر کسی. که مال و فرزندان سودی نبخشدرسوا )و شرمنده( مکن. روزی
 «.سلیم )خالی از شرک و کفر و نفاق( به پیشگاه هللا بیاید

 :آزمایدایمان بندگانش را با خیر و شر کم و زیاد میهللا سبحانه 

لُوُكم ﴿ فرماید:هللا متعال می رِ ٱوَ  لشَّر ِ ٱبِ َونَب  َخي    ل 
 
نَٗة نَا فِت  َجعُونَ  َوإِلَي   .[22اء: ی]األنب ﴾تُر 

 «.شویدکنیم، و به سوی ما باز گردانده می( آزمایش میکامالً و شما را به بدی و نیکی )»

ُ ٱوَ ﴿ بِِرينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ  «.و هللا شکیبایان را دوست دارد» .[146]آل عمران:  ﴾لصََّٰ

ن   َوقَِليلٞ ﴿  «.و اندکی از بندگان من سپاسگزارند» .[12]سبأ:  ﴾لشَُّكورُ ٱ ِعبَاِديَ  م ِ

رسد، فقط از ای که به او میداند که هر آزار و درد و هر نیکیمؤمن چون می
 :گیرددهد و آرام میجانب هللا و تقدیرش است؛ شکیبایی به خرج می

ۡ  ﴿ فرماید:هللا متعال می َضُكم  ِلبَع  نَا بَع  نَةً  َوَجعَل  ِبُروَن   فِت   ﴾بَِصيٗرا َربُّكَ  َوَكانَ  أَتَص 
ایم، آیا آزمایش بعضی دیگر قرار داده ۀو ما بعضی از شما را وسیل» .[50]الفرقان: 
 «.کنید؟! و پروردگار تو بیناستصبر می

ِن ﴿ ِصيبَة  إَِلَّ بِإِذ  ِ  ٱَما  أََصاَب ِمن مُّ ِمن  بِ  ّللَّ بَهُ  ّللَِّ ٱَوَمن يُؤ  ِد قَل  ُ ٱوَ  ۥ يَه  ء   ّللَّ بُِكل ِ َشي 

رسد، مگر به حکم )و فرمان( هللا هیچ مصیبتی )به انسان( نمی» .[11]التغابن:  ﴾١١َعِليمٞ 

 «.کند، و هللا به همه چیز داناستو هرکس به هللا ایمان آورد )هللا( قلبش را هدایت می

 که در راه رسیدن به مؤمن از طریق صبر و شکیبایی به همراهی و دوستی هللا
 :یابدشود، دست میای، شیرین میاین دو، هر تلخی

اا  ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می بُِرو  َ ٱإِنَّ  ص  بِِرينَ ٱَمَع  ّللَّ و صبر » .[46]األنفال:  ﴾لصََّٰ

 «.گمان هللا با صابران استکنید، بی

ُ ٱوَ ﴿ بِِرينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ  «.هللا شکیبایان را دوست داردو » .[146]آل عمران:  ﴾لصََّٰ

داند که به سبب گناهانش بوده است؛ از این هر گاه مصیبتی به مؤمن برسد، می
طلبد و به درگاه او تعالی توبه و از او آمرزش میکند می هللا رجوع سویبهرو، 
 :کندمی

ِصيبَة  ﴿ فرماید:هللا متعال می ن مُّ بَُكم م ِ ِديُكم   َكَسبَت   فَبَِما َوَما  أََصَٰ فُواا  أَي   َعن َويَع 

و هر مصیبتی که به شما رسد، به خاطر کارهایی است که » .[20]الشورى:  ﴾٣٠َكثِير  

 «.گذرداید، و )هللا( از بسیاری )گناهان( در میانجام داده

ها، کمک و یاری هللا به خواستن از هللا و شکیبایی در برابر رنج و اندوهبا یاری
 :آیددست می

بَت  ُرُسلٞ ﴿ فرماید:متعال میهللا  ن َولَقَد  ُكذ ِ ِلكَ  م ِ بُواا  َما َعلَىَٰ  فََصبَُرواا  قَب   َوأُوذُواا  ُكذ ِ

ُهم   َحتَّىَٰ   ُرنَا أَتَىَٰ و براستی پیامبرانی پیش از تو تکذیب شدند، و در » .[24]األنعام:  ﴾نَص 

 «.ها رسیدما به آنها صبر کردند و )در این راه( آزار دیدند؛ تا یاری برابر تکذیب
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ِمِه ﴿ تَِعينُواا ٱقَاَل ُموَسىَٰ ِلقَو  اا  ٱوَ  ّللَِّ ٱبِ  س  بُِرو  َۡ ٱإِنَّ  ص  َر  ِ يُوِرثَُها َمن يََشا ُء ِمن   ل  ّلِلَّ

ِقبَةُ ٱوَ ۦ  ِعبَاِدهِ  عََٰ ُمتَِّقينَ  ل  از هللا یاری »موسی به قومش گفت: »  .[151]األعراف:  ﴾١٥١ِلل 

ت( پیشه کنید، همانا زمین از آِن هللا است، به هرکس از بجویید، و صبر )و استقام
دهد )و می بخشد( و عاقبت )نیک( از آِن بندگانش که بخواهد آن را به میراث می

 «.پرهیزگاران است
 :فرمایددر مورد خویشتن میهللا سبحانه 

رساند و هر گاه گرفتاری او را به که از او طلب یاری کند، یاری می کسهربه 
 :دهدمیمثبت فریاد بخواند، پاسخ 

تَِغيثُوَن َربَُّكم  فَ ﴿ فرماید:هللا متعال می  تََجابَ ٱإِذ  تَس  بیاد ») .[9]األنفال:  ﴾لَُكم   س 

خواستید، پس او )خواستۀ( شما را که از پروردگارتان )فریاد و( یاری میآورید( هنگامی
 «.پذیرفت

ن يُِجيُب ﴿ َطرَّ ٱأَمَّ ُمض  ِشُف  ل  ءَ ٱإَِذا َدَعاهُ َويَك  ها بهتر آیا این بت») .[65]النمل:  ﴾لسُّو 

کند؛ چون او را بخواند، و که )دعای( مضطر )= درمانده( را اجابت میاند( یا کسی
 «.سازدگرفتاری را بر طرف می

، آفریننده، فقط هللا استدانستند که پروردگار می ج محمد پیامبر مشرکان زمان

 :خواندنداما همراه او دیگران را نیز برای طلب نفع و دفع ضرر می

ن  َخلََق ﴿ فرماید:هللا متعال می تَُهم مَّ تِ ٱَولَِئن َسأَل  َوَٰ َۡ ٱوَ  لسََّمَٰ َر  ُ  ٱلَيَقُولُنَّ  ل  قُل   ّللَّ

ُعوَن ِمن ُدوِن  ا تَد  تُم مَّ ُ ٱإِن  أََراَدنَِي  ّللَِّ ٱأَفََرَءي  هِ  ّللَّ ُت ُضر ِ ِشفََٰ أَو  أََراَدنِي  ۦ بُِضر   َهل  ُهنَّ َكَٰ

َمتِ  ُت َرح  ِسَكَٰ َمة  َهل  ُهنَّ ُمم  بَِي  ۦ هِ بَِرح  ُ  ٱقُل  َحس  ِه يَتََوكَُّل  ّللَّ لُونَ ٱَعلَي  ُمتََوك ِ ]الزمر:  ﴾٣١ل 

ا و زمین را آفریده هچه کسی آسمان»ها )= مشرکان( بپرسی: و اگر از آن» .[21
خوانید، اگر هللا آیا دیدید آنچه را که به جای هللا می»بگو: « هللا»مسلماً گویند: « است؟

ها )= معبودان( خواهند توانست زیان او را بر طرف زیانی برای من بخواهد، آیا آن
ز ها خواهند توانست رحمت او را باکنند؟! و یا اگر رحمتی برای من بخواهد، آیا آن

 «.کنندهللا مرا کافی است، و )همه( توکل کنندگان بر او توکل می»بگو: «. دارند؟!

 و زیان است: هللا به تنهایی مالک سود

وِرِكينَ ٱ ِمونَ  تَُكونَنَّ  َوَلَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمش  ُع ِمون ُدوِن  ١٠٢ل  َموا ََل  ّللَِّ ٱَوََل تَود 

َن  َت فَإِنََّك إِٗذا م ِ َك  فَإِن فَعَل  ِلِموينَ ٱيَنفَعَُك َوََل يَُضرُّ
وَك  ١٠٦لظََّٰ َسس  ُ ٱَوإِن يَم  بُِضور   فَوَل  ّللَّ

وِلهِ  ۥ َكاِشَف لَهُ  ر  فَوَل َرا دَّ ِلفَض  َك بَِخي  و هرگةز » .[107-102ونس: یة] ﴾إَِلَّ ُهَو  َوإِن يُِرد 

رسةاند و نةه زیةانی هللا، چیزی را که نه سةودی بةه تةو می از مشرکان مباش! و به جای

گمان از ستمکاران خواهی بود. و اگةر رساند؛ نخوان، پس اگر چنین کنی، بیبه تو می

ی هللا زیانی به تو برساند، پس جز او هیچ کس نتواند آن را بر طرف کند، و اگر اراده
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د داشت، به هرکس از بندگانش خیری برای تو کند، پس هیچ کس فضل او را باز نتوان

 «.ی مهربان استرساند و او آمرزندهکه بخواهد می

پیامبران که برترین مردم و داناترین آنان نسبت به هللا هستند، مالک هیچ سود و 

 :خواهندمی -ـ هللا -آن و زیان را فقط از تنها مالکزیانی برای خویش نیستند و سود 

لُ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِهيمَ  ت  َرَٰ َ إِب  ِهم  نَبَأ ِمهِ  ٦٩َعلَي  َما  ۦإِذ  قَاَل ِلَبِيِه َوقَو 

بُُدونَ  ِكِفينَ  ٧٠تَع  نَاٗما فَنََظلُّ لََها َعَٰ بُدُ أَص  ُعونَ  ٧١قَالُواا نَع  َمعُونَُكم  إِذ  تَد  أَو   ٧٥قَاَل َهل  يَس 
ونَ  نَا  ءَ  ٧٣يَنفَعُونَُكم  أَو  يَُضرُّ عَلُونَ قَالُواا بَل  َوَجد  ِلَك يَف  ا ُكنتُم   ٧٤ابَا َءنَا َكَذَٰ تُم مَّ قَاَل أَفََرَءي 

بُُدونَ  َدُمونَ ٱأَنتُم  َوَءابَا ُؤُكمُ  ٧٢تَع  َق  لَِمينَ ٱفَإِنَُّهم  َعُدو ٞ ل ِي  إَِلَّ َربَّ  ٧٦ل  عََٰ َخلَقَِني  لَِّذيٱ ٧٧ل 

ِدينِ  ِقينِ  لَِّذيٱوَ  ٧١فَُهَو يَه  ِعُمنِي َويَس  ِفينِ  ٧٩ُهَو يُط  ُت فَُهَو يَش  ]الشعراء:  ﴾١٠َوإَِذا َمِرض 

چه چیز »که به پدر و قومش گفت: ها بخوان. هنگامیو خبر ابراهیم را بر آن» .[69-10
ها معتکف پرستیم، و پیوسته برای )عبادت( آنهایی را میبت»گفتند: «. پرستید؟!را می

شنوند؟!  یا خوانید )صدای( شما را میها را میکه آنآیا هنگامی»گفت: هستیم. )ابراهیم( 
نه( بلکه ما نیاکان خود را یافتیم که چنین »)گفتند:  «.رسانند؟!سود و زیانی به شما می

کردید، شما و آیا دیدید چیزهایی را که پیوسته عبادت می»)ابراهیم( گفت: «. کردندمی
ها دشمن من هستند، جز پروردگار جهانیان. )همان( آن ۀنیاکان پیشین شما. پس هم

دهد و سیراب که او به من غذا میکند. و کسیکه مرا آفرید، پس او مرا هدایت میکسی
 «.دهدکه بیمار شوم پس او مرا شفا مینماید. و هنگامیمی

رُّ ٱأَن ِي َمسَّنَِي  ۥ َوأَيُّوَب إِذ  نَاَدىَٰ َربَّهُ ﴿ َحُم  لضُّ ِحِمينَ ٱَوأَنَت أَر  نَاٱفَ  ١٣لرََّٰ تََجب   ۥلَهُ  س 

نَا َما بِهِ  لَهُ  ۦفََكَشف  هُ أَه  نََٰ َرىَٰ  ۥِمن ُضر    َوَءاتَي  ن  ِعنِدنَا َوِذك  َمٗة م ِ عَُهم  َرح  لَُهم مَّ َوِمث 

بِِدينَ  عََٰ که و )ای پیامبر!( ایوب را )به یاد آور( هنگامی» .[14-12اء: ی]األنب ﴾١٤ِلل 

ترین رنج و بیماری به من رسیده است، و تو مهربان»وردگارش را ندا داد: پر
پس )ما( دعای او را اجابت کردیم، و رنج و ناراحتی که داشت بر طرف «. مهربانانی

ها به او بازگرداندیم، )تا( رحمتی از اش و )نیز( همانندشان را با آنساختیم، و خانواده
 «.ندگان باشدجانب ما، و پندی برای عبادت کن

یا سایر افراد صالح که به جای او خوانده  ÷ خبر داده کسانی مانند عیسی سبحانه هللا

 :هستند ـشوند، بندگان و بردگان او می

ُعوَن ِمن ُدوِن  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می  ثَالُُكم   ّللَِّ ٱتَد  ]األعراف:  ﴾ِعبَاد  أَم 

 «.خوانید، بندگانی همچون شما هستندکه غیر از هللا میهایی را گمان آنبی» .[194
جویند و به رحمت او امیدوار و از عذابش ترسان هللا نزدیکی می سویبهبا اعمال صالح  و

 :هستند و مالک هیچ زیان یا سودی برای خودشان نیستند

ُعواا ٱ قُلِ ﴿ فرماید:هللا متعال می تُم لَِّذينَ ٱ د  ن َزَعم  ِلُكونَ  فََل ۦ ُدونِهِ  م ِ فَ  يَم  ر ِ ٱ َكش   لضُّ

ِويًل  َوَلَ  َعنُكم   ئِكَ  ٢٦تَح 
لََٰ  ُعونَ  لَِّذينَ ٱ أُوا تَغُونَ  يَد  َوِسيلَةَ ٱ َرب ِِهمُ  إِلَىَٰ  يَب  َربُ  أَيُُّهم   ل   أَق 

ُجونَ  َمتَهُ  َويَر  ذُوٗرا َكانَ  َرب ِكَ  َعَذابَ  إِنَّ  ۥ   َعَذابَهُ  َويََخافُونَ  ۥَرح  -26]اإلسراء:  ﴾٢٧َمح 

پندارید؛ بخوانید، کسانی را که به جای او )معبود خود( می»ای پیامبر!( بگو: ») .[27
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سازند، و نه تغییر دهند. کسانی را  توانند بال )و مشکلی( را از شما دورها نه میپس آن
ی )تقرب( خوانند، خودشان به سوی پروردگارشان وسیلهکه )کافران( آنان را می

ها نزدیکترند، و به رحمت او امیدوارند و از عذابش د، که کدام یک از آنجوینمی
 «.ترسناک استگمان عذاب پروردگارت همواره ترسند، بیمی

یا سایر پیامبران و افراد صالح که به جای او  ÷ هللا سبحانه خبر داده کسانی مانند عیسی

پرستند و مردم را فقط به عبادت ندارد میشوند، هللا را به تنهایی که هیچ شریکی خوانده می
 :دهندهللا که هیچ شریکی ندارد فرمان می

ُ ٱَوإِذ  قَاَل ﴿ فرماید:هللا متعال می ِعيَسى  ّللَّ نَ ٱيََٰ َت ِللنَّاِس  ب  يََم َءأَنَت قُل   تَِّخذُونِيٱَمر 

ِن ِمن ُدوِن  َهي  َي إِلََٰ ِ  ٱَوأُم ِ نَكَ  ّللَّ َحَٰ فرماید: و )بیاد بیاور( که هللا می» .[116]المائدة:  ﴾قَاَل ُسب 

ای عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود به »
 «.تو منزهی!»)عیسی( گوید: « جای هللا انتخاب کنید؟

تَنِي بِهِ ﴿ ُت لَُهم  ِإَلَّ َما  أََمر  بُُدواا ٱأَِن  ۦ َما قُل  َ ٱ ع  من » .[117]المائدة:  ﴾َرب ِي َوَربَُّكم   ّللَّ

ها گفتم:( هللا را بپرستید که ها نگفتم )به آنچیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آن
 «.پروردگار من و پروردگار شماست

 :همه چیز است کمالپادشاه و  ،هللا سبحانه

ِلَك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿ فرماید:هللا متعال می كِ ٱَمَٰ ُمل  تِي  ل  كَ ٱتُؤ  ُمل  كَ ٱَمن تََشا ُء َوتَنِزعُ  ل  ُمل  ن  ل  ِممَّ

ُر  ٱتََشا ءُ َوتُِعزُّ َمن تََشا ءُ َوتُِذلُّ َمن تََشا ُء  بِيَِدَك  َخي  ء   ل  ]آل عمران:  ﴾٥٦قَِديرٞ  إِنََّك َعلَىَٰ كُل ِ َشي 

پادشاهی )و بارالها! ای دارنده پادشاهی و )هستی( به هر کس که بخواهی، »: بگو» .[56
گیری، و بخشی، و از هر کس بخواهی پادشاهی )و فرمانروایی( را میفرمانروایی( می

ها به کنی، همه خوبیهر کس را بخواهی  عزت مى دهى، و هر كه را بخواهى خوار می
 «.شک تو بر هر چیز تواناییدست توست، بی

در  کسهر .است ، پادشاهی است که هر چیزی در برابر او فروتن و متواضعهللا
ش سرکشی کند، را که از عبادت کسهرگزار اوست و هللا برابر هللا فروتن باشد، عبادت

 :دهدعذاب می

ُ ٱ إِنََّما﴿ فرماید:هللا متعال می هٞ  ّللَّ ِحٞد   إِلََٰ نَهُۥ  َوَٰ َحَٰ َما فِي  لَّهُۥ َولَٞد   ۥأَن يَُكوَن لَهُ  ُسب 

تِ ٱ َوَٰ ِۡ  ٱَوَما ِفي  لسََّمَٰ َر  تَنِكَف  ١٧١َوِكيٗل  ّللَِّ ٱَوَكفَىَٰ بِ  ل  َمِسيحُ ٱلَّن يَس  ِ  ل  َّ ٗدا ّلل ِ أَن يَُكوَن َعب 
ئَِكةُ ٱَوََل 

َملََٰ  بُوَن  ٱ ل  ُمقَرَّ تَنِكف  َعن  ِعبَاَدتِهِ  ل  هِ َجِميٗعاۦ َوَمن يَس  ُشُرُهم  إِلَي  بِر  فََسيَح  تَك   ١٧٥َويَس 
ا  تِ ٱاا َءاَمنُواا َوَعِملُو لَِّذينَ ٱفَأَمَّ ِلَحَٰ ِلهِ  لصََّٰ ن فَض  ا  ۦ فَيَُوف ِيِهم  أُُجوَرُهم  َويَِزيُدُهم م ِ  لَِّذينَ ٱَوأَمَّ

تَنَكفُواا ٱ بَُرواا ٱوَ  س  تَك  ن ُدوِن  س  بُُهم  َعَذابًا أَِليٗما َوََل يَِجُدوَن لَُهم م ِ ا َوََل  ّللَِّ ٱفَيُعَذ ِ َوِلي ٗ

که فرزندی داشته معبود یگانه است و از اینهللا تنها » .[172-171]النساء:  ﴾١٧٣يٗرانَِص 

ها و آنچه در زمین است از آن اوست و هللا باشد پاک )و منزه( است، آنچه در آسمان
ی هللا باشد، و نه فرشتگان برای کارسازی کافی است. مسیح هرگز ابا ندارد که بنده

ها ی آنبزودی همه مقرب )ابا دارند( و هر کس از بنده گی او سر باز زند و تکبر کند،
اما آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته . را )در قیامت( نزد خود محشور خواهد کرد

ها خواهد هایشان را بطور کامل خواهد داد، و از فضل خویش بر آنانجام دادند، پاداش
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کند، افزود، و اما آنان که ابا کردند و تکبر ورزیدند، آنان را به عذابی دردناک عذاب می
 «.و برای خود غیر از خدا، دوست و یاوری نخواهند یافت

ای که هللا برایشان خواسته و عطا فرموده در دنیا، پادشاهان در قلمرو پادشاهی 
روزی که بندگان بر اساس اعمالی که  -کنند، اما در روز آخرتاست، تصرف می

تصرف کامل، فقط برای پادشاهی و  -گیرنددر دنیا انجام دادند مورد جزا قرار می
 :هللا است

ِم ﴿ فرماید:هللا متعال می نِ  ٱّللَِّ بِس  َمَٰ ح  ِحيمِ  ٱلرَّ دُ  ١ٱلرَّ َحم  ِ  ٱل  ِ َرب  لَِمينَ ّلِلَّ عََٰ نِ  ٥ٱل  َمَٰ ح   ٱلرَّ

ِحيمِ  ِم  ٣ٱلرَّ ِلِك يَو  ينِ َمَٰ ستایش . مهربان ۀبه نام هللا بخشند». [4-1]الفاتحة:  ﴾ ٤ٱلد ِ

مالک روز جزاء  .بخشندة مهربان است .پروردگار جهانیان استمخصوص هللا است که 
 «.است

مُ ﴿ َك َما يَو  َرىَٰ ينِ ٱَوَما  أَد  مُ  ١٧لد ِ َك َما يَو  َرىَٰ ينِ ٱثُمَّ َما  أَد  س   ١١لد ِ ٞس ل ِنَف  ِلُك نَف  مَ ََل تَم  يَو 

رُ ٱا  وَ َشي   َم  َِّ  ل  َمئِذ  ّلل ِ  دانی که روز جزا چیست؟!میتو چه و » .[19-17]االنفطار:  ﴾١٩يَو 

که هیچ کس قادر به انجام کاری برای روزی دانی که روز جزا چیست؟!باز تو چه می
 «.هللا است دیگری نیست، و در آن روز حکم )و فرمان( از آن

است، اما نه همانند پادشاهان دنیا و تخت  ـ ، همان پادشاهعاله یهللا جل ف

 :نیست تخت پادشاهان دنیانیز مانند سبحانه  پادشاهی او

َرأَةٗ ٱإِن ِي َوَجدتُّ ﴿: فرمایدهللا، سخن هدهد به سلیمان را اینگونه بازگو می  م 

ء   ِلُكُهم  َوأُوتِيَت  ِمن ُكل ِ َشي  ش   َولََها تَم  ِس  ٥٣َعِظيمٞ  َعر  ُجُدوَن ِللشَّم  َمَها يَس  َوَجدتَُّها َوقَو 
نُ ٱَوَزيََّن لَُهُم  ّللَِّ ٱِمن ُدوِن  َطَٰ لَُهم  فََصدَُّهم  َعِن  لشَّي  َمَٰ تَُدونَ  لسَّبِيلِ ٱأَع  ۤ  ٥٤فَُهم  ََل يَه  أََلَّ
 ِ  ّلِلَّ

ُجُدوااۤ ِرُج  لَِّذيٱيَس  ءَ ٱيُخ  َخب  تِ ٱفِي  ل  َوَٰ ِۡ ٱوَ  لسََّمَٰ َر  ِلنُونَ  ل  فُوَن َوَما تُع  لَمُ َما تُخ   ٥٢َويَع 

ُ ٱ هَ إَِلَّ ُهَو َربُّ  ّللَّ
عَر  ٱََل  إِلََٰ عَِظيمِ ٱ ِش ل  من زنی را یافتم که بر » .[56-52]النمل:  ﴾٥٦۩ل 

کند، و )به او( از هرگونه نعمتی داده شده است، و تخت عظیمی ها فرمانروایی میآن
کنند، و شیطان اعمال دارد. او و قومش را دیدم که به جای هللا برای خورشید سجده می

ها از راه )هللا( باز داشته است، از این رو آنها را شان آراسته پس آنها را در نظرآن
ها و زمین پنهان کنند که آنچه را در آسمانچرا برای هللا سجده نمی«.  شوندهدایت نمی

کنید )همه را( دارید و آنچه را آشکار میآورد، و آنچه را پنهان میاست بیرون می
 «.م استداند. هللا که جز او معبودی نیست، پروردگار عرش عظیمی

لَى ﴿ ُ ٱفَتَعََٰ َمِلكُ ٱ ّللَّ  ٱ ل 
َحقُّ  هَ إَِلَّ ُهَو َربُّ  ل 

ِش ٱََل  إِلََٰ عَر  َكِريمِ ٱ ل   .[116]المؤمنون:  ﴾١١٦ل 

پس بلند مرتبه )و برتر( است هللا که فرمانروای حق است، هیچ معبودی )به حق( جز »
 «.او نیست، پروردگار عرش کریم است

ای دارد که شب و روز )پیوسته( شدهداشتهگرامیهللا، فرشتگان گرامی و 
شوند؛ زیرا هللا را بسیار مشغول تسبیح او هستند و از این کار متوقف و خسته نمی

 :دارند و برای طاعت او بسیار مشتاقنددوست می
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نُ ٱ تََّخذَ ٱَوقَالُواا ﴿ فرماید:هللا متعال می َمَٰ ح  نَهُۥ  ا  َولَدٗ  لرَّ َحَٰ َرُمونَ  بَل  ِعبَادٞ  ُسب  ك  ََل  ٥٦مُّ

بِقُونَهُ  لِ ٱبِ  ۥيَس  قَو  ِرهِ  ل  َملُونَ  ۦَوُهم بِأَم  هللا( رحمان »)و گفتند: » .[57-56اء: ی]األنب ﴾٥٧يَع 

او منزه است، بلکه آنان )= فرشتگان( بندگان گرامی )او( « فززندی برگزیده است
 «.کنندمی گیرند، و به فرمان او کارهستند، )هرگز( در سخن بر او پیشی نمی

بُِروَن َعن  ِعبَاَدتِهِ ۥ َوَمن  ِعنَدهُ ﴿ تَك  ِسُرونَ ۦ ََل يَس  تَح  لَ ٱيَُسب ُِحوَن  ١٩َوََل يَس   لنََّهارَ ٱوَ  لَّي 

تُُرونَ  گاه( از عبادتش و آنان که نزد او هستند، )هیچ»  .[50-19اء: ی]األنب ﴾٥٠ََل يَف 

گویند، سستی روز تسبیح میشوند. شب و کنند، و )هرگز( خسته نمیسرکشی نمی
 «.ورزندنمی

 :داندکسی آنها را نمیسبحانه  هللا لشکریانی دارد که جز او

تِ ٱ ُجنُودُ  َوّلِلَِّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َوَٰ ِۡ ٱوَ  لسََّمَٰ َر  و سپاهیان » .[4]الفتح:  ﴾ل 

 «.ها و زمین از آن هللا استآسمان

لَُم ُجنُوَد َرب َِك إَِلَّ ﴿ و )شمار( لشکریان پروردگارت را » .[21]المدثر:  ﴾ُهوَ  َوَما يَع 

 «.داندجز او )کسی( نمی

 :ای از ملک هللا را مالک نیستذره کسهیچ

ُعواا ٱقُِل ﴿ فرماید:هللا متعال می ن ُدوِن  لَِّذينَ ٱ د  تُم م ِ ة   ّللَِّ ٱَزَعم  قَاَل َذرَّ ِلُكوَن ِمث   ََل يَم 

تِ ٱ فِي َوَٰ ِۡ ٱَوََل فِي  لسََّمَٰ َر  ك   ل  ن َظِهير   لَهُۥ َوَما َوَما لَُهم  فِيِهَما ِمن ِشر  ُهم م ِ َوََل  ٥٥ِمن 

عَةُ ٱتَنفَُع  کسانی را که »)ای پیامبر!( بگو:  .[52-55]سبأ:  ﴾إَِلَّ ِلَمن  أَِذَن لَهُ  ۥ ِعنَدهُ  لشَّفََٰ

ها در آسمان ۀذر وزنها( همپندارید، )به فریاد( بخوانید، )آنغیر از هللا )معبود خود( می
و در زمین مالک نیستند، و در )آفرینش و تدبیر( آن دو هیچ شرکتی ندارند، و او )= هللا( 

که ها یاور و پشتیبانی ندارد. و شفاعت نزد او سود نبخشد؛ مگر برای کسیاز میان آن
بر های شان  که اضطراب )و نگرانی( از دل)او خود( برایش اجازت داده باشد، تا زمانی

حق را )فرمود(، و او باال و بلند »گویند: « تان چه گفت؟پروردگار»طرف شود، گویند: 
 «.بزرگ است ۀمرتب

هد ااز مخلوقاتش که بخو یکهربخششی است که هللا به  ،شفاعت
  .دکاهنمیهللا  ملکای از فرماید و این امر، ذرهعطا می

فقط برای کسی از مخلوقات هللا  کنند وفقط به اذن او شفاعت میکنندگان پس شفاعت
  :بخواهد سبحانه وتعالىتوانند شفاعت کنند که او می

عَةُ ٱَوََل تَنفَُع ﴿ فرماید:هللا متعال می و » .[52]سبأ:  ﴾إَِلَّ ِلَمن  أَِذَن لَهُ  ۥ ِعنَدهُ  لشَّفََٰ

 «.که )او خود( برایش اجازت داده باشدشفاعت نزد او سود نبخشد؛ مگر برای کسی

فَعُونَ  َوَلَ ﴿ تََضىَٰ ٱ ِلَمنِ  إَِلَّ  يَش  که )هللا از ها جز برای کسیو  آن» .[51اء: ی]األنب ﴾ر 

 «.کننداو خشنود باشد و( بپسندد، شفاعت نمی
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که  کسهرو از کند می بخواهد آن را نزدیک کسهربنابراین، شفاعت از آن  هللا است که به 

شود که بدون اذن هللا شفاعت کند یا شفاعت هیچ شفیعی پیدا نمی .ندگردابخواهد آن را دور می

 :کسی را بکند که خدا از او راضی نیست

ِ ﴿ فرماید:هللا متعال می َّ عَةُ ٱقُل ّلل ِ ُك  لَّهُۥ ا  َجِميعٗ  لشَّفََٰ تِ ٱُمل  َوَٰ ِۡ  ٱوَ  لسََّمَٰ َر  ِه  ل  ثُمَّ إِلَي 

َجعُونَ  ها و از آن هللا است، فرمانروایی آسمان تمام شفاعت»بگو:   .[44]الزمر:  ﴾٤٤تُر 

 «.شویدزمین از آن اوست، سپس )همگی( به سوی او باز گردانده می

بُُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ ُؤََل ِء ُشفَعََٰ ُؤنَا ِعنَد  ّللَِّ ٱَويَع 
ُهم  َوََل يَنفَعُُهم  َويَقُولُوَن َهَٰ  ِ  ٱَما ََل يَُضرُّ  ّللَّ

َ ٱوَن قُل  أَتُنَب ِ  لَُم فِي بِ  ّللَّ تِ ٱَما ََل يَع  َوَٰ ِۡ  ٱَوََل فِي  لسََّمَٰ َر  نَهُ  ل  َحَٰ ا  ۥُسب  لَىَٰ َعمَّ َوتَعََٰ

ِرُكونَ  ها زیانی پرستند که نه به آنو غیر از هللا چیزهای را می» .[11ونس: ی] ﴾١١يُش 

ها( شفیعان ما نزد هللا ها )= بتاین»گویند: بخشد، و میرساند و نه سودشان میمی
« دهید؟!داند، خبر میها و در زمین نمیآیا هللا را به چیزی که در آسمان»بگو: « هستند

 «.سازند برتر استمنزه است او، و از آنچه با او شریک می
شود راضی نباشد، شفاعت هرگز سودی برایش اگر هللا از کسی که برایش شفاعت می

 :رساندنمی

ُمَصل ِينَ ٱقَالُواا لَم  نَُك ِمَن ﴿ فرماید:هللا متعال می ِعمُ  ٤٣ل  ِكينَ ٱَولَم  نَُك نُط  ِمس  َوُكنَّا  ٤٤ل 

ُۡ َمَع  َخا ئِِضينَ ٱنَُخو ِم  ٤٢ل  ُب بِيَو  ينِ ٱَوُكنَّا نَُكذ ِ نَا  ٤٦لد ِ يَِقينُ ٱَحتَّىَٰ  أَتَىَٰ فََما تَنفَعُُهم   ٤٧ل 

عَةُ  ِفِعينَ ٱَشفََٰ نوا  ما از نمازگزاران نبودیم. و بی»گویند: » .[41-42]المدثر:  ﴾٤١لشََّٰ

و  .شدیمصدا میگویان )و اهل باطل( همدادیم. و پیوسته همراه یاوه)یان( را طعام نمی
مان آمد. پس شفاعت تا زمانی که مرگ به سراغ. کردیمهمواره روز جزا را تکذیب می

 «.بخشدها سودی نمیکنندگان به آنشفاعت
اما با این وجود، برخی مردم، برخی صالحان را  است؛، مالک کامل سبحانه هللا
کنند با این گمان که این شفیعان مالک چیزی خوانند و پیرامون قبرهایشان طواف میفرامی

و چیزی در مورد شنوند هستند، در حالی که مالک هیچ چیزی نیستند و صدایشان را نمی
 :دانندعبادتشان نمی

ِلُكمُ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُ ٱ َذَٰ ُك  ٱَربُُّكم  لَهُ  ّللَّ ُمل  ُعوَن ِمن ُدونِهِ  لَِّذينَ ٱوَ  ل  ِلُكوَن  ۦتَد  َما يَم 

ِمير   َمعُواا ُدَعا َءُكم  َولَو  َسِمعُواا َما  ١٣ِمن قِط  ُعوُهم  ََل يَس  تََجابُواا ٱإِن تَد  َم  س  لَُكم   َويَو 

َمةِ ٱ ِقيََٰ ِكُكم   َوََل يُنَ  ل  فُُروَن بِِشر  ُل َخبِير  يَك  فُقََرا ءُ ٱأَنتُُم  لنَّاسُ ٱ۞يََٰ أَيَُّها  ١٤ب ِئَُك ِمث  ِ  ٱِإلَى  ل   ّللَّ

ُ ٱوَ  غَنِيُّ ٱُهَو  ّللَّ
َحِميدُ ٱ ل  این است هللا پروردگار شما، »  .[12-12]فاطر:  ﴾١٢ل 

وزن( پوست نازک خوانید )همفرمانروایی از آِن اوست، و کسانی را که به جای او می

شنوند، و ها را بخوانید )صدای( خواندن شما را نمیمالک نیستند. اگر آن هستة خرما

دهند، و روز قیامت شرک شما را انکار )به فرض( اگر بشنوند به شما پاسخ نمی

کند. ای مردم! شما )همگی( به هللا کس مانند )هللا( آگاه  خبردارت نمیکنند، و هیچمی

 «.نیاز ستوده استنیازمندید، و )تنها( هللا است که بی

آورد تا خواندند یکجا میهللا در روز قیامت این مردم را با کسانی که آنان را به جای خدا می
 :دانسته استمشخص شود چه کسی در دنیا نمی
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ُشُرُهم  َجِميعٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می َم نَح  َرُكواا  ِللَِّذينَ  نَقُولُ  ثُمَّ  اَويَو   أَنتُم   َمَكانَُكم   أَش 

ها را گرد آوریم، سپس ی آنکه همهو به یاد آورید( روزی») .[51ونس: ی] ﴾َوُشَرَكا ُؤُكم  

 «.تان در مکان خود تان بمانیدشما و معبودهای»که شرک آوردند گویم: به کسانی
 :گویندآنگاه به آنان می

نَا َوُشَرَكا ُؤُكم    أَنتُم   َمَكانَُكم  ﴿ نَُهم    فََزيَّل  ا ُشَرَكا ُؤُهم َوقَالَ  بَي  بُُدونَ  إِيَّانَا ُكنتُم   مَّ فََكفَىَٰ  ٥١تَع 

ِفِلينَ  ّللَِّ ٱبِ  نَُكم  إِن ُكنَّا َعن  ِعبَاَدتُِكم  لَغََٰ نَنَا َوبَي  ا بَي  شما و » .[59-51ونس: ی] ﴾٥٩َشِهيَد 

کنیم، و ها را از یکدیگر جدا میپس آن« تان در مکان خود تان بمانیدمعبودهای
کردید. پس، بس است که هللا شما ما را عبادت نمی»گویند: ها( میان  )به آنشمعبودهای

 «.خبر بودیممیان ما و شما گواه باشد، که ما یقیناً از عبادت شما بی
خوانند می ا که فرشتگان را به امید شفاعتبه همین ترتیب، هللا تمام کسانی ر

 : آوردفرشتگان یکجا گرد می همراه

ُشُرُهم  َجِميعٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می َم يَح  ئَِكةِ  يَقُولُ  ثُمَّ  اَويَو 
َملََٰ  ُؤََل ءِ  ِلل   َكانُواا  إِيَّاُكم   أََهَٰ 

بُُدونَ  بُُدوَن  ٤٠يَع  نََك أَنَت َوِليُّنَا ِمن ُدونِِهم  بَل  َكانُواا يَع  َحَٰ ِجنَّ  ٱقَالُواا ُسب  ثَُرُهم بِِهم  ل  أَك 

ِمنُونَ  ؤ  و )به یاد آور( روزی را که )هللا( همة آنان را بر » .[41-40]سبأ:  ﴾٤١مُّ

«.  کردند؟!ها  شما را پرستش میآیا این»گوید: انگیزد، سپس به فرشتگان میمی
ها، )آنان تو منزهی! )تنها( تو ولی )و کار ساز( ما هستی، نه آن»)فرشتگان( گویند: 

شان به کردند، بیشترستش میکردند( بلکه جن )و شیاطین( را پرهرگز ما را پرستش نمی
 «.ها ایمان داشتندآن

 :خواند وجود نداردرا میر هللا یغ تر از آن کسی کهگمراه

ُعواا ِمن ُدوِن ﴿ فرماید:هللا متعال می ن يَد  تَِجيُب لَهُ  ّللَِّ ٱَوَمن  أََضلُّ ِممَّ إِلَىَٰ  ۥ َمن َلَّ يَس 

ِم  َمةِ ٱيَو  ِقيََٰ ِفلُونَ  ل  َدا ٗء َوَكانُواا َكانُو لنَّاسُ ٱَوإَِذا ُحِشَر  ٢َوُهم  َعن ُدَعا ئِِهم  َغَٰ  اا لَُهم  أَع 

ِفِرينَ  تراست از آن که )معبودی( و چه کسی  گمراه»  .[6-2]األحقاف:  ﴾٦بِِعبَاَدتِِهم  َكَٰ

ها )= آنخواند که تا روز قیامت )هم دعای( او را اجابت نکند، و غیر از هللا را می

که مردم )در وهنگامیخبرند؟! معبودان باطل( از خواندن )و دعای( ایشان )کامالً( بی

شان خواهند بود، و عبادت ها )معبودان باطل( دشمنانقیامت( گرد آورده شوند، آن

 «.کنندشان را انکار می

که ترین گناه چگونه با آنان دشمنی نکنند در حالی که آنان را در ارتکاب بزرگ
 .همان شرک است بکار گرفتند

  د:دعا، عبادت است و باید فقط برای هللا باش فرماید کهبیان می هللا سبحانه

ُعونِي  ٱَوقَاَل َربُُّكُم ﴿ فرماید:هللا متعال می تَِجب  لَُكم   ِإنَّ  د  بُِروَن َعن   لَِّذينَ ٱأَس  تَك  يَس 

ُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ  مرا »و پروردگار شما فرمود: » .[60]غافر:  ﴾٦٠ِعبَاَدتِي َسيَد 

کنند، به که از عبادت من سرکشی میبخوانید، تا )دعای( شما را اجابت کنم همانا کسانی
 «.شوندزودی با خواری به جهنم وارد می
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ِجدَ َوأَنَّ ﴿ َمَسَٰ ُعواا َمَع ّلِلَِّ  ٱل  که مساجد از آِن و این» .[11]الجن:  ﴾١١أََحٗدا ٱّللَِّ  فََل تَد 

 «.هللا است، پس کسی را با هللا نخوانید

ُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ تَِزلُُكم  َوَما تَد  ُعواا َرب ِي َعَسىَٰ  أََلَّ  أَُكوَن ِبُدَعا ِء َرب ِي  ّللَِّ ٱَوأَع  َوأَد 

ا  ٤١اَشِقي ٗ  تََزلَُهم  ٱفَلَمَّ بُُدوَن ِمن ُدوِن  ع  نَا لَهُ  ّللَِّ ٱَوَما يَع  قُوبَ  ۥ َوَهب  َق َويَع  َحَٰ -41م: ی]مر ﴾ِإس 

کنم، و پروردگارم را گیری میخوانید، کنارهو از شما و آنچه به جای هللا می» .[49
 ها و آنچهپس چون از آن«. خوانم، امید است که در خواندن پروردگارم محروم نباشممی

گیری کرد، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم، و هر یک پرستیدند کنارهبه جای هللا می
 «.)از آنان( را پیامبر گردانیدیم

 :انجام شودفقط باید برای هللا هم دعا عبادت است و هم طواف؛ پس هم دعا و هم طواف 

بُدِ ٱفَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َ ٱ ع  ِلصٗ  ّللَّ ينَ ٱ لَّهُ  اُمخ  پس هللا را پرستش » .[5]الزمر:  ﴾لد ِ

 «.کن و دین را برای او خالص گردان

هللا هرگز به بندگانش فرمان نداده که دیگران را بخوانند تا آنان را نزد او 
 :کنند، بلکه فرمان داده تا مستقیم و بدون واسطه او را بخوانند شفاعت

َوةَ ﴿ فرماید:هللا متعال می إَِذا  لدَّاعِ ٱَوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَإِن ِي قَِريب   أُِجيُب َدع 

ُشُدونَ  ِمنُواا بِي لَعَلَُّهم  يَر  يُؤ  تَِجيبُواا ِلي َول  يَس  و چون » .[116]البقرة:  ﴾١١٦َدَعاِن  فَل 

نده را بندگانم، از تو درباره من بپرسند، بگو: به راستی که من نزدیکم، دعای دعاکن
کنم.  پس )آنان( باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان که مرا بخواند؛ اجابت میهنگامی

 «.یابندبیاورند، باشد که راه
ای است که سؤال از پیامبر در آن ذکر شده و آیه در آیۀ فوق بیندیش؛ زیرا تنها

نزدیکی هللا به )بگو( آمده است تا  ﴾قُل  ﴿پاسخ پروردگار مستقیم و بدون لفظ 

 :ای وجود ندارد را بیان کندبندگانش و اینکه میان او تعالی و بندگان هیچ واسطه

رِ ٱلُونََك َعِن يَس  ﴿ فرماید:متعال میهللا  َخم  ِسِر  ٱوَ  ل  َمي  مٞ  ل  ]البقرة:  ﴾َكبِيرٞ  قُل  فِيِهَما  إِث 

 «.گناهی بزرگ استدر آن دو، »پرسند بگو: از تو درباره شراب و قمار می» .[519

َِهلَِّة  ٱلُونََك َعِن يَس  ﴿ قِيُت ِللنَّاِس وَ  ل  ِ ٱقُل  ِهَي َمَوَٰ َحج 
درباره » .[119]البقرة:  ﴾ل 

ها بیان اوقات برای مردم و )تعیین وقت( حج کنند، بگو آنهای )ماه( از تو سؤال میهالل
 «.است

ر  لُونََك َماَذا يُنِفقُوَن  قُل  َما  يَس  ﴿ ن  َخي  تُم م ِ نِ  أَنفَق  ِلَدي  َوَٰ َربِينَ َوٱ فَِلل  َق   .[512]البقرة:  ﴾ل 

هر مالی که انفاق کردید، پس برای پدر و »پرسند چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: از تو می»
 «.مادر و نزدیکان

رِ ٱلُونََك َعِن يَس  ﴿ َحَرامِ ٱ لشَّه  از تو » .[517]البقرة:  ﴾َكبِيرٞ  فِيهِ  قِتَالٞ  قُل   فِيِه   قِتَال   ل 

جنگ در آن )گناهی( بزرگ؛ »پرسند. بگو: درباره جنگ کردن در ماه حرام، می
 «.است

َمىَٰ  ٱلُونََك َعِن َويَس  ﴿ ََٰ يَت َلحٞ  ل  رٞ  لَُّهم   قُل  إِص  و از تو درباره »  .[550]البقرة:  ﴾َخي 

 «.اصالح کردن )کار( آنان بهتراست»پرسند، بگو: یتیمان می



 21 پرتوی از وحی نور من الوحی

ُمَها ِعنَد َرب ِي لسَّاَعةِ ٱلُونََك َعِن يَس  ﴿ َها  قُل  إِنََّما ِعل  َسىَٰ  .[117]األعراف:  ﴾أَيَّاَن ُمر 

مسلماً علم آن »شود؟ بگو: کنند، کی واقع میای پیامبر( در بارۀ قیامت از تو سوال می»)
 «.فقط نزد پروردگار من است

َنفَاِل  ٱلُونََك َعِن يَس  ﴿  َنفَالُ ٱقُِل  ل  ِ وَ  ل  ُسوِل  ٱّلِلَّ از تو در بارۀ انفال » .[1]األنفال:  ﴾لرَّ

 «.انفال از آِن هللا و پیامبر است»کنند، بگو: )= غنایم( سوال می

 :مشرکان سرانجام  

ها را زند که دل، چنان بر مشرکان ندا میبلندمرتبههللا  در روز قیامت،
 :لرزاندمی

َن ُشَرَكا ِءَي ﴿ فرماید:هللا متعال می مَ يُنَاِديِهم  فَيَقُوُل أَي  ُعُمونَ  لَِّذينَ ٱَويَو   ﴾٦٥ُكنتُم  تَز 
کجا هستند، شریکانی »که )هللا( آنان را ندا دهد، آنگاه فرماید: و روزی» .[65]القصص: 

 «.پنداشتید؟!که برای من می

بُُدونَ ﴿ َن َما ُكنتُم  تَع  ِ ٱِمن ُدوِن  ٩٥َوقِيَل لَُهم  أَي   ٩٣َهل  يَنُصُرونَُكم  أَو  يَنتَِصُرونَ  ّللَّ

ِكبُواا فِيَها ُهم  وَ  غَاوُ ٱفَُكب  کجا »شود: ها گفته میو به آن» .[94-95]الشعراء:  ﴾٩٤نَ ۥل 

کنند، یا ها شما را یاری می﴾ آیا آن95کردید؟! ﴿هستند آنچه که به جای هللا پرستش می
 «.شوندا و گمراهان )به رو( در آن افکنده میه﴾ پس آن92گیرند؟! ﴿)خود( انتقام می

خوانند و از عبادت هللا به تنهایی سرکشی کسانی که همراه خدا دیگران را می
 :کنند، هللا آنان را با عذاب تهدید کرده استمی

ِرُكونَ ﴿ فرماید:هللا متعال می  َن َما ُكنتُم  تُش  ِ  ٱِمن ُدوِن  ٧٣ثُمَّ قِيَل لَُهم  أَي  قَالُواا  ّللَّ

ُل َشي   ُعواا ِمن قَب  ِلَك يُِضلُّ َضلُّواا َعنَّا بَل لَّم  نَُكن نَّد  ُ ٱا  َكَذَٰ ِفِرينَ ٱ ّللَّ َكَٰ ِلُكم بَِما ُكنتُم   ٧٤ل  َذَٰ
َرُحوَن فِي  ِۡ ٱتَف  َر  ِر  ل  َحق ِ ٱبِغَي  َرُحونَ  ل  اا ٱ ٧٢َوبَِما ُكنتُم  تَم  ُخلُو  ِلِديَن  د  َب َجَهنَّمَ َخَٰ َوَٰ فِيَها  أَب 

َوى  َس َمث  ُمتََكب ِِرينَ ٱفَبِئ  آنچه را که شود: ها گفته میآنگاه به آن» .[76-72]غافر:  ﴾٧٦ل 

( ؛دیکردیکه( جز هللا )عبادت م یمعبودانهمان ) ند؟یدادید، کجا)هللا( قرار مى کیشر
«. خواندیمنمیاز )نظر( ما ناپدید شدند، بلکه ما هرگز پیش از این چیزی را »گویند: 

کند. این بدان )سبب( است که به ناحق در زمین شادمان گونه هللا کافران را گمراه میاین
های جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید، پس از در .نازیدیدشدید، و به آنکه میمی

 «.جایگاه متکبران چه بد است

آورد به هللا روی می وقتی که آیات روشن پروردگار نزد مؤمن بیاید، خالصانه
  :کندشود رها میو آنچه را به جای خدا پرستش می

َحيُّ ٱُهَو ﴿ فرماید:هللا متعال می
هَ إَِلَّ ُهَو فَ  ل 

ُعوهُ ٱََل  ِإلََٰ ِلِصيَن لَهُ  د  يَن  ٱُمخ  دُ ٱ لد ِ َحم  ِ  ل  ّلِلَّ

 ِ لَِمينَ ٱَرب  عََٰ بُدَ  ٦٢ل  ُعوَن ِمن ُدوِن  لَِّذينَ ٱ۞قُل  إِن ِي نُِهيُت أَن  أَع  ِ ٱتَد  ا َجا َءِنَي  ّللَّ تُ ٱلَمَّ بَي ِنََٰ  ل 

 ِ ِلَم ِلَرب  ُت أَن  أُس  ب ِي َوأُِمر  لَِمينَ ٱِمن رَّ عََٰ او زنده است، هیچ » .[66-62]غافر:  ﴾٦٦ل 

که دین خود را خالص گردانیده او را معبودی )به حق( جز او نیست، پس در حالی
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همانا » پروردگار جهانیان است. )ای پیامبر( بگو: بخوانید، حمد و ستایش مخصوص هللا
خوانید، چون ام از اینکه کسانی را پرستش کنم که شما بجای هللا میمن نهی شده

ام كه برای های روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است، و مأمور شدهنشانه
 «.پروردگار جهانیان تسلیم باشم

 :به بهشت رسیدنوسیلۀ مشروع برای دستیابی به خشنودی هللا و 

، به هیچ اش و ورود به بهشت اوهللا و کسب خشنودیبرای رسیدن به مؤمن 
 :کندشود، بلکه فقط وسیلۀ مشروع را جستجو مییک از مخلوقات هللا متوسل نمی

َ ٱ قُواا تَّ ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می اا ٱوَ  ّللَّ تَغُو  هِ  ب  َوِسيلَةَ ٱإِلَي  ِهُدواا فِي  ل  َوَجَٰ

ِلُحونَ ۦ َسبِيِلهِ  اید! از خدا بترسید، و که ایمان آوردهای کسانی» .[22]المائدة:  ﴾٣٢لَعَلَُّكم  تُف 

 «.به سوی او تقرب جویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید
هللا سبحانه جهاد در  .بهشت او، تمام اعمال صالح استلۀ نزدیکی به هللا و یوس

راه خویش را از جمله اعمال صالح بیان فرموده است؛ زیرا در جهاد، قلب با هللا 
صادق است به این دلیل که احتمال مرگ در آن بسیار و ذکر هللا و عمل جوارح 

 .زیاد است

ُخلُواا ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می َجنَّةَ ٱ د  َملُونَ  ل  به خاطر » .[25]النحل:  ﴾بَِما ُكنتُم  تَع 

 «.کردید  به بهشت وارد شویدآنچه که می

ُمتَِّقينَ ٱإِنَّ ﴿ ت   ل  ِلَك  ١٢َوُعيُون   ِفي َجنََّٰ َل َذَٰ ُهم  َربُُّهم   إِنَُّهم  َكانُواا قَب  َءاِخِذيَن َما  َءاتَىَٰ

ِسنِينَ  َن  ١٦ُمح  لِ ٱَكانُواا قَِليٗل م ِ َجعُونَ مَ  لَّي  َحارِ ٱَوبِ  ١٧ا يَه  َس  ِفُرونَ  ل  تَغ  َوفِي   ١١ُهم  يَس 

ِلِهم  َحق ٞ ل ِلسَّا ئِِل وَ  َوَٰ ُرومِ ٱأَم  َمح  در روز قیامت( مسلماً ») .[19-12ات: ی]الذار ﴾١٩ل 

ها عطا سارها )ی بهشت( هستند. آنچه پروردگارشان به آنها و چشمهپرهیزگاران در باغ
ها بخش ها پیش از این )در دنیا( نیکوکار بودند. آنگمان آناند، بیکردهفرموده، دریافت 

خوابیدند )و به نماز و نیایش مشغول بودند(. و در سحر گاهان اندکی از شب را می
شان برای سائل و )تنگدست( محروم )بهره و( حقی کردند. و در اموالآمرزش طلب می

 «.بود

و در عبادت و اعمال صالح، وسیلۀ ورود به بهشت دانستن اایمان به هللا و یگانه
 :اما سبب دخول جهنم، انکار و گناهان هستند .است

ُمَصل ِينَ ٱقَالُواا لَم  نَُك ِمَن  ٤٥َما َسلََكُكم  فِي َسقَرَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َولَم  نَُك  ٤٣ل 

ِعمُ  ِكينَ ٱنُط  ِمس  ُۡ َمَع  ٤٤ل  َخا ِئِضينَ ٱَوُكنَّا نَُخو ِم  ٤٢ل  ُب بِيَو  ينِ ٱَوُكنَّا نَُكذ ِ نَا  ٤٦لد ِ َحتَّىَٰ  أَتَىَٰ

يَِقينُ ٱ ما »)دوزخ( درآورد؟ گویند: « سقر»چه چیز شما را به » .[47-45]المدثر:  ﴾٤٧ل 

گویان )و دادیم. و پیوسته همراه یاوه)یان( را طعام نمی نوابیاز نمازگزاران نبودیم. و 
﴾ تا 46کردیم. ﴿﴾ و همواره روز جزا را تکذیب می42شدیم. ﴿صدا میاهل باطل( هم

 «.مان آمدزمانی که مرگ به سراغ
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َكعُواا ٱَوإَِذا قِيَل لَُهمُ ﴿ َكعُونَ  ر  بِينَ  ٤١ََل يَر  ُمَكذ ِ َمئِذ  ل ِل  ٞل يَو   .[49-41]المرسالت:  ﴾٤٩َوي 

گزارند و( نمیها گفته شود: )نماز بگزارید و( رکوع کنید، )نماز که به آنو هنگامی»
 «.کنندگان!کنند. در آن روز )قیامت( وای بر تکذیبرکوع نمی
شود، در دعای خویش به اسامی یا مقام پیامبران و صالحان متوسل نمیمؤمن 

 :خوانداء نیکوتر و صفات برترش میمأسا برا فقط هللا سبحانه بلکه 

ِ ﴿ فرماید:هللا متعال می َما ءُ ٱَوّلِلَّ َس  نَىَٰ ٱ ل  ُحس  ُعوهُ ٱفَ  ل  و » .[110]األعراف:  ﴾بَِها د 

 «.ها( او را بخوانیدهای نیک است، پس به آن )نامبرای خدا، نام

ائك الحسنى ـسألك بأسمرب ا .مني يا رزاق ارزقنيـيا رحمن ارح» بنابراین بگو:

ای رحمان به من رحم کن، ای ) .«أن تدخلني الجنة وتجيرني من النار وصفاتك العلى
پروردگارا به أسماء نیکوترت و صفات  .رزاق به من رزق و روزی عطا بفرما

برترت درخواست دارم که مرا به بهشت وارد کنی و از آتش جنهم محافظت 
 .(بفرمایی

يَّةٗ ﴿ ِ َهب  ِلي ِمن لَُّدنَك ذُر ِ  إِنََّك َسِميُع  َرب 
 .[21]آل عمران:  ﴾لدَُّعا ءِ ٱَطي ِبَةً 

شنونده  ای به من عطا کن، به درستی توخود فرزند پاکیزهپروردگارا! از طرف »
 «.دعایی

هللا به اسماء  سویبه، اظهار نیاز هم السالمیعل پیامبران به همین ترتیب، دعاهای
 .بندگانش سویبهنیکوتر و صفات برتر او بوده است نه 

 از طریق بزرگترین وبه هللا بود، در اندوه شدید فرد که داناترین  ÷ ونسی

 :ترین امر نزد هللا، به او تعالی متوسل شدداشتنیدوست

تِ ٱ فِي فَنَاَدىَٰ ﴿ فرماید:یهللا متعال م نََك إِن ِي ُكنُت ِمَن  لظُّلَُمَٰ َحَٰ هَ إَِلَّ  أَنَت ُسب 
أَن َلَّ  إِلََٰ

ِلِمينَ ٱ
ها ندا داد پس )وقتی که در شکم ماهی فرو رفت( در تاریکی» .[17اء: ی]األنب ﴾لظََّٰ

گمان من از پروردگارا!( هیچ معبودی بر حق جز تو نیست، تو منزهی! بی»)که: 
 «.ستمکاران بودم
ها و شدن است و انسانفرماید که فقط او شایستۀ پرستیدهدرمورد خویشتن میهللا سبحانه 

 :جنیان را فقط برای پرستش خویش آفرید
ُ ٱإِنَّنِي  أَنَا ﴿ فرماید:هللا متعال می هَ ِإَلَّ  أَنَا  فَ  ّللَّ نِيٱََل  إِلََٰ بُد  ةَ ٱَوأَقِِم  ع  لَوَٰ ِري   لصَّ  ﴾١٤ِلِذك 

هستم، هیچ معبودی )به حق( جز من نیست، پس مرا پرستش « هللا»یقیناً من » .[14]طه: 
 «.کن، و نماز را برای یاد من بر پا دار

تُ  َوَما﴿  ِجنَّ ٱ َخلَق  نسَ ٱوَ  ل  ِ بُُدونِ  ِإَلَّ  ل  و من جن و انس را » .[26ات: ی]الذار ﴾٢٦ِليَع 

 «.ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنندنیافریده
دیگران را همراه هللا بخواند، هللا او را به خاطر کار منکرش مورد محاسبه قرار خواهد  کسهر

 داد، در حالی که هیچ دلیلی از جانب پروردگارش نه در کتاب هللا و نه سنت رسولش ندارد؛ بنابراین
چنین شخصی هرگز رستگار نخواهد شد و هرگز نجات نخواهد یافت؛ زیرا هللا در کتاب خویش 

 شود دیگران همراه او به فریاد خوانده شوند:آشکارا فرموده که راضی نمی
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عُ  َوَمن﴿ فرماید:هللا متعال می ًها ّللَِّ ٱ َمعَ  يَد  نَ  َلَ  َءاَخرَ  إِلََٰ َهَٰ  ۥِحَسابُهُ  فَإِنََّما ۦبِهِ  ۥلَهُ  بُر 

ِلحُ  َلَ  ۥإِنَّهُ  ۦ   َرب ِهِ  ِعندَ  ِفُرونَ ٱ يُف  َكَٰ و هر کس که با هللا معبود » .[117]المؤمنون:  ﴾١١٧ل 

دیگری را بخواند، مسلماً هیچ دلیلی بر )حقانیت( آن نخواهد داشت، جز این نیست که 
 «.شوندحسابش نزد پروردگارش خواهد بود، یقیناً کافران رستگار نمی

 ما را آفرید تا او را بپرستیم و زندگی دنیا تا زمان مرگهللا 
 را فصل عمل و آزمایش و پس از مرگ را، زمان حسابرسی و  

 :جزا قرار داد

َركَ ﴿ فرماید:هللا متعال می كُ ٱ بِيَِدهِ  لَِّذيٱ تَبََٰ ُمل  ء   ُكل ِ  َعلَىَٰ  َوُهوَ  ل   َخلَقَ  لَِّذيٱ ١قَِدير   َشي 

تَ ٱ َمو  ةَ ٱوَ  ل  َحيَوَٰ لَُوُكم   ل  َسنُ  أَيُُّكم   ِليَب  پر برکت و بزرگوار است » .[5-1: ک]المل ﴾َعَمٗل  أَح 

که فرمانروایی جهان هستی به دست اوست، و او بر هر چیز تواناست. )همان( کسی
تر است، که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکو کارکسی

 «.ستو او پیروزمند بخشنده ا
خواند تا از ساکنان فرماید که شیطان دشمنی است که پیروانش را فرامیهللا سبحانه بیان می

 :آتش سوزان جهنم باشند

نَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َطَٰ ا   تَِّخذُوهُ ٱفَ  َعُدو ٞ  لَُكم   لشَّي  ُعواا  إِنََّما َعُدوًّ بَهُ  يَد   ۥِحز 

بِ  ِمن   ِليَُكونُواا  َحَٰ مسلما شیطان دشمن شماست، پس او را » .[6]فاطر:  ﴾٦لسَِّعيرِ ٱ أَص 

کند تا )همه( از اهل آتش سوزان )جهنم( دشمن گیرید، او فقط پیروانش را دعوت می
 «.باشند
 :هم پذیرندۀ خیر است و هم پذیرندۀ شراز ما، نفسی قرار داد که  یکهردر  سبحانه هللا

س  ﴿ فرماید:هللا متعال می َها َوَما َونَف  ىَٰ َهَمَها ٧َسوَّ َها فُُجوَرَها فَأَل  َوىَٰ لَحَ  قَد   ١َوتَق   َمن أَف 

َها َها َمن َخابَ  َوقَد   ٩َزكَّىَٰ و سوگند به جان )انسان( و آنکه » .[10-7]الشمس:  ﴾١٠َدسَّىَٰ

هایش را )به او( الهام کرد. ها و پرهیزگاریآن را )آفرید و( نیکو گردانید. سپس بدی
که نفس خود را تزکیه )و پاک( کرد، رستگار شد. و یقیناً هرکس که آن را  محققاً هرکس

 «.)با گناه( آلوده ساخت، نا امید )و زیانکار( شد

سَ ٱ إِنَّ ﴿  اَرةُ   لنَّف  ءِ ٱبِ  َلَمَّ شک نفس )اماره، بی» .[22وسف: ی] ﴾َرب ِي   َرِحمَ  َما إَِلَّ  لسُّو 

 «.آنچه را پروردگام رحم کنددهد، مگر انسان( پیوسته به بدی فرمان می
 :راه را برای ما مشخص فرمود و انتخاب راه خیر یا راه شر را به خودمان واگذار کرد

نَا إِنَّا﴿ فرماید:هللا متعال می نَ ٱ َخلَق  نَسَٰ ِ فَة   ِمن ل  َشاج   نُّط  تَِليهِ  أَم  هُ  نَّب  نََٰ ا فََجعَل   َسِميعَ 

هُ  إِنَّا ٥بَِصيًرا نََٰ ا لسَّبِيلَ ٱ َهَدي  ا َشاِكٗرا إِمَّ به راستی ما » .[2-5]اإلنسان:  ﴾٣َكفُوًرا َوإِمَّ

آزماییم، پس او را شنوای بینا قرار دادیم. انسان را از نطفة مختلطی آفریدیم، او را می
 «.گزار باشد یا ناسپاسهمانا ما راه را به او نشان دادیم خواه سپاس
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بُد  ٱوَ ﴿ تِ  َحتَّىَٰ  َربَّكَ  ع  يَِقينُ ٱ يَكَ يَأ  و پروردگارت را عبادت کن تا » .[99]الحجر:  ﴾٩٩ل 

 «.که یقین )= مرگ( به سراغت آیدهنگامی

 .گیردمی منظور همان مرگ است که به طور قطع هر نفسی را دربر 

س   ُكلُّ ﴿ فرماید:هللا متعال می تِ ٱ َذا ئِقَةُ  نَف  َمو  هر کس چشنده » .[112]آل عمران:  ﴾ل 

 «.است)طعم( مرگ 

نََما﴿ ِرككُّمُ  تَُكونُواا  أَي  تُ ٱ يُد  َمو  هر کجا باشید، مرگ  شما را در » .[71]النساء:  ﴾ل 

 «.یابدمی

شمردن این فرصت، تا زمان مرگ مؤمن با غنیمت .زمان عمل استدنیا، بنابراین، زندگی 

 : اما زندگی از دیدگاه کافر و منافق، فرصت لهو و لعب است .کندپروردگارش را عبادت می

تُ ٱ أََحَدُهمُ  َجا ءَ  إَِذا َحتَّىَٰ  ﴿ فرماید:هللا متعال می َمو  ِجعُونِ ٱ َرب ِ  قَالَ  ل   لَعَل ِي   ٩٩ر 

َملُ  ِلٗحا أَع  تُ  ِفيَما َصَٰ )کافران پیوسته به راه و روش خود  .[100-99]المؤمنون:  ﴾تََرك 

پروردگارا! مرا )به »ها فرا رسد، گوید: که مرگ یکی از آندهند( تا زمانیمیادامه 
ام، کار شایستة انجام دنیا( باز گردان. باشد که در آنچه )در دنیا( ترک )و کوتاهی( کرده

 «.دهم

ٗو  ِدينَُهم   تََّخذُواا ٱ لَِّذينَ ٱ﴿: فرمایدهللا سبحانه، در مورد کافران می ُهمُ  اَولَِعبٗ  الَه  ت   َوَغرَّ

ةُ ٱ َحيَوَٰ يَاٱ ل  ن  می و بازیچه گرفتند، و رآنان که دین خود را سرگ» .[21]األعراف:  ﴾لدُّ

 «.ها را فریفتزندگی دنیا آن
تقوای او با انجام اعمال صالح و ترک گناهان و منکرات، انسان به سبب ایمان به هللا و 

  :گیردمیشود و مورد محبت هللا قرار یکی از دوستان هللا می

ِليَا ءَ  ِإنَّ  أَََل  ﴿ فرماید:هللا متعال می ف   َلَ  ّللَِّ ٱ أَو  ِهم   َخو  َزنُونَ  ُهم   َوَلَ  َعلَي   لَِّذينَ ٱ ٦٥يَح 

آگاه باشید! همانا دوستان هللا، نه ترسی بر » .[62-65ونس: ی] ﴾٦٣يَتَّقُونَ  َوَكانُواا  َءاَمنُواا 

که ایمان آوردند، و پرهیزگاری )همان( کسانیشوند. ها غمگین میهاست، و نه آنآن
 «.کردندمی

باید او را به خاطر محبت هللا دوست داشته مؤمنان  هر گاه بنده در زمرۀ دوستان هللا درآمد،
 :باشند نه اینکه او را مانند هللا دوست داشته باشند یا مانند هللا او را بخوانند

َِّخذُ  َمن لنَّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ  ٱ َكُحب ِ  يُِحبُّونَُهم   اأَنَدادٗ  ّللَِّ ٱ ُدونِ  ِمن يَت  ّللَّ

اا  لَِّذينَ ٱوَ  َِّ  اُحب ٗ  أََشدُّ  َءاَمنُو  و از مردم کسانی هستند غیر از هللا » .[162]البقرة:  ﴾ّلل ِ

دارند، و ها را مانند دوست داشتن هللا دوست میکنند، و آنهمتایانی را انتخاب می
 «.دارنداند هللا را بیشتر دوست میکه ایمان آورد هکسانی

ُعونَ  لَِّذينَ ٱ إِنَّ ﴿ ثَالُُكم    ِعبَاد   ّللَِّ ٱ ُدونِ  ِمن تَد  ُعوُهم  ٱفَ  أَم  تَِجيبُواا  د  يَس   ُكنتُم   إِن لَُكم   فَل 

ِدقِينَ  بندگانی خوانید، هایی را که غیر از هللا میگمان آنبی» .[194]األعراف:  ﴾١٩٤َصَٰ

ها هللا هستند(، پس گویید )و آنها را بخوانید، اگر راست میهمچون شما هستند، پس آن
 «.باید )دعای( شما را اجابت کنند!
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دارند، باید فقط به هللا محبت و بزرگداشت و عبادتی را که مشرکان برای اولیاء روا می
اتی دارد که در معبودان کفار هللا صف اختصاص دهند که شایستۀ تمام این امور است؛ زیرا

 :وجود ندارد

ِليَا َء  ۦ  ُدونِهِ  ِمن تََّخذُواا ٱ أَمِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُ ٱفَ  أَو  َوِليُّ ٱ ُهوَ  ّللَّ
يِ  َوُهوَ  ل  تَىَٰ ٱ يُح  َمو   ل 

ء   ُكل ِ  َعلَىَٰ  َوُهوَ  ها جز او دوستانی )برای خود( بر آیا آن» .[9]الشورى:  ﴾٩قَِديرٞ  َشي 

که هللا فقط کارساز )و دوست حقیقی( است، و اوست که مردگان را اند؟ در حالیگزیده
 «.کند، و اوست که بر هر چیزی تواناستزنده می

لُقُونَ  َلَّ  َءاِلَهةٗ  ۦ ُدونِهِ  ِمن تََّخذُواا ٱوَ ﴿ لَقُونَ  َوُهم   اَشي   يَخ  ِلُكونَ  َوَلَ  يُخ   اَضر ٗ  ِلَنفُِسِهم   يَم 

عٗ  َوَلَ  ِلُكونَ  َوَلَ  انَف  تٗ  يَم  ةٗ  َوَلَ  اَمو  و )مشرکان( به جای » .[2]الفرقان:  ﴾٣انُُشورٗ  َوَلَ  َحيَوَٰ

شان مخلوقند، و مالک آفرینند، و خوداو معبودانی )برای خود( بر گزیدند که چیزی نمی
 «.مرگ و حیات و برانگیختن نیستندزیان و سود خود نیستند، و )نیز( مالک 

هللا تمام آنچه را که مردم به جای هللا آنها را دوست دارند و شفیعان یا اولیاء 
 :نامند نفی کرده و نیاز مردم به آفریدگارشان را ثابت کرده استمی

فُقََرا ءُ ٱأَنتُمُ  لنَّاسُ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ  ٱإِلَى  ل  ُ ٱوَ  ّللَّ غَنِيُّ ٱُهَو  ّللَّ
َحِميدُ ٱ ل   ﴾١٢ل 

نیاز ستوده ای مردم! شما )همگی( به هللا نیازمندید، و )تنها( هللا است که بی» .[12]فاطر: 
 «.است

 .بنابراین تمام مردم، چه صالح و چه فاسق، نیازمند هللا هستند

ُ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می تِ ٱَخلََق  لَِّذيٱ ّللَّ َوَٰ َۡ ٱوَ  لسََّمَٰ َر  نَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّام   ل   ثُمَّ  َوَما بَي 

تََوىَٰ ٱ ِش  ٱَعلَى  س  عَر  ن ُدونِهِ  ل  هللا » .[4]السجدة:  ﴾٤تَتَذَكَُّرونَ  أَفََل  َشِفيع    َوَلَ  ِمن َوِلي   ۦ َما لَكُم م ِ

هاست در شش روز آفرید، سپس بر ها و زمین و آنچه را میان آنکسی است که آسمان
 «.گیرید؟!قرار گرفت، شما را جز او هیچ کار ساز و شفیعی نیست، آیا پند نمیعرش 

  ،بیان فرموده که فقط آفریدگارسبحانه هللا 
 :سزاوار عبادت است

بُُدواا ٱ لنَّاسُ ٱ يََٰ أَيَُّها﴿ فرماید:هللا متعال می ِلُكم   ِمن لَِّذينَ ٱوَ  َخلَقَُكم   لَِّذيٱ َربَُّكمُ  ع   لَعَلَُّكم   قَب 

که شما و ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسی» .[51]البقرة:  ﴾٥١تَتَّقُونَ 

 «.کسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزگار شوید

تِهِ  َوِمن  ﴿ لُ ٱ َءايََٰ سُ ٱوَ  لنََّهارُ ٱوَ  لَّي  قََمُر  ٱوَ  لشَّم  ُجُدواا  َلَ  ل  ِس  تَس  قََمرِ  َوَلَ  ِللشَّم  ُجُدوااۤ ٱوَ  ِلل   س 

بُُدونَ  إِيَّاهُ  ُكنتُم   إِن َخلَقَُهنَّ  لَِّذيٱ ّلِلَِّۤ  های او، شب و و از نشانه» .[27]فصلت:  ﴾٣٧تَع 

روز،  و خورشید و ماه است،  برای خورشید و برای ماه سجده نکنید،  و برای هللا که 
 «.پرستیدها را آفریده است، سجده کنید،  اگر تنها او را میآن

همان ذاتی است که ما و نیاکان ما را آفرید و گوش و چشم و دل برایمان قرار داد؛ از هللا 
 :ها و اعضای خویش از او شکرگزاری کنیمرو، باید با دلاین
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ُ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َرَجُكم ّللَّ ن   أَخ  تُِكم   بُُطونِ  م ِ َهَٰ لَُمونَ  َلَ  أُمَّ  لَُكمُ  َوَجعَلَ  اَشي   تَع 

عَ ٱ رَ ٱوَ  لسَّم  َصَٰ َب  َف  ٱوَ  ل  ُكُرونَ  لَعَلَُّكم   َدةَ ل  و هللا شما را از شکم » .[71]النحل:  ﴾٧١تَش 

دانستید، و برای شما گوش و دیدگان و که هیچ چیز نمیتان بیرون آورد، در حالیمادران
 «.ها پدید آورد، شاید سپاس گزاریددل

ها و جوارح ما تنهایی و بدون عبادت دیگران، توسط قلببا عبادت او به هللا  رگزاری ازکش
 :شودمحقق می

اا ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می َملُو  رٗ  دَ ۥَداوُ  َءالَ  ع  ن   َوقَِليلٞ  ا  ُشك  ]سبأ:  ﴾لشَُّكورُ ٱ ِعبَاِديَ  م ِ

ای آل داوود! سپاس )این همه نعمت را( به جا آوردید، و اندکی از بندگان من » .[12
 «.سپاسگزارند

تَ  لَئِن  ﴿ َرك  بََطنَّ  أَش  ِسِرينَ ٱ ِمنَ  َولَتَُكونَنَّ  َعَملُكَ  لَيَح  َخَٰ َ ٱ بَلِ  ٦٢ل  بُد  ٱفَ  ّللَّ نَ  َوُكن ع   م ِ

ِكِرينَ ٱ که پیش از تو بودند، و به راستی که به تو و به کسانی» .[66-62]الزمر:  ﴾٦٦لشََّٰ

ً اعمالت )تباه و( نابود  کاران شود، و از زیانمیوحی شد که اگر شرک آوری، یقینا
 «.خواهی بود. بلکه تنها هللا را پرستش کن، و از شکر گزاران باش

ِهيمَ  إِنَّ ﴿ َرَٰ ةٗ  َكانَ  إِب  َِّ  اقَانِتٗ  أُمَّ ِرِكينَ ٱ ِمنَ  يَكُ  َولَم   اَحنِيفٗ  ّلل ِ ُمش  عُِمهِ  َشاِكٗرا ١٥٠ل  َن   ﴾ل ِ
امتی بود، فرمانبردار هللا، حنیف )= به راستی ابراهیم )به تنهایی( » .[151-150]النحل: 

 «.های هللا بودخالی از انحراف( بود و )هرگز( از مشرکان نبود. شکر گزار نعمت

 د:شوقلبی و اعمال جوارح محقق میعمال با ا هللا عبادت

قلبی و اعمال جوارح، سبب محبت و خشنودی هللا و ورود  العبادت هللا با اعم
 :از عذابش استشت او تعالی و نجات به به
عبادت قلبی هللا، عبارت است از اینکه قلب از محبت و بزرگداشت و  -1

ترسد از آنگونه که از خدا میمؤمن  شکوه پروردگار سرشار شود و
را همانند هللا دوست نداشته باشد، به هللا امیدوار  کسهیچنترسد و  کسهیچ

و  او بازگردد سویبهتوکل نماید، باشد، در برابر او فروتنی کند، بر او 
  .بستۀ او تعالی کندقلب خویش را دل

ِ  ٱ َكُحب ِ  يُِحبُّونَُهم   اأَنَدادٗ  ّللَِّ ٱَمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن  لنَّاِس ٱَوِمَن ﴿ فرماید:هللا متعال می  ّللَّ

اا أََشدُّ ُحب ٗ  لَِّذينَ ٱوَ  َِّ  اَءاَمنُو  غیر از هللا و از مردم کسانی هستند » .[162]البقرة:  ﴾ّلل ِ

دارند، و ها را مانند دوست داشتن هللا دوست میکنند، و آنهمتایانی را انتخاب می
 «.دارنداند هللا را بیشتر دوست میکه ایمان آورد هکسانی

ُهم  ٱقَد  َجَمعُواا لَُكم  فَ  لنَّاسَ ٱإِنَّ  لنَّاسُ ٱقَاَل لَُهمُ  لَِّذينَ ٱ﴿ َشو  نٗ  خ  بُنَا الُواا َوقَ  افََزاَدُهم  إِيَمَٰ  َحس 

ُ ٱ َم  ّللَّ َوِكيلُ ٱَونِع  َن  نقَلَبُواا ٱفَ  ١٧٣ل  َمة  م ِ ٞء وَ  ّللَِّ ٱبِنِع  ُهم  ُسو  َسس  ل  لَّم  يَم  َن  تَّبَعُواا ٱَوفَض  َوَٰ ِرض 
ِ  ٱ ُ ٱوَ  ّللَّ ل  َعِظيم   ّللَّ ِلُكمُ  ١٧٤ذُو فَض  نُ ٱإِنََّما َذَٰ َطَٰ ِليَا َءهُ  لشَّي  ُف أَو  ِ فََل تََخافُوُهم  َوَخافُوِن  ۥيَُخو 

ِمنِينَ  ؤ  مردم »که مردم به آنان گفتند: کسانی» .[172-172]آل عمران:  ﴾١٧٢إِن ُكنتُم مُّ
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)این سخن( «. ها بترسیداند، پس از آن)= مشرکان مکه( برای )جنگ با( شما گرد آمده
پس به نعمت «.  است هللا ما را بس است، و بهترین حامی»شان افزوده و گفتند: بر ایمان

و فضل هللا )از میدان جنگ( بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسید، و خشنودی هللا را 
پیروی کردند، و هللا دارای فضل و بخشش بزرگی است. )در حقیقت( این شیطان است 

 «.ها نترسید، و از من بترسیدترساند، پس اگر ایمان دارید از آنکه دوستانش را می

سَ ﴿ ُ ٱ أَلَي  َدهُ  بَِكاف   ّللَّ  «.نیست؟! اش کافیبندهآیا هللا برای » .[26]الزمر:  ﴾َعب 

ِرُعوَن فِي ﴿ تِ ٱإِنَُّهم  َكانُواا يَُسَٰ َرَٰ َخي  ُعونَنَا َرَغبٗ  ل  ِشِعينَ  لَنَا َوَكانُواا  َوَرَهٗبا   اَويَد   ﴾َخَٰ
شتافتند، و در حال بیم و امید ما میها همواره در کارهای خیر گمان آنبی» .[90اء: ی]األنب
 «.خواندند، و پیوسته برای ما )خاشع و( فروتن بودندرا می

ِمنِينَ  ّللَِّ ٱَوَعلَى ﴿ ؤ  اا إِن ُكنتُم مُّ و بر هللا توکل کنید؛ اگر ایمان » .[52]المائدة:  ﴾فَتََوكَّلُو 

 «.دارید

ِلُمواا لَهُ ﴿ اا إِلَىَٰ َرب ُِكم  َوأَس  تان باز گردید و و به سوی پروردگار» .[24]الزمر:  ﴾َوأَنِيبُو 

 «.در برابر او تسلیم شوید

با جوارح، مانند اینکه ذکر هللا را به جا آوریم، کتابش را تالوت هللا  عبادت -5
برای او نماز بگزاریم کنیم، فقط او را بخوانیم، فقط از او طلب یاری کنیم، 

واف کنیم، و برای بزرگداشت او ط خانۀ گرامیو روزه بگیریم، پیرامون 
 :او و با اسم او تبارک و تعالی قربانی کنیم

َك ﴿ فرماید:هللا متعال می نََٰ َطي  ثَرَ ٱإِنَّا  أَع  َكو  َحر  ٱفََصل ِ ِلَرب َِك وَ  ١ل   .[5-1وثر: ک]ال ﴾٥ن 

ای پیامبر( به راستی که ما به تو کوثر عطا کردیم. پس برای پروردگارت نماز بخوان »)
 «.قربانی کنو 

 .شوندنماز و قربانی از جمله عبادات جوارح هستند که فقط برای هللا انجام می

  :اى ال إله إال هللامعن

پرستیم و همو پروردگار و ، همان معبود ماست که او را میهللا سبحانه وتعالى
 .آفریدگار ماست

 .بر حقی جز هللا نیست یعنی معبود «ال إله إال هللا»
 .شود، نه به معنای پروردگار یا خالقمعبودی است که عبادت میهمان إله 

شوند، نه به پرستیده میی است که به جای هللا معبودهایبه معنای  ﴾َءاِلَهةٞ ﴿

 .معنای پروردگاران یا آفریدگاران
پرستد؛ یعنی غیر هللا را و غیر هللا را می : ال إله إال هللاگویدبنابراین کسی که می

کند، معنای ال إله إال هللا را خواند یا برای غیر هللا همراه هللا قربانی میمیهمراه هللا 
 :داندنمی
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ِءيَل ﴿ فرماید:متعال می هللا َرَٰ  نَا بِبَنِي  إِس  َوز  رَ ٱَوَجَٰ بَح  م   ل  اا َعلَىَٰ قَو  ُكفُونَ  فَأَتَو   َعلَىَٰ   يَع 

نَام   ُموَسى قَالُواا  لَُّهم    أَص  عَلٱ يََٰ هٗ  ج    لَُهم   َكَما الَّنَا  إِلََٰ
 
مٞ  إِنَُّكم   قَالَ  َءاِلَهٞة َهلُونَ  قَو  إِنَّ  ١٣١تَج 

َملُونَ  ا َكانُواا يَع  ِطٞل مَّ ا ُهم  فِيِه َوبََٰ ُؤََل ِء ُمتَبَّٞر مَّ
َر  ١٣٩َهَٰ  ٗها ّللَِّ ٱقَاَل أََغي  ِغيُكم  إِلََٰ  ﴾أَب 

گذراندیم، آنگاه بر گروهی گذشتند  وما بنی اسرائیل را از دریا» .[140-121]األعراف: 
ای موسی! برای ما »های خود با تواضع و فروتنی گرد آمده بودند. گفتند: که اطراف بت

حقا، شما »)موسی( گفت: «. دارند یها معبودهایگونه که آن)نیز( معبودی قرار ده، همان
ها عاقبت کارشان نگمان ایدانید(. بیگروهی نادان و جاهل هستید )و عظمت هللا را نمی

آیا غیر از هللا، »)سپس( گفت:  .«دادند )نیز( باطل استنابودی است و آنچه انجام می
که او شما را بر جهانیان )= مردم عصرتان( برتری معبودی برای شما بجویم؟! در حالی

 «.داد
از او خواستند که معبودی برایشان قرار دهد تا او را عبادت کنند؛ قوم موسى 

ی داشتند که آنان را اسرائیل به آنان رسیدند، معبودهایکه گروهی که بنیچنان
 .پرستیدندمی

َك ﴿ فرماید:هللا متعال می نَاًما َءاِلَهةً إِن ِي  أََرىَٰ ِهيُم ِلَبِيِه َءاَزَر أَتَتَِّخذُ أَص  َرَٰ َوإِذ  قَاَل إِب 

ل  
َمَك فِي َضلََٰ بِين   َوقَو  آور( هنگامی را که ابراهیم به  و )بیاد» .[74]األنعام:  ﴾٧٤مُّ

من تو و قوم تو را در گمراهی  گیری؟!ها را به پرستش میآیا بت»پدرش آزر گفت: 
 «.بینمآشکار می

پرستیدند، وقتی قومی را دید که به جای هللا، خورشید را می مانیهدهد سل
عبادت است و پرستند که فقط او سزاوار نمی را کارشان را نپسندید و گفت چرا هللا

 معبود بر حقی جز او نیست:

ِ ﴿: فرمایدهللا به نقل از هدهد می  ّلِلَّ
ُجُدوااۤ ۤ يَس  ِرُج  لَِّذيٱأََلَّ ءَ ٱيُخ  َخب  تِ ٱِفي  ل  َوَٰ  لسََّمَٰ

ِۡ ٱوَ  َر  ِلنُونَ  ل  فُوَن َوَما تُع  لَمُ َما تُخ  ُ ٱ ٥٢َويَع  هَ إَِلَّ ُهَو َربُّ  ّللَّ
ِش ٱََل  إِلََٰ عَر  عَِظيمِ ٱ ل   ﴾٥٦۩ل 

ها و زمین پنهان کنند که آنچه را در آسمانچرا برای هللا سجده نمی» .[56-52]النمل: 
کنید )همه را( دارید و آنچه را آشکار میآورد، و آنچه را پنهان میاست بیرون می

 «.داند. هللا که جز او معبودی نیست، پروردگار عرش عظیم استمی

ار داد تا مردم او را بپرستند و از موسی خواست فرعون خودش را معبودی قر 
 :که او را بپرستد یا زندانی خواهد شد

تَ ٱقَاَل لَئِِن ﴿: فرمایدهللا سخن فرعون را اینگونه بازگو می ِري  تََّخذ  ًها َغي  إِلََٰ

عَلَنََّك ِمَن  ُجونِينَ ٱَلَج  َمس  اگر معبودی جز من »)فرعون( گفت:  .[59]الشعراء:  ﴾٥٩ل 

 «.برگزینی، البته تو را از زندانیان قرار خواهم داد

تمام رسوالن هللا به قومشان خبر دادند که معبود بر حقی جز هللا نیست، پس او 
 :را بپرستید و غیر او را رها کنید
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ِه أَنَّهُ ﴿ ُسول  إَِلَّ نُوِحي  إِلَي  ِلَك ِمن رَّ نَا ِمن قَب 
َسل  هَ إَِلَّ   ۥَوَما  أَر 

بُُدونِ ٱأَنَا  فَ ََل  إِلََٰ  ﴾٥٢ع 
هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی  و )ما( پیش از تو» .[52اء: ی]األنب

 «.کردیم که: معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید
 :پیام مذکور را اینگونه به قومش بیان کرد ÷ نوح

ٗرا َويَعُوقَ  يَغُوثَ  َوَلَ  ُسَواٗعا َوَلَ  اََل تََذُرنَّ َءاِلَهتَُكم  َوََل تََذُرنَّ َود ٗ ﴿ ]نوح:  ﴾٥٣َونَس 

و « یغوث»و « سواع»و « ود»معبودان خود را رها نکنید. و )بخصوص( » .[52
 «.را رها نکنید« نسر»و « یعوق»

، مردان صالحی بودند و قوم نوح آنان را نسر غوث ویعوق، یود، سواع، 
 .نندپرستیدند تا آنان را به خدا نزدیک کمی

هللا فقط دین خالص را  .پذیرد که غیر او در عبادت با او شریک شودنمیهللا 
 :پذیردمی

بُدِ ٱفَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َ ٱ ع  ِلصٗ  ّللَّ ينَ ٱ لَّهُ  اُمخ  ِ  ٥لد ِ ينُ ٱأَََل ّلِلَّ َخاِلصُ ٱ لد ِ ]الزمر:  ﴾ل 

پس هللا را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان. آگاه باشید که دین خالص » .[5-2
 «.استهللا  از آن 

 :هود به قومش گفت

مِ  قَالَ  ا  َوإِلَىَٰ َعاد  أََخاُهم  ُهودٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می قَو  بُُدواا ٱ يََٰ َ ٱ ع  ه   ّللَّ ن  إِلََٰ َما لَُكم م ِ

ُرهُ  ای »)سوی قوم( عاد، برادرشان هود را )فرستادیم( گفت: به و » .[62]األعراف:  ﴾َغي 

 «.قوم من! هللا را پرستش کنید که جز او معبودی )راستین( برای شما نیست

بَُد ﴿ تَنَا ِلنَع  اا أَِجئ  َ ٱقَالُو  َدهُ  ّللَّ تِنَا بَِما تَِعُدنَا  إِن ُكنَت ِمَن  ۥَوح 
بُدُ َءابَا ُؤنَا فَأ  َونََذَر َما َكاَن يَع 

ِدقِينَ ٱ ای که تنها هللا را عبادت کنیم، آیا به )نزد( ما آمده»گفتند:  .[70]األعراف:  ﴾٧٠لصََّٰ

پرستیدند، رها کنیم؟! پس اگر از راستگویان هستی، آنچه را )از مان میو آنچه را نیاکان
 «.دهی، بیاورعذاب الهی( به ما وعده می

 :آنان چنین پاسخ دادنداین پیام را به قومش ابالغ کرد،  ج محمد وقتی

هٗ  ل  ِلَهةَ ٱأََجعََل ﴿ ِحًدا   اإِلََٰ َذا إِنَّ  َوَٰ ء  ُعَجابٞ  َهَٰ ( معبودان را ۀآیا )هم» .[2]ص:  ﴾٢لََشي 

 «.عجیبی است یگمان این چیزیک معبود قرار داده است؟ بی

شوند، فقط در زمین مورد پرستش و ی که به جای هللا عبادت میتمام معبودهای

تنها معبودی است که در آسمان و زمین عبادت  ـهللا گیرند، اما قرار میعبادت 

 :شودمی

هٞ  لسََّما ءِ ٱفِي  لَِّذيٱَوُهَو ﴿ فرماید:هللا متعال می ِۡ ٱ َوفِي إِلََٰ َر  ٞه   ل  َحِكيمُ ٱ َوُهوَ  إِلََٰ  ل 

عَِليمُ ٱ و او کسی است که در آسمان معبود است، و در زمین » .[14]الزخرف:  ﴾١٤ل 

 «.)نیز( معبود است، و او حکیم داناست

تر است گویند همراه هللا، معبودان دیگری هستند؛ هللا بسیار بلندمرتبهنصاری می
 :گویند و معبود بر حقی جز هللا به تنهایی وجود ندارداز آنچه آنان می
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اا إِنَّ  ٱلَِّذينَ لَّقَد  َكفََر ﴿ فرماید:هللا متعال می َ قَالُو  ٞه  ٱّللَّ ه  إَِلَّ  إِلََٰ
ثَة   َوَما ِمن  إِلََٰ ثَاِلُث ثَلََٰ

ِحدٞ  به یقین کافر « هللا سومین )اقنوم( ثالثه است»ها که گفتند: آن» .[72]المائدة:  ﴾َوَٰ

 «.شدند، معبودی )به حق( جز معبود یگانه نیست

ُ ٱَوإِذ  قَاَل ﴿ ِعيَسى  ّللَّ نَ ٱيََٰ َت ِللنَّاِس  ب  يََم َءأَنَت قُل  ِن ِمن ُدوِن  تَِّخذُونِيٱَمر  َهي  َي إِلََٰ َوأُم ِ

فرماید: ای عیسی پسر مریم! آیا تو به و )بیاد بیاور( که هللا می» .[116]المائدة:  ﴾ّللَِّ ٱ

 «.مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود به جای هللا انتخاب کنید؟

َس ِلي بَِحق   ﴿: عیسی گفت نََك َما يَُكوُن ِلي  أَن  أَقُوَل َما لَي  َحَٰ  .[116]المائدة:  ﴾ُسب 

 «.تو منزهی! من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم!»عیسی( گوید: »)

تَِني بِهِ ﴿ ُت لَُهم  إَِلَّ َما  أََمر  بُُدواا ٱأَِن  ۦ َما قُل  َ ٱ ع  من » .[117]المائدة:  َرب ِي َوَربَُّكم   ّللَّ

ها گفتم:( هللا را بپرستید که ها نگفتم )به آنچیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آن
 «.پروردگار من و پروردگار شماست

به بندگانش فرمان داده که دو معبود را برای عبادت برنگزینند، بلکه واجب هللا 
 :هللا روی آورند یسوبهها و اعضا فقط است دل

ُ ٱَوقَاَل ﴿ فرماید:هللا متعال می ِن  ّللَّ َهي  اا إِلََٰ َِّخذُو  ِن  ٱََل تَت نَي  هٞ  ث  ِحدٞ  إِنََّما ُهَو ِإلََٰ يَ  َوَٰ  فَإِيََّٰ

َهبُونِ فَٱ و هللا فرمود: دو معبود را نگیرید، فقط او معبود یگانه » .[21]النحل:  ﴾٢١ر 

 «.است، پس )تنها( از من بترسید

  .عبادات قلبی مانند بیم و رغبت و محبت هم باید فقط برای هللا انجام شودحتى 

و پسرانش  ÷ میپرستند که پدرشان إبراه، آن چیزی را می÷عقوب یپسران 

 :پرستیدندمی

قُوَب ﴿ فرماید:هللا متعال می  تُ ٱأَم  ُكنتُم  ُشَهَدا َء إِذ  َحَضَر يَع  َمو  إِذ  قَاَل ِلبَنِيِه َما  ل 

هِ  َرَٰ هَ َءابَا ئَِك إِب 
َهَك َوإِلََٰ بُُد إِلََٰ ِدي  قَالُواا نَع  بُُدوَن ِمن  بَع  هٗ تَع  َق إِلََٰ َحَٰ ِعيَل َوإِس  َمَٰ ِحٗدا اَم َوإِس   َوَٰ

نُ  ِلُمونَ  ۥلَهُ  َونَح  که مرگ یعقوب فرا رسید، شما آیا هنگامی» .[122]البقرة:  ﴾١٣٣ُمس 

« پرستید؟پس از من چه چیز را می»؟ آنگاه که به فرزندان خود گفت: حاضر بودید
پرستیم، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، هللا یکتا را، می ؛معبود تو، و معبود پدرانت گفتند:

 «.و ما تسلیم او هستیم

ابراهیم  .او تا ابراهیم است دانستند که فقط هللا، معبود پدرشان و پدرانآنان می
 : کسی است که اینگونه به درگاه پروردگارش دست به دعا برداشت

نِيَوٱ﴿ نُب  بَُد  ج  نَامَ ٱَوبَنِيَّ أَن نَّع  َص  و مرا و فرزندانم را از آنکه » .[22م: ی]إبراه ﴾ل 

 «.ها را پرستش کنیم دور بداربت

درهم شدند او کسی است که معبودان باطل را که به جای هللا پرستش می
 :شکست
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ِمهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می بُُدونَ  ۦإِذ  قَاَل ِلَبِيِه َوقَو  ًكا َءاِلَهٗة ُدوَن  ١٢َماَذا تَع   ّللَِّ ٱأَئِف 

چه چیزی را »چون به پدر و قومش گفت: » .[16-12]الصافات:  ﴾١٦تُِريُدونَ 

 «.خواهید؟!های دروغین  می، معبودهللاآیا به جای   پرستید؟!می

ُكلُونَ ﴿ ا  ٩٥َما لَُكم  ََل تَنِطقُونَ  ٩١فََراَغ إِلَىَٰ  َءاِلَهتِِهم  فَقَاَل أَََل تَأ  بَ  ِهم  َضر  فََراَغ َعلَي 

يَِمينِ ٱبِ  آیا »شان رفت و گفت: آنگاه پنهانی نزد معبودان» .[92-91]الصافات:  ﴾٩٣ل 

وی آنان روی پس به س«. گوییدشما را چه شده است که سخن نمی خورید؟)چیزی( نمی
ها را ت بزرگ همه بتها زد )و بجز بُ محکم )با دست راست( بر آن ۀآورد )و( ضرب
 «.درهم شکست(

همان کلمۀ حقی است که هللا به پیامبرانش فرمان داد اهل کتاب و ال إله إال هللا 
 :آن فراخوانند سویبهسایر مشرکان را 

َذا لَُهَو ﴿ فرماید:هللا متعال می قََصصُ ٱإِنَّ َهَٰ  ٱ ل 
َحقُّ  ه  إَِلَّ  ل 

ُ  ٱَوَما ِمن  إِلََٰ َ ٱَوإِنَّ  ّللَّ لَُهَو  ّللَّ

عَِزيزُ ٱ َحِكيمُ ٱ ل  اا فَإِنَّ  ٦٥ل  َ ٱفَإِن تََولَّو  ِسِدينَ ٱَعِليُم  بِ  ّللَّ ُمف  َل  ٦٣ل  بِ ٱقُل  يََٰ أَه  ِكتََٰ اا إِلَىَٰ  ل  تَعَالَو 

نَُكم  أََلَّ  نَنَا َوبَي  بُدَ إَِلَّ َكِلَمة  َسَوا ِء  بَي  َ ٱ نَع  ِرَك بِهِ  ّللَّ حقا » .[64-65]آل عمران:  ﴾اَشي  ۦ َوََل نُش 

گمان هللا که این همان داستان حق و واقعی )مسیح( است، و معبودی جز هللا نیست، و بی
است که توانمند حکیم است. پس اگر روی گردانند )بدان که( هللا به )حال( تباهکاران آگاه 

ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز »است. بگو: 
 «.هللا را نپرستیم، و چیزی را شریک او نسازیم

در برابر کلمۀ توحید تکبر ورزیدند و نسبت به معبودان خویش تعصب  ناکمشر
 :به خرج دادند

َمئِذ  ﴿ فرماید:هللا متعال می عََذابِ ٱ فِي فَإِنَُّهم  يَو  تَِرُكونَ  ل  عَُل  ٣٣ُمش  ِلَك نَف  إِنَّا َكَذَٰ

ِرِمينَ ٱبِ  ُمج  هَ ِإَلَّ  ٣٤ل  اا إَِذا قِيَل لَُهم  ََل  إِلََٰ ُ ٱإِنَُّهم  َكانُو  بُِرونَ  ّللَّ تَك  اا  ٣٢يَس  َويَقُولُوَن أَئِنَّا لَتَاِرُكو 

نُوِن   ج  ها )= آن ۀروز همپس مسلماً در آن » .[26-22]الصافات:  ﴾٣٦َءاِلَهتِنَا ِلَشاِعر  مَّ

 شک ما با مجرمان این گونهمداران( در عذاب شریک خواهند بود. بیدپیروان و سر
معبودی )به »شد: ها گفته میها )در دنیا چنان( بودند که چون به آنآن کنیم!رفتار می

مان را به آیا ما معبودان»گفتند: کردند. و میسر کشی )و تکبر( می« حق( جز هللا نیست
 .«طر )سخن( شاعری دیوانه رها کنیم؟!خا

 :پاسخ به مشرکان

دانند که پروردگار آفریدگار یکی است، اما همراه او، دیگران را مشرکان می
 :پرستندبرای جلب منفعت یا دفع ضرر می

بُدُ ﴿ فرماید:هللا متعال می َجعُونَ  لَِّذيٱَوَما ِلَي ََل  أَع  ِه تُر  َءأَتَِّخذُ ِمن  ٥٥فََطَرنِي َوإِلَي 

ِن  ۦ ُدونِهِ  نُ ٱَءاِلَهةً ِإن يُِرد  َمَٰ ح  عَتُُهم  َشي   لرَّ ِن َعن ِي َشفََٰ س: ی] ﴾٥٣ا َوََل يُنِقذُونِ بُِضر   َلَّ تُغ 

و چه شده است مرا که پرستش نکنم کسی را که مرا آفریده است، )همه( به » .[55-52
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( رحمان هللاهایی را بر گزینم که اگر )شوید؟ آیا غیر از او معبودباز گردانده میسوی او 
 ۀکند )و کمترین فایدها چیزی را از من دفع نمیبخواهد به من زیانی برساند، شفاعت آن
 «.برایم ندارد( و مرا نجات نخواهند داد؟!

آخرت  در دنیا وقلب ، سبب آرامش و امنیت معبود واحد برقلب اجتماع 
 :شودمی

ُ ٱَضَرَب ﴿ فرماید:هللا متعال می ُجٗل  َمثَٗل  ّللَّ ِكُسونَ  ُشَرَكا ءُ  فِيهِ  رَّ  َسلَٗما َوَرُجٗل  ُمتََشَٰ

تَِويَانِ  َهل   ل َِرُجل   دُ ٱ َمثًَل   يَس  َحم  لَُمونَ  ل  ثَُرُهم  ََل يَع  ِ  بَل  أَك  هللا مردی » .[59]الزمر:  ﴾٥٩ّلِلَّ

که در )بردگی( او شریکانی است که پیوسته با هم اختالف )و )مملوک( را مثل زده 
مشاجره( دارند، و مردی )مملوک( که تنها تسلیم یک شخص است، آیا )این دو( در 

 «.دانندها نمیحمد و ستایش مخصوص هللا است، بلکه بیشتر آن وصف یکسانند؟!

ِمن  بِ ﴿ بَهُ  ّللَِّ ٱَوَمن يُؤ  ِد قَل  و هرکس به هللا ایمان آورد )هللا( قلبش » .[11]التغابن:  ﴾يَه 

 «.کندرا هدایت می

 .شودقرار نمیبه این ترتیب، قلب هنگام وقوع مصیبت، بی
آنان در این مورد هیچ  .پرستنددیگران را همراه هللا می ،مشرکان بدون علم

شان باشد و بر صحت عمل کتابی ندارند که هللا آن را فرستاده باشد تا دلیل و حجت
قراردادن دیگران همراه هللا در صفات برتر و مقام الهی توسط آنان، آنان و شریک

 : داللت کند

بُُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ فرماید:هللا متعال می ل  بِهِ  ّللَِّ ٱَويَع  نٗ  ۦَما لَم  يُنَز ِ َطَٰ سَ  َوَما اُسل   لَُهم لَي 

ٞم   بِِهۦ ِلِميَن ِمن نَِّصير   ِعل 
ها( به جای هللا چیزی را و )آن» .[71]الحج:  ﴾٧١َوَما ِللظََّٰ

پرستند که )او( هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده است، و چیزی را که علم به آن ندارند، می
 «.و برای ستمگران هیچ یاوری نیست

کنند و از تمام اوامر آنان حتی در شان پیروی میسا و بزرگاناز رؤن اکمشر
، فرمانبرداری و طاعت و عبادتا به خدا در صفات همانندقراردادن غیر خد

شوند و زمانی که پشیمانی سودی ندارد پشیمان کنند؛ بدین ترتیب گمراه میمی
 : شوندمی

ِلُمونَ ٱَولَو  تََرىَٰ  إِِذ ﴿ فرماید:هللا متعال می
ُضُهم   لظََّٰ ِجُع بَع  قُوفُوَن ِعنَد َرب ِِهم  يَر  َمو 

  ۡ لَ ٱإِلَىَٰ بَع  قَو  ِعفُواا ٱ لَِّذينَ ٱيَقُوُل  ل  تُض  بَُرواا ٱِللَِّذيَن  س  تَك  ِمنِينَ  س  ََل  أَنتُم  لَُكنَّا ُمؤ  قَاَل  ٣١لَو 
بَُرواا ٱ لَِّذينَ ٱ تَك  اا ٱِللَِّذيَن  س  ِعفُو  تُض  ُكم  َعِن  س  نََٰ ُن َصَدد  ُهَدىَٰ ٱأَنَح  َد إِذ  َجا َءُكم  بَل  ُكنتُم  ل  بَع 

ِرِمينَ  ج  ِعفُ ٱ لَِّذينَ ٱَوقَاَل  ٣٥مُّ تُض  بَُرواا ٱِللَِّذيَن  واا س  تَك  ُر  س  لِ ٱبَل  َمك  ُمُرونَنَا   لنََّهارِ ٱوَ  لَّي  إِذ  تَأ 
فَُر بِ  عََل لَهُ  ّللَِّ ٱأَن نَّك  واا  ۥ َونَج  ا َرأَُواا  لنََّداَمةَ ٱأَنَداٗدا  َوأََسرُّ عََذاَب  ٱلَمَّ نَا  ل  لَ ٱَوَجعَل  لََٰ َغ  فِي   ل 

َملُونَ َكفَُرواا  هَ  لَِّذينَ ٱ نَاقِ أَع   َن إَِلَّ َما َكانُواا يَع  َزو  )ای »  .[22-21]سبأ:  ﴾٣٣ل  يُج 

شان که ستمکاران در پیشگاه پروردگارپیامبر!( اگر ببینی )در روز قیامت( هنگامی
ها آیی( برخی از آنها به شگفت میاند، )از حال آنرسی( نگه داشته شده)برای حساب

اندازد( هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می دهند )وسخن برخی دیگر را پاسخ می
که استکبار )و سرکشی( نمودند، گویند: اند، به کسانیکه به استضعاف کشیده شدهکسانی
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ً مؤمن بودیم» که سرکشی )و تکبر( کردند )= کسانی«. اگر شما نبودید ما قطعا
آیا ما شما »( گویند: اند، )= مستضعفانکه به استضعاف کشیده شدهمستکبران( به کسانی

که به سراغ شما آمد؟! )هرگز نه( بلکه شما خود مجرم را از هدایت باز داشتیم بعد از آن
شب و روز شما )سبب  ۀبلکه، مکر و حیل»و مستضعفان به مستکبران گویند:  «.بودید

برای دادید که به هللا کافر شویم و که به ما دستور میشد که از هدایت بازمانیم( هنگامی
که عذاب )الهی( را ببینند، پشیمانی )خود( را )در دل( و هنگامی«. او همتایانی قرار دهیم
که کافر شدند؛ بگذاریم، آیا جز آنچه عمل های کسانیها در گردنپنهان دارند، و ما غل

 «.شود؟!ها جزا داده میکردند، به آنمی

َم تُقَلَُّب ُوُجوُهُهم  فِي ﴿ نَا يَقُ  لنَّارِ ٱيَو  تَنَا  أََطع  لَي  َ ٱولُوَن يََٰ نَا  ّللَّ ُسوََل  ٱَوأََطع  َوقَالُواا  ٦٦لرَّ

نَا َساَدتَنَا َوُكبََرا َءنَا فَأََضلُّونَا  ِن ِمَن  ٦٧لسَّبِيَل  ٱَربَّنَا  إِنَّا  أََطع  فَي  عََذابِ ٱَربَّنَا  َءاتِِهم  ِضع   ل 

ُهم  ٱوَ  عَن  ٗنا َكِبيٗرا ل  هایشان در آتش )جهنم( که صورتروزی» .[61-66]األحزاب:  ﴾٦١لَع 

ای کاش هللا را اطاعت کرده بودیم، و »گویند: شوند و( میگردانیده شود )پشیمان می
پروردگارا! ما از سروران و بزرگان »و گفتند:  «( را اطاعت کرده بودیمرسول )هللا

ها را پروردگارا! آن .گمراه کردند( خود اطاعت کردیم، پس ما  را از راه به در بردند )و
 «.ها را به لعنتی بزرگ )و سخت( لعنت فرمااز عذاب دو چندان ده، و آن

دهد کنند و به همین دلیل، هللا به پیامبرش فرمان میاز وحی پیروی نمین اکمشر
 :که از آنان روی بگرداند و اعالم بیزاری کند

ۡ  َعِن  تَّبِع  ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می ِر هَ إَِلَّ ُهَو  َوأَع 
ب َِك  ََل  إِلََٰ َك ِمن رَّ َما  أُوِحَي ِإلَي 

ِرِكينَ ٱ ُمش  از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده، » .[106]األنعام:  ﴾١٠٦ل 

 «.پیروی کن، هیچ معبودی )بحق( جز او نیست، و از مشرکان روی بگردان

َهُدوَن أَنَّ مَ ﴿ ِ ٱَع أَئِنَُّكم  لَتَش   قُل  إِنََّما هُ  ّللَّ
َهُد  َرىَٰ  قُل َلَّ  أَش  هٞ  وَ َءاِلَهةً أُخ  ِحدٞ  إِلََٰ  َوإِنَّنِي َوَٰ

ءٞ  ا بَِري  مَّ ِرُكونَ  م ِ دهید که با هللا معبودهای آیا براستی شما گواهی می» .[19]األنعام:  ﴾تُش 

یگانه است، و  همانا او تنها معبود»بگو: « دهممن گواهی نمی»بگو: « دیگری هستند؟
 «.دهید، بیزارممن از آنچه با او شریک قرار می

 .جز هللا سزاوار عبادت نیست کسهیچیعنی  .«ال إله إال هللا»
شایستۀ عبادت نیست مگر هللا،  کسهیچ این است که ال إله إال هللامعنای شهادت 

 .دهیمای از عبادت را به هیچ یک از مخلوقات هللا قرار نمیپس ذره
یعنی هللا که واجب است جز او را نپرستیم،  محمًدا رسول هللا اى شهادتنمع

شود توضیح پذیرد و بدان راضی میرا فرستاد تا عبادتی را که هللا می ج محمد

متعال از نزد هللا  ج کنیم که محمدپس هللا را فقط به همان طریقی عبادت می .دهد

 .آورده است

َك ﴿ فرماید:هللا متعال می نَا  إِلَي  رَ ٱَوأَنَزل  ك  ِهم  َولَعَلَُّهم   لذ ِ َل ِإلَي  ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ

و )ما این( قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن » .[44]النحل:  ﴾يَتَفَكَُّرونَ 

 «.ها بیندیشندها نازل شده است، و باشد که آنسازی، آنچه را که به سوی آن
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َوة  َحَسنَةٞ  ّللَِّ ٱلَّقَد  َكاَن لَُكم  فِي َرُسوِل ﴿ ُجواا  َكانَ  ل َِمن أُس  َ ٱ يَر  مَ ٱوَ  ّللَّ يَو  َوَذَكَر  ل  ِخرَ ٱ ل 

َ ٱ یقیناً برای شما در زندگی رسول هللا سرمشق نیکویی » .[51]األحزاب:  ﴾٥١اَكثِيرٗ  ّللَّ

 «.کنندهللا را بسیار یاد میاست، برای آنان که به هللا و روز آخرت امید دارند، و 

تَُدواا ﴿  «.و اگر از او اطاعت کنید؛ هدایت خواهید شد» .[24]النور:  ﴾َوإِن تُِطيعُوهُ تَه 

ترین رکن نخستین و بزرگخواهد عبادت کند، به طریقی که خودش می کسهر
 .است محقق نگردانده است رسول هللا محمدال إله إال هللا و اسالم را که شهادت 

 شروط پذیرش عمل:

 :برای پذیرش عمل نزد هللا، دو شرط باید موجود باشد
 .عمل خالص برای هللا باشد -1

 .انجام گیرد ج محمد به روش -5

ُجواا  َكانَ  فََمن﴿ فرماید:هللا متعال می َمل  َعَمٗل  َرب ِِهۦ ِلقَا ءَ  يَر  يَع  ِلٗحا فَل  ِرك   َوَلَ  َصَٰ  يُش 

ا َرب ِِهۦ  بِِعبَاَدةِ  پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار » .[110هف: ک]ال ﴾أََحَد 

 «.شایسته انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد

کنیم و فقط اقتدا می ج محمد پیامبر ی منظور است که در آن به سیرۀعمل صالح

 .توجه داریم أل هللابه 

 : خوانندکنند و کالم او تعالی را میاز آنچه که هللا نازل فرموده پیروی می نامؤمن

ُكُرواا ٱ َءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱ يََٰ أَيَُّها﴿  َ ٱ ذ  رٗ  ّللَّ که ای کسانی» .[41]األحزاب:  ﴾٤١اَكثِيرٗ  اِذك 

 «.اید! هللا را بسیار یاد کنیدایمان آورده

 .کنندبنابراین، هللا را بسیار یاد می

َب  لَِّذينَ ٱِإنَّ ﴿: خوانندرا میهللا تعالى  و این سخن لُوَن ِكتََٰ ةَ ٱَوأَقَاُمواا  ّللَِّ ٱيَت  لَوَٰ  لصَّ

ُهم  ِسر ٗ  نََٰ ا َرَزق  ُجونَ  َوَعَلنِيَةٗ  اَوأَنفَقُواا ِممَّ َرةٗ  يَر  ِليَُوف ِيَُهم  أُُجوَرُهم  َويَِزيَدُهم  ٥٩تَبُورَ  لَّن ِتَجَٰ

ِلهِ  ن فَض  که کالم هللا را گمان کسانیبی» .[20-59]فاطر:  ﴾٣٠َغفُوٞر َشُكورٞ  ۥهُ إِنَّ  ۦ   م ِ

ایم؛ پنهان و آشکار شان دادهدارند، و از آنچه روزیکنند و نماز را بر پا میتالوت می
تا )هللا(  .کنند، به تجارتی )پر سود( که هرگز زیان )و کساد( ندارد؛ امید دارندانفاق می
 ۀگمان او آمرزندها بیفزاید، بیها را به تمامی بدهد و از فضل خود بر آنپاداش آن

 «.سپاسگزار است

دارند و از آنچه خدا به آنان روزی خوانند و نماز برپا میپس کتاب هللا را می 
 .کنند و به ثواب و فضل هللا امیدوارندداده انفاق می

فُواا بِ ﴿ خوانند:ی را میهللا تعال این کالم يَطَّوَّ تِ ٱَول  بَي  عَتِيقِ ٱ ل  و » .[59]الحج:  ﴾ل 

 «.سال )کعبه( طواف کنندهای کهن)برگرد( خانه
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ه به پیروی از آنچه هللا نازل فرمود، پیرامون کعبۀ مبارک طواف جدر نتی
 .کنندمی

هِ  تَِّخذُواا َوٱ﴿: خوانندی را میهللا تعال این فرمودۀ َرَٰ قَاِم إِب  ]البقرة:  ﴾ىَم ُمَصل ٗ ِمن مَّ

 «.گاهی برای خود برگیریدو از مقام ابراهیم نماز» .[152
آنگاه از آنچه هللا در مورد نماز در این مکان که خود هللا آن را مشخص کرد 

 .کنندپیروی می
اگر هللا آنان را به اقامۀ نماز در این مکان فرمان نداده بود، هرگز چنین  اما
زیرا عبادتی که هللا از  .کردند هر چند آبا و اجدادشان این کار را انجام دادندنمی

پذیرد، همان عبادتی است که آنان را بدان فرمان داده است نه آن عبادتی بندگانش می
 .دشان را بر آن یافتنکه نیاکان

ِلكَ ﴿ فرماید:هللا متعال می نَا َما   َوَكَذَٰ َسل  ِلكَ  ِمن أَر  يَة   فِي قَب  ن قَر   قَالَ  إَِلَّ  نَِّذير   م ِ

َرفُوَها   نَا   إِنَّا ُمت  ة   َعلَىَٰ   َءابَا َءنَا َوَجد  ِرِهم َعلَىَٰ   َوإِنَّا أُمَّ تَُدونَ  َءاثََٰ ق  لَ ۞ ٥٣مُّ تُُكم أََولَو   قََٰ  ِجئ 
َدىَٰ  ا بِأَه  هِ  َوَجدتُّم   ِممَّ اا  َءابَا َءُكم    َعلَي  تُم بَِما   إِنَّا قَالُو  ِسل  ِفُرونَ  ۦبِهِ  أُر  نَاٱفَ  ٥٤َكَٰ ُهم    نتَقَم   ِمن 

فَ  نُظر  ٱفَ  ِقبَةُ  َكانَ  َكي  ِبينَ ٱ َعَٰ ُمَكذ ِ گونه در هیچ )شهر و( و این» .[52-52]الزخرف:  ﴾٥٢ل 

ما نیاکان خود را »نفرستادیم، مگر اینکه متنعمانش گفتند:   ۀپیش از تو هشدار دهندۀ قری
شان( گفت: )پیامبر .«کنیمها اقتداء میگمان ما به )اعمال و( آثار آنبر آیینی یافتیم، و بی

تان را بر آن یافتید، آورده تر از آنچه که نیاکانکنندهآیا اگر برای شما چیزی هدایت»
آری،( ما به آنچه که شما به آن فرستاده »)کنید؟!( گفتند: اء میها اقتدباشم؟! )بازهم به آن

ها انتقام گرفتیم، پس بنگر سرانجام تکذیب کنندگان بنا براین از آن«. اید، کافریمشده
 «.چگونه بود!

شوند و برایشان تفاوتی شان راضی میکسانی که به اعمال نیاکان و علمای
 ؛شانحق باشند یا بر باطل، به سبب رویگردانیشان بر کند که نیاکان و علماینمی

 :شونداز هدایت محروم می

ثَُرُهم   بَل  ﴿ فرماید:هللا متعال می لَُمونَ  َلَ  أَك  َحقَّ  ٱ يَع  ِرُضونَ  ل  ع   .[54اء: ی]األنب ﴾فَُهم مُّ

 «.ها )از آن( روی گرداننددانند، لذا آنها حق را نمیبلکه بیشتر آن»
هایشان، به به سبب بیماری یا مرگ دل راهللا رویگردانان از شنیدن حق 

شان به سبب مرگ از بین رفته، تشبیه کرده است؛ بنابراین، مردگان که حواس
شنوند؛ زیرا زندگان زند نمیدهد و بر آنان ندا میسخن کسی که آنان را دعوت می

شنوند و بدان پاسخ حق را میهایشان زنده است و سخن واقعی کسانی هستند که دل
 :هندمی

ِمُع ﴿ فرماید:هللا متعال می تَىَٰ ٱإِنََّك ََل تُس  َمو  ِمُع  ل  مَّ ٱَوََل تُس  اا  لدَُّعا ءَ ٱ لصُّ إَِذا َولَّو 

بِِرينَ  ِدي  ١٠ُمد  يِ ٱَوَما  أَنَت بَِهَٰ عُم  ِمُن بِ  ل  ِمُع إَِلَّ َمن يُؤ  لَتِِهم   إِن تُس 
تِنَا فَُهم َعن َضلََٰ ايََٰ

ِلُمونَ  س  توانی )سخنت را( به )گوش( مردگان گمان تو نمیو بی» .[11-10]النمل:  ﴾١١مُّ

گردانند؛ سخن )و نِدای خود کنان روی میکه پشتتوانی کران را هنگامیبشنوانی، و نمی
شان )باز گردانی و( هدایت کنی، تو توانی کوران را از گمراهیمیرا( بشنوانی. و تو ن
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ها )در توانی )سخن خود را( به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند؛ پس آنتنها می
 «.برابر حق( تسلیم شدگان هستند

تَِوي ﴿ يَا ءُ ٱَوَما يَس  َح  ُت  ٱَوََل  ل  َوَٰ َم  َ ٱإِنَّ  ل  ِمُع َمن يَشَ  ّللَّ ِمع  يُس   َوَما  أَنَت بُِمس 
ن ا ُء   فِي مَّ

قُبُورِ ٱ و )هرگز( زندگان و مردگان یکسان » .[52-55]فاطر:  ﴾٥٣إِن  أَنَت إَِلَّ نَِذير   ٥٥ل 

توانی )سخنت شنواند، و تو )ای پیامبر!( نمیگمان هللا هر کس را بخواهد مینیستند، بی
 «.نیستی ایهدهندرا( به در گور خفتگان بشنوانی. تو جز هشدار 

تَِجيُب ﴿ َمعُوَن  وَ  لَِّذينَ ٱإِنََّما يَس  تَىَٰ ٱيَس  َمو  عَثُُهُم  ل  ُ ٱيَب  َجعُونَ  ّللَّ ِه يُر  ]األنعام:  ﴾٣٦ثُمَّ إِلَي 

کنند که گوش شنوا دارند، و هللا مردگان را تنها کسانی )دعوت تو را( اجابت می» .[26
 «.شونداو باز گردانده می انگیزد، سپس به سوی)در روز قیامت( بر می

ای که و تعصب به شیخ است، بگونه التزام به دوستان پیروی از نیاکان، همانند
کنند با کسانی که کنند و دشمنی میدوستی می آنان کنند با کسانی که با شیخدوستی می

یک حزب به  آنان و شیخ شخص و دوستانشورزند، در نتیجه با شیخ دشمنی می
شان و حزب سویبهشود که از آنان این می یکهرمشغولی دل د ورونشمار می

خوانند هر چند این سخنان، از هدایت و سنت پیروی از سخنان شیخ خودشان فرامی

 :دور باشد جمحمد 

ِذهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ةٗ  ۦ َوإِنَّ َهَٰ تُُكم  أُمَّ ِحَدةٗ  أُمَّ اا  ٢٥تَّقُونِ فَٱ َربُُّكم   َوأَنَا   َوَٰ فَتَقَطَّعُو 

ِهم  فَِرُحونَ  ِب  بَِما لََدي  نَُهم  ُزبُٗرا  ُكلُّ ِحز  َرُهم بَي  گمان و بی» .[22-25]المؤمنون:  ﴾٢٣أَم 

این امت شما، امت واحدی است، و من پروردگار شما هستم، پس از من بترسید. پس 
گروه به آنچه نزد  رها در میان خود در کار )دین( شان فرقه فرقه و پراکنده شدند، و هآن

 «.خود دارند؛ خوشحالند

کنند؛ نازل فرموده است پیروی می ج محمداز آنچه که هللا بر پیامبرش ن امؤمن

 :ترین طریق استیافتهزیرا سیرۀ پیامبر، هدایت

ط  ﴿ فرماید:هللا متعال می نِي َرب ِي  إِلَىَٰ ِصَرَٰ تَِقيم   قُل  ِإنَّنِي َهَدىَٰ س   .[161]األنعام:  ﴾مُّ

 «.بگو: بتحقیق پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است»

ِدي   َوإِنَّكَ ﴿ ط   إِلَىَٰ  لَتَه  تَِقيم   ِصَرَٰ س  ِط  ٢٥مُّ تِ ٱَما فِي  ۥلَهُ  لَِّذيٱ ّللَِّ ٱِصَرَٰ َوَٰ َوَما فِي  لسََّمَٰ

ِۡ ٱ َر  کنی. راه و مسلماً تو )ای پیامبر( به راه راست هدایت می» .[22-25]الشورى:  ﴾ل 

 «.ها و آنچه در زمین است از آِن اوستالهی که آنچه در آسمان
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 برترین پیامبر و هدایتش برترین  جمحمد 

 :هدایت است

ها و زمین وجود راه هللا که مالک تمام آنچه در آسمان سویبه ج محمد پیامبر

تر از این هدایت و پیامبری رو، هدایتی بزرگکند؛ از ایندارد است، هدایت می
 .تر از این پیامبر وجود نداردبزرگ

 :نازل فرمود ج محمد هللا برترین کتاب را بر پیامبرش

َك ﴿ فرماید:هللا متعال می نَا  إِلَي  بَ ٱَوأَنَزل  ِكتََٰ َحق ِ ٱبِ  ل  قٗ  ل  نَ  ل َِما اُمَصد ِ هِ  بَي  بِ ٱ ِمنَ  يََدي  ِكتََٰ  ل 

هِ  ِمنًا َعلَي  قرآن( را به حق بر تو نازل کردیم در و )این( کتاب )= » .[41]المائدة:  ﴾َوُمَهي 

 «.ها شاهد و نگاهبان استهای که پیش از آن است و بر آنی کتابکنندهکه تصدیقحالی

 :های پیامبران پیشین آمده استبشارت قرآن در کتاب

ء   ﴿ فرماید:هللا متعال می َمتِي َوِسعَت  ُكلَّ َشي  تُبَُها َوَرح  تُونَ  يَتَّقُونَ  ِللَِّذينَ  فََسأَك   َويُؤ 

ةَ ٱ َكوَٰ تِنَاُهم بِ  لَِّذينَ ٱوَ  لزَّ ِمنُونَ  ايََٰ َّبِعُوَن  لَِّذينَ ٱ ١٢٦يُؤ  ُسولَ ٱيَت يَّ ٱ لنَّبِيَّ ٱ لرَّ ُم ِ  ۥيَِجُدونَهُ  لَِّذيٱ ل 

تُوبًا ِعنَدُهم  فِي  ةِ ٱَمك  َرىَٰ نِجيلِ ٱوَ  لتَّو  ِ و رحمتم همه چیز را » .[127-126]األعراف:  ﴾ل 

دهند، و کنند، و زکات میکه تقوا پیشه میگرفته است، پس آن را برای کسانی فرا
آورند، مقرر خواهم داشت. آنان که از )این( رسول )هللا(، که به آیات ما ایمان میکسانی
کنند، که صفاتش را در تورات و انجیلی که درس ناخوانده( پیروی می« )= أمی»پیامبر 

 «.بندیانزدشان است، نوشته می

نُ ٱَوإِذ  قَاَل ِعيَسى ﴿ ِءيَل إِن ِي َرُسوُل  ب  َرَٰ  بَنِي  إِس  يََم يََٰ قٗ  ّللَِّ ٱَمر  َصد ِ ُكم مُّ َما اِإلَي  نَ  ل ِ  يََديَّ  بَي 

ةِ ٱ ِمنَ  َرىَٰ ا بَِرُسول   لتَّو  َر  تِي َوُمبَش ِ ِدي ِمن   يَأ  ُمهُ ٱ بَع  َمدُ  ۥ س  و )یادآور » .[6]الصف:  ﴾أَح 

هللا به سوی  ۀگمان من فرستادسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل! بیکه عیباش( هنگامی
دهنده به کنم و )نیز( مژدهشما هستم، آنچه از تورات که پیش از من بوده تصدیق می

 «.است« احمد»آید، و نامش رسولی هستم که بعد از من می

آنان مبلغان پیامبران، برترین بندگان هللا هستند که بر آنان نعمت بخشیده است، 
 : شدگان پیرو آنان هستندبخشیدههللا هستند و سایر نعمت

َ ٱَوَمن يُِطعِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُسولَ ٱوَ  ّللَّ ئَِك َمَع  لرَّ
لََٰ  عَمَ  لَِّذينَ ٱفَأُوا ُ ٱأَن  َن  ّللَّ ِهم م ِ َعلَي 

يِقينَ ٱوَ  نَ لنَّبِي ِ ٱ د ِ ِلِحيَن  ٱوَ  لشَُّهَدا ءِ ٱوَ  لص ِ ئَِك َرفِيقٗ  لصََّٰ
لََٰ  ِلَك  ٦٩اَوَحُسَن أُوا لُ ٱَذَٰ فَض  ِ  ٱِمَن  ل   ّللَّ

که هللا و پیامبر را اطاعت کند )روز و کسی» .[70-69]النساء:  ﴾٧٠َعِليٗما ّللَِّ ٱَوَكفَىَٰ بِ 

است، از پیامبران، و صدیقان قیامت( همنشین کسانی خواهد بود که هللا بر آنان انعام نموده
، و اینان چه نیکو رفیقانی هستند. این فضل و بخشایش از جانب هللا و شهدا و صالحان

 «.است، و کافی است که او دانا است

یافته ترین و برترین مردم هستند و هدایت نور را از جانب پیامبران هدایت
هللا سبحانه فرموده که درجات پیامبران را  .اقوام خویش آوردند سویبهپروردگارشان 
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آنان را برای هدایت  اینکهباال برده و آنان را نیکوکار و صالح معرفی فرموده و 
 :بندگانش برگزیده است

ِمهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِهيَم َعلَىَٰ قَو  َرَٰ َها  إِب  نََٰ تُنَا  َءاتَي  َك ُحجَّ ت   ۦ َوتِل  فَُع َدَرَجَٰ ن نَر   مَّ

نَا لَهُ  ١٣َعِليمٞ  َحِكيم   َربَّكَ  إِنَّ  ا ُء  نَّشَ  ُل  ۥ  َوَوَهب  نَا ِمن قَب  نَا  َونُوًحا َهَدي  قُوَب  ُكلًّ َهَدي  َق َويَع  َحَٰ إِس 
يَّتِهِ  ِزي  دَ ۥَداوُ  ۦَوِمن ذُر ِ ِلَك نَج  ُروَن  َوَكَذَٰ َن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىَٰ َوَهَٰ َمَٰ َوُسلَي 

ِسنِينَ ٱ ُمح  َن  ١٤ل  يَاَس  ُكل ٞ م ِ يَىَٰ َوِعيَسىَٰ َوإِل  ِلِحينَ ٱَوَزَكِريَّا َويَح  ِعيَل وَ  ١٢لصََّٰ َمَٰ يََسعَ ٱَوإِس   ل 
نَا َعلَى  ل  لَِمينَ ٱَويُونَُس َولُوٗطا  َوُكل ٗ فَضَّ عََٰ نِِهم   وَ  ١٦ل  َوَٰ تِِهم  َوإِخ  يََّٰ ُهم  ٱَوِمن  َءابَا ئِِهم  َوذُر ِ نََٰ تَبَي   ج 

ُهم   نََٰ تَِقيم   َوَهَدي  س  ط  مُّ ِلَك ُهَدى  ١٧إِلَىَٰ ِصَرَٰ ِدي بِهِ  ّللَِّ ٱَذَٰ َولَو   ۦ َمن يََشا ُء ِمن  ِعبَاِدهِ  ۦيَه 
َملُونَ  ا َكانُواا يَع  ُهم مَّ َرُكواا لََحِبطَ َعن  ئَِك  ١١أَش 

لََٰ  ُهمُ  لَِّذينَ ٱأُوا نََٰ بَ ٱَءاتَي  ِكتََٰ مَ ٱوَ  ل  ُحك  ةَ  ٱوَ  ل  فَإِن  لنُّبُوَّ
فُر  بِ  ِفِرينَ يَك  ُسواا بَِها بَِكَٰ ٗما لَّي  نَا بَِها قَو  ُؤََل ِء فَقَد  َوكَّل 

ئَِك  ١٩َها َهَٰ 
لََٰ  ُ  ٱَهَدى  لَِّذينَ ٱأُوا ُهُم  ّللَّ فَبُِهَدىَٰ

تَِده  ٱ ها  حجت و دالیل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش و این» .[90-12]األنعام:  ﴾ق 

بریم، همانا پروردگار تو، حکیم داناست. و میدادیم، درجات هر کس را بخواهیم باال 
اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم، و هر یک را هدایت کردیم، و نوح را )نیز( پیش از 
آن هدایت نمودیم، و از فرزندان او داوود، و سلیمان، و ایوب و یوسف و موسی و 

و )نیز( زکریا و دهیم. هارون را )هدایت کردیم( و این چنین نیکوکاران را پاداش می
یحیی و عیسی و الیاس را )هدایت نمودیم( همه از صالحان بودند. و اسماعیل و الیسع، و 

ایم. و )نیز( از یونس و لوط را )هدایت کردیم( و همه را بر جهانیان برتری داده
شان و )برخی را برتری دادیم( و برگزیدیم و به راه شان و برادرانشان و فرزندانپدران

راست هدایت نمودیم. این هدایت هللا است، که هر کس از بندگانش را بخواهد با آن هدایت 
ورزیدند؛ هرآینه آنچه را که انجام داده بودند از )اعمال نیک( کند. و اگر شرک میمی
ها کسانی هستند که کتاب و حکمت و نبوت به آنان دادیم، پس اگر شد. آنها نابود میآن

گماریم که ه آن )آیات قرآن( کفر ورزند، بتحقیق ما گروهی را بر آن میاین )مشرکان( ب
شان کرده است؛ پس به روش ها کسانی هستند که هللا هدایتنسبت به آن کافر نیستند. آن

 «.آنان اقتدا کن

ئَِك ﴿
لََٰ  عََم  لَِّذينَ ٱأُوا ُ ٱأَن  َن  ّللَّ ِهم م ِ يَِّة َءاَدمَ  نَ لنَّبِي ِ ٱَعلَي  نَا َمَع نُوح   ِمن ذُر ِ

ن  َحَمل   َوِمن َوِممَّ

يَّةِ  ِهيمَ  ذُر ِ َرَٰ ِءيلَ  إِب  َرَٰ  ن   َوإِس  نَا َوِممَّ نَا  َوٱ َهَدي  تَبَي  اینان کسانی از پیامبران » .[21م: ی]مر ﴾ج 

که با نوح )بر کشتی( بودند که هللا بر آنان انعام کرده بود، از فرزندان آدم و از کسانی
ها را هدایت که آنفرزندان ابراهیم و اسرائیل )= یعقوب( و از کسانیسوار کردیم، و از 
 «.کردیم و بر گزیدیم

او خاتم و  .رسول هللا است که هدایت را از جانب پروردگارش آورد، ج محمد

که برای تمام مردم است؛ بلبرترین پیامبران است و هدایت او نه تنها برای قومش 
آورد و عمل به ری هدایت را از جانب هللا نمیدیگ کسهیچبنابراین، پس از او 

 کسهراز جانب پروردگارش آورده، تا زمانی که هللا زمین و آن را هدایت او که 
 :که بر روی آن است را به ارث ببرد، باقی است
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ُكم  َجِميعًا ّللَِّ ٱإِن ِي َرُسوُل  لنَّاسُ ٱقُل  يََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:میهمچنین هللا متعال   ﴾إِلَي 
 «.ای مردم! من فرستادۀ هللا به سوی همۀ شما هستم»بگو: » .[121]األعراف: 

د  أَبَا  أََحد  ﴿ ا َكاَن ُمَحمَّ ن مَّ َجاِلُكم   م ِ ِكن ر ِ ُسولَ  َولََٰ  .[40]األحزاب:  ﴾نَ لنَّبِي ِ ٱَوَخاتََم  ّللَِّ ٱ رَّ

لیکن رسول هللا و خاتم پیامبران است، و یک از مردان شما نیست، و پدر هیچ ج محمد»

 «.هللا به هر چیز آگاه است

ط  ﴿ ِدي  إِلَىَٰ ِصَرَٰ تَِقيم   َوإِنََّك لَتَه  س  ِط  ٢٥مُّ تِ ٱَما فِي  ۥلَهُ  لَِّذيٱ ّللَِّ ٱِصَرَٰ َوَٰ َوَما فِي  لسََّمَٰ

ِۡ  ٱ َر  ُُمورُ ٱتَِصيُر  ّللَِّ ٱأَََل  إِلَى  ل  تو )ای پیامبر( به راه  و مسلماً » .[22-25]الشورى:  ﴾ل 

ها و آنچه در زمین است از آِن اوست، کنی. راه الهی که آنچه در آسمانراست هدایت می
 «.گرددها به سوی هللا باز می( کارۀآگاه باشید، که )هم

ِن ﴿ لَُم ِممَّ تََرىَٰ ٱَوَمن  أَظ  ءٞ  ّللَِّ ٱَعلَى  ف  ِه َشي   َوَمن َكِذبًا أَو  قَاَل أُوِحَي ِإلَيَّ َولَم  يُوَح إِلَي 

لَ  َسأُنِزلُ  قَالَ  ُ ٱ أَنَزلَ  َما   ِمث  که تر است از کسیچه کسی ستمکارو » .[92]األنعام:  ﴾ّللَّ

که به او وحی نشده در حالی«. به من وحی شده است»دروغی به هللا ببندد، یا بگوید: 
 «.کنم!من )نیز( همانند آنچه هللا نازل کرده است، نازل می»بگوید: که است، و کسی

هللا از بندگانش خواهد پرسید که چه پاسخی به  رسوالن، حامل هدایت ربانی هستند و
 :هللا از بندگانش در مورد پاسخ آنان به سایر مردم سوال نخواهد کرد؟ دادند رسوالن

اا إِلَىَٰ َجَهنَّمَ ُزَمًرا  َحتَّىَٰ  إَِذا َجا ُءوَها فُِتَحت   لَِّذينَ ٱَوِسيَق ﴿ فرماید:هللا متعال می َكفَُرو 

تُِكم  ُرُسلٞ  بَُها َوقَاَل لَُهم  َخَزنَتَُها  أَلَم  يَأ  َوَٰ نُكم   أَب  لُونَ  م ِ ُكم   يَت  تِ  َعلَي   ِلقَا ءَ  َويُنِذُرونَُكم   َرب ُِكم   َءايََٰ

ِمُكم   َذا   يَو  ِكن  َحقَّت  َكِلَمةُ  واا قَالُ  َهَٰ عََذابِ ٱبَلَىَٰ َولََٰ ِفِرينَ ٱَعلَى  ل  َكَٰ و » .[71]الزمر:  ﴾٧١ل 

شوند، تا وقتی به )کنار( آن )= که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده میکسانی
آیا پیامبرانی از میان »هایش گشوده شود، و نگهبانانش به آنان گویند: دوزخ( رسند در

سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند، و شما را از تان به خود
گویند: آری، و لیکن فرمان عذاب )الهی( بر کافران « تان هشدار دهند؟!دیدار امروز

 «.محقق شده است

يَا َويالَنَا َمنا بَعَثَنَا ِمنا ﴿پرسند: شدن میکنندگان در مورد برانگیختهوقتی تکذیب

قَِدنَا : شوداینگونه به آنان پاسخ داده می .«وای بر ما! چه کسی ما را برانگیخت» ﴾َمرا

َسلُونَ ذا مَ هَ » َمُن َوَصَدَق الاُمرا حا این همان چیزی است که خداوند رحمان » «ا َوَعَد الرَّ

 .«وعده داده بود و فرستادگان خدا راست گفته بودند

َن  لصُّورِ ٱَونُِفَخ فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می َداثِ ٱفَإِذَا هُم م ِ َج   ٢١إِلَىَٰ َرب ِِهم  يَنِسلُونَ  ل 

ذَا َما َوَعدَ  ۗ  َهَٰ قَِدنَۜا ر  لَنَا َمن  بَعَثَنَا ِمن مَّ َوي  نُ ٱقَالُواا يََٰ َمَٰ ح  َسلُونَ ٱَوَصَدَق  لرَّ ُمر  -21س: ی] ﴾٢٥ل 

قبرها )بیرون آیند( ها از و )چون بار دیگر( در صور دمیده شود، پس ناگهان آن» .[25
چه کسی ما را از  ،وای بر ما»روند. گویند: شتابان به سوی پروردگارشان می

( رحمان وعده هللاها گفته شود:( این همان است که )به آن) «بر انگیخت؟!  مانخوابگاه
 «.( راست گفتندهللاداده بود، و پیامبران )
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ز هللا و رسولش اطاعت کرده کنند که ای کاش ادر این حالت، جهنمیان آرزو می
 :بودند

مَ تُقَلَُّب ُوُجوُهُهم  فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می  نَا  لنَّارِ ٱيَو  تَنَا  أََطع  لَي  َ ٱيَقُولُوَن يََٰ نَا  ّللَّ َوأََطع 

ُسوََل  ٱ نَا َساَدتَنَا َوُكبََرا َءنَا فَأََضلُّونَا  ٦٦لرَّ َربَّنَا  َءاتِِهم   ٦٧لسَّبِيَل  ٱَوقَالُواا َربَّنَا  إِنَّا  أََطع 

ِن ِمَن  فَي  عََذابِ ٱِضع  ُهم  ٱوَ  ل  عَن  ٗنا َكبِيٗرا ل  که روزی» .[61-66]األحزاب:  ﴾٦١لَع 

ای کاش »گویند: شوند و( میهایشان در آتش )جهنم( گردانیده شود )پشیمان میصورت
پروردگارا! »و گفتند: « مهللا را اطاعت کرده بودیم، و رسول )هللا( را اطاعت کرده بودی

ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم، پس ما  را از راه به در بردند )و گمراه 
ها را به لعنتی بزرگ )و ها را از عذاب دو چندان ده، و آنکردند(. پروردگارا! آن

 «.سخت( لعنت فرما

ولی هر امتی، رس سویبههای هللا به بندگانش این است که یکی از بخشش
فرستاد تا آنان را هدایت کند و آنان را در صورت مخالفت با فرمان هللا از عذابش 

 : بترساند

م   َوِلُكل ِ ﴿ فرماید:هللا متعال می و برای هر قومی هدایت » .[7]الرعد:  ﴾َهاد   قَو 

 «.ی استکننده

ن   َوإِن﴿ ة   م ِ که در امتی نیست؛ مگر آنو هیچ » .[54]فاطر:  ﴾َخَل فِيَها نَِذيرٞ  إَِلَّ  أُمَّ

 «.)آمده و( گذشته است ۀ)میان( آن هشدار دهند

ُسٗل ﴿ ِرينَ  رُّ بَش ِ َد  ّللَِّ ٱ َعلَى ِللنَّاِس  يَُكونَ  ِلئَلَّ  َوُمنِذِرينَ  مُّ  بَع 
ةُ  ُسلِ ٱُحجَّ ]النساء:  ﴾لرُّ

پیامبران برای دهنده بودند، تا بعد از )آمدن( این دهنده و بیمپیامبرانی که بشارت» .[162
 «.مردم بر هللا حجتی نباشد

هللا رسوالن را یکی پس از دیگری برای هدایت مردم فرستاد؛ زیرا فقط 
گران، مردم را به سایر هدایترسوالن، حامالن هدایت هللا برای مردم هستند و اما 

 : کنندپیروی از آنچه رسوالن آوردند هدایت می

ِرب  ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َب  ض  َحَٰ ثًَل أَص  يَةِ ٱلَُهم مَّ قَر  َسلُونَ ٱإِذ  َجا َءَها  ل  ُمر   ١٣ل 

ِهُم  نَا  ِإلَي  َسل  نِ ٱإِذ  أَر  نَي  نَا بِثَاِلث   ث  ز  و )ای پیامبر( برای » .[14-12س: ی] ﴾فََكذَّبُوُهَما فَعَزَّ

جا آمدند. ها مثال )و داستان( مردم آن قریه )انطاکیه( را بزن، چون رسوالن )ما( بدان آن
ها فرستادیم، پس آنان را تکذیب کردند، آنگاه که دو نفر )از رسوالن( را به سوی آن

 «.سپس با )فرستادن( سومی )آن دو را( تقویت کردیم

ِهم  ُرُسٗل  ﴿ نَا  إِلَي  َسل  َوىَٰ  أَنفُُسُهم  فَِريقٗ ُكلَّ  َوأَر   ِريٗقاَوفَ  َكذَّبُواا  اَما َجا َءُهم  َرُسوُل  بَِما ََل تَه 

تُلُونَ  ها فرستادیم، هر گاه که پیامبری چیزی و رسوالنی به سوی آن» .[70]المائدة:  ﴾يَق 

 «.کشتندکردند و گروهی را میآورد، گروهی را تکذیب میها میخواه آنبر خالف دل
هر گاه مردم وحیی را که هللا بر رسوالنش وحی کرده بود فراموش کردند یا در 

آن کم کردند، و هللا رسولی را نفرستاد، مردم در زمان فترت و افزودند و از آن 

 رخ داد: ج این حالت پیش از بعثت محمد .انقطاع رسوالن، در گمراهی زندگی کردند
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َل ﴿ فرماید:هللا متعال می بِ ٱيََٰ أَه  ِكتََٰ َرة   ل  نَ  قَد  َجا َءُكم  َرُسولُنَا يُبَي ُِن لَُكم  َعلَىَٰ فَت   م ِ

ُسلِ ٱ ُ َوٱ َونَِذيٞر   بَِشيرٞ  َجا َءُكم فَقَد   نَِذير    َوَلَ  أَن تَقُولُواا َما َجا َءنَا ِمن  بَِشير   لرُّ َعلَىَٰ ُكل ِ  ّللَّ

ء   ای اهل کتاب! پیامبر ما پس از )انقطاع  وحی و( فترتی » .[19]المائدة:  ﴾١٩قَِديرٞ  َشي 

کند، تا مبادا )روز قیامت( از پیامبران به سوی شما آمد، که حقایق را برایتان بیان 
پس بتحقیق )اینک( پیامبر « ای به سوی ما آمد و نه بیم دهندایدهندهنه بشارت»بگویید: 
 «.دهنده به سوی شما آمده است. و هللا بر همه چیز تواناستدهنده و بیمبشارت

آنان بفرستد که آنان  سویبهکند مگر زمانی که رسولی هللا مردمی را عذاب نمی
به صورت صراط مستقیم هللا هدایت کند، سپس آنان هدایت رسول را رها کرده  را

 :و از غیر او پیروی کنند

بِينَ  ُكنَّا َوَما﴿ فرماید:هللا متعال می عَثَ  َحتَّىَٰ  ُمعَذ ِ و ما » .[12]اإلسراء:  ﴾َرُسوَٗل  نَب 

 «.هرگز عذاب نخواهیم کرد؛ مگر آنکه پیامبری بفرستیم

ُسلَ ٱإِن ُكلٌّ إَِلَّ َكذََّب ﴿ ها( بودند که هر یک )از این» .[14]ص:  ﴾١٤فََحقَّ ِعقَابِ  لرُّ

 «.پیامبران را تکذیب کردند، پس عقوبت )من( تحقق یافت

ُسلَ ٱ َكذَّبَ  ُكل ٞ ﴿ ها( رسوالن )الهی( را هر یک )از آن» .[14]ق:  ﴾فََحقَّ َوِعيدِ  لرُّ

 «.ها( تحقّق یافتبیم( من )بر آن تکذیب کردند، پس وعدۀ عذاب )و
دلیلی برای ندانستن  کسهیچفرماید که رسوالن را فرستاد تا بیان میسبحانه هللا 

 :حق نداشته باشد

نَا  إِلَىَٰ نُوح  ﴿ فرماید:هللا متعال می َحي  َك َكَما  أَو  نَا  إِلَي  َحي  ِدهِ  نَ لنَّبِي ِ َوٱ إِنَّا  أَو   ۦ ِمن  بَع 

قُوَب وَ  َق َويَع  َحَٰ ِعيَل َوإِس  َمَٰ ِهيَم َوإِس  َرَٰ نَا  إِلَىَٰ  ِإب  َحي  بَاطِ ٱَوأَو  َس  َوِعيَسىَٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس  ل 
نَ  َن  َوَءاتَي  َمَٰ ُروَن َوُسلَي  ُل َوُرُسٗل  ١٦٣اَزبُورٗ  دَ ۥَداوُ  اَوَهَٰ َك ِمن قَب  ُهم  َعلَي  نََٰ َوُرُسٗل قَد  قََصص 

هُ  ُصص  َك  َوَكلََّم لَّم  نَق  ُ ٱم  َعلَي  ِليٗما ّللَّ ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئَلَّ يَُكوَن  ١٦٤ُموَسىَٰ تَك  بَش ِ ُسٗل مُّ رُّ

َد  ّللَِّ ٱِللنَّاِس َعلَى   بَع 
ةُ  ُسِل  ٱُحجَّ ُ ٱَوَكاَن  لرُّ  .[162-162]النساء:  ﴾١٦٢َعِزيًزا َحِكيٗما ّللَّ

همانا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم »
و )نیز( به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط )= نوادگان دوازده گانه( و 
عیسی  و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داود زبور دادیم. و 

ایم، و ها را پیش از این برای تو بیان کردهکه سر گذشت آن (می)مبعوث کردپیامبرانی 
اسطه( با موسی سخن گفت. و ها را بیان نکردیم، و هللا )بدونپیامبرانی که سر گذشت آن

دهنده بودند، تا بعد از )آمدن( این پیامبران برای مردم بر دهنده و بیمپیامبرانی که بشارت
 «.ند حکیم استهللا حجتی نباشد و هللا پیروزم

 :فرمایددر ادامۀ آیات فوق میسبحانه  هللا

ُسولُ ٱقَد  َجا َءُكُم  لنَّاسُ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ َحق ِ ٱبِ  لرَّ ب ُِكم  فَ  ل  رٗ ِمن رَّ فُُرواا  َوإِن لَُّكم    ااِمنُواا َخي   فَإِنَّ  تَك 

تِ ٱ فِي َما ّلِلَِّ  َوَٰ َمَٰ ِۡ  ٱوَ  لسَّ َر  ُ ٱَوَكاَن  ل  ای مردم، » .[170]النساء:  ﴾١٧٠اَعِليًما َحِكيمٗ  ّللَّ

( با )آیین( حق از جانب پروردگارتان برای شما آمد، پس ج گمان پیامبر )موعود محمدبی

به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است، و اگر کافر شوید؛ پس یقیناً )بدانید که( آنچه 
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رساند( و هللا دانای کفر شما به او زیانی نمیها و زمین است از آن هللا است، )و در آسمان
 «.حکیم است

 .بنابراین هدایت محمد برای جهانیان، تا زمانی که قرآن باقی باشد، باقی است
به آن کفر ورزد و آن را انکار کند ]به خودش زیان رسانده است[ زیرا هللا  کسهر

 .نیاز استاز جهانیان بی

رساندن او در صورتی که در یاری و ج محمدهللا از پیامبرانش بر ایمان به 

که در زمان  ÷ از میان پیامبران، عیسیزمان آنان بیاید، پیمان گرفته است و 

 :هدایت خواهد کرد ج محمدهدایت  سویبهآید، مردم را الزمان میپیامبر در آخر

ُ ٱَوإِذ  أََخَذ ﴿ فرماید:هللا متعال می َق  ّللَّ ب   نَ لنَّبِي ِ ٱِميثََٰ ن ِكتََٰ تُُكم م ِ َمة   لََما  َءاتَي   ثُمَّ  َوِحك 

قٞ  َرُسولٞ  َجا َءُكم   َصد ِ ِمنُنَّ  َمعَُكم   ل َِما مُّ ِلُكم  ۥ  َولَتَنُصُرنَّهُ  بِِهۦ لَتُؤ  تُم  َعلَىَٰ َذَٰ تُم  َوأََخذ  َرر  قَاَل َءأَق 

اا أَق   ِري  قَالُو  نَا  إِص  َهُدواا ٱقَاَل فَ  َرر  َن  ش  ِهِدينَ ٱَوأَنَا  َمعَُكم م ِ و )به » .[11]آل عمران:  ﴾١١لشََّٰ

یاد بیاورید( هنگامی را که هللا، از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمت 
کند، باید به او دادم، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می

آیا اقرار کردید، و بر این امر پیمانم ». )آنگاه( فرمود: ایمان بیاورید و او را یاری کنید
پس گواه باشید و من )نیز( با شما از »فرمود: « اقرار کردیم»گفتند: « را پذیرفتید؟

 «.گواهانم

 .پیمان محکم و قطعی من: یإصر

به او و پیروان هدایتش هستند، رستگاران مؤمنان  کهرا  ج محمد یاورانهللا 

 :فرمایدمعرفی می
أنزل  ین أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذیفالذ) فرماید:هللا متعال می

ُروهُ َونََصُروهُ وَ ۦ َءاَمنُواا بِهِ  لَِّذينَ ٱفَ ﴿ (هم المفلحون کمعه أولئ  لَِّذي  ٱ لنُّورَ ٱ تَّبَعُواا ٱَوَعزَّ

ئَِك ُهمُ ۥ  أُنِزَل َمعَهُ 
لََٰ  ِلُحونَ ٱأُوا ُمف  که به او ایمان آوردند، و پس کسانی» .[127]األعراف:  ﴾ل 

او را گرامی داشتند، و او را یاری دادند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، 
 «.آنانند که رستگارند

 :کندمی معرفیجهان هستی  را چراغ روشنگرِ  ج هللا، محمد

ِهدٗ  لنَّبِيُّ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می َك َشَٰ نََٰ َسل  ٗرا اإِنَّا  أَر   ّللَِّ ٱَوَداِعيًا إِلَى  ٤٢َونَِذيٗرا َوُمبَش ِ

نِهِ  نِيٗرا ۦبِإِذ  ِر  ٤٦َوِسَراٗجا مُّ ِمنِينَ ٱَوبَش ِ ُمؤ  َن  ل  ٗل َكبِيٗرا ّللَِّ ٱبِأَنَّ لَُهم م ِ َوََل تُِطعِ  ٤٧فَض 

ِفِرينَ ٱ َكَٰ ِفِقينَ ٱوَ  ل  ُمنََٰ ُهم  َوتََوكَّل  َعلَى  ل  ِ  ٱَوَدع  أَذَىَٰ ِ ٱَوَكفَىَٰ بِ  ّللَّ  .[41-42]األحزاب:  ﴾٤١َوِكيٗل  ّللَّ

دهنده فرستادیم. و دعوت کننده به سوی دهنده و بیمای پیامبر! ما تو را گواه، و بشارت»
هللا به فرمان او، و چراغی روشنی بخش قرار دادیم. و مؤمنان را بشارت ده که برای 

 شان راها از سوی هللا فضل بزرگی است. و از کافران و منافقان اطاعت مکن، و آزارنآ
اگذار )و به آنان اعتنای نکن( و بر هللا توکل کن، و هللا )به عنوان( کارساز )و مدافع( و

 «.بسنده است
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هللا به رسولش فرمان داد که در تبلیغ آنچه هللا به او نازل فرمود از کافران و 
 .اطاعت نکند، هر چند در آزاررساندن به او تمام تالش خود را بکار گیرندن منافقا

نکردن رسالت نکردن بخشی از دین به خاطر ترس از مردم، به منزلۀ تبلیغزیرا تبلیغ
پذیرد که بخشی از آن رود؛ به عبارتی دیگر، دین هللا کامل است و هللا نمیبه شمار می
و هللا کند می آنان محافظت در مورد دشمنان نیز، هللا رسولش را از شرّ  .رها شود

 :برای حفاظت و یاری کافی است

ُسولُ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می عَل  فََما  لرَّ ب َِك  َوإِن لَّم  تَف  َك ِمن رَّ بَل ِغ  َما  أُنِزَل إِلَي 

َت ِرَسالَتَهُ  ُ ٱوَ  ۥ  بَلَّغ  ِصُمَك ِمَن  ّللَّ ای پیامبر! آنچه از طرف » .[67]المائدة:  ﴾لنَّاِس ٱيَع 

پروردگارت برتو نازل شده است،  )به مردم( برسان، و اگر )این کار( نکنی، رسالت او 
 «.کندای، و هللا تو را از )شر( مردم حفظ میرا نرسانده

ار و اذیت پیامبر نیز به صورت روشن ابالغ کرد و با شکیبایی در برابر آز
رسالت را به صورت کامل و پاکیزه، چنانکه پروردگارش بدو فرمان مشرکان، 

داده بود ادا کرد و اینگونه هللا نعمت بر بندگانش را به دست او کامل کرد، پس 
 :رحمت و سالم پروردگار بر او باد

مَ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می يَو  َمتِي َوَرِضيُت لَُكُم  ل  ُكم  نِع  ُت َعلَي  َمم  ُت لَُكم  ِدينَُكم  َوأَت  َمل  أَك 

مَ ٱ لََٰ س  ِ امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام » .[2]المائدة:  ﴾اِدينٗ  ل 

 «.نمودم، و اسالم را )بعنوان( دین برای شما بر گزیدم

 .عزت بخشیدکه باالترین مقام است  بندگی توصیفرا با  جپروردگار، پیامبر 

مسجد األقصی و پس از آن معراج به  سویبهاین توصیف در بیان قصۀ اسراء 
 :آسمان هفتم بیان شده است

َن ﴿ فرماید:هللا متعال می َحَٰ ِدهِ  لَِّذي  ٱُسب  َرىَٰ بِعَب  ٗل  ۦأَس  نَ  لَي  ِجدِ ٱ م ِ َمس  َحَرامِ ٱ ل  إِلَى  ل 

ِجدِ ٱ َمس  َصاٱ ل  َق  لَهُ  لَِّذيٱ ل  نَا َحو  َرك  تِنَا   ۥِلنُِريَهُ  ۥبََٰ پاک و منزه است » .[1]اإلسراء:  ﴾ِمن  َءايََٰ

گردش را برکت که گردا -اش را شبی از مسجد الحرام به مسجد األقصی که بندهکسی
 «.ایم برد؛ تا برخی از آیات خود را به او بنمایانیمداده

هترین نحو تحسین و توصیف کرده پیامبر گرامی اسالم را به بپروردگار، 
 :است

 فرماید:میسبحانه هللا 

و یقیناً تو )ای محمد( بر اخالق و خوی » .[4]القلم:  ﴾٤َوإِنََّك لَعَلَىَٰ ُخلُق  َعِظيم  ﴿

 «.بسیار عظیم و واالیی هستی

ن   لَقَد  َجا َءُكم  َرُسولٞ ﴿ هِ  َعِزيز   أَنفُِسُكم   م ِ ُكم َحِريص   َعنِتُّم   َما َعلَي  ِمنِينَ بِٱ َعلَي  ُمؤ   ل 

ِحيمٞ  َرُءوٞف  تان آمد که از )میان( خودتان به سوی یقیناً پیامبری» .[151]التوبة:  ﴾١٥١رَّ

های شما بر او دشوار )و گران( است، و بر )هدایت( شما سخت اصرار دارد، و رنج
 «.)نسبت( به مؤمنان روؤف )و( مهربان است
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ِهدٗ  لنَّبِيُّ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ َك َشَٰ نََٰ َسل  ٗرا اِإنَّا  أَر  نِهِ  ّللَِّ ٱَوَداِعيًا إِلَى  ٤٢َونَِذيٗرا َوُمبَش ِ َوِسَراٗجا  ۦبِإِذ 

نِيٗرا دهنده دهنده و بیمای پیامبر! ما تو را گواه، و بشارت» .[46-42]األحزاب:  ﴾٤٦مُّ

 «.قرار دادیمفرستادیم. و دعوت کننده به سوی هللا به فرمان او، و چراغی روشنی بخش 

تمام مردم فرستاد و او را مایۀ رحمت جهانیان قرار  سویبهرا  جهللا، محمد 

 :داد
 فرماید:هللا متعال می

ُكم  َجِميعًا ّللَِّ ٱإِن ِي َرُسوُل  لنَّاسُ ٱقُل  يََٰ أَيَُّها ﴿ ای مردم! »بگو: » .[121]األعراف:  ﴾إِلَي 

 «.من فرستادۀ هللا به سوی همۀ شما هستم

َمةٗ ﴿ َك إَِلَّ َرح  نََٰ َسل  لَِمينَ  َوَما  أَر  عََٰ ل  و )ای پیامبر!( تو را جز » .[107اء: ی]األنب ﴾١٠٧ل ِ

 «.رحمتی برای جهانیان نفرستادیم

رستگار و کامیاب  جبا تمام این وجود و پس از آنکه بشریت با هدایت محمد 

ترک هدایت خاتم پیامبران و پیروی از هدایت  سویبهشد، برخی دشمنان اسالم 
 : خوانند تا مردم را از صراط مستقیم گمراه سازنددیگران فرامی

نَ  اأُوتُواا نَِصيبٗ  لَِّذينَ ٱأَلَم  تََر إِلَى ﴿ فرماید:هللا متعال می بِ ٱ م ِ ِكتََٰ تَُروَن  ل  لَةَ ٱيَش  لََٰ  لضَّ

ُ ٱوَ  ٤٤لسَّبِيلَ ٱَويُِريُدوَن أَن تَِضلُّواا  َدا ئُِكم   ّللَّ لَُم بِأَع  آیا ندیدی » .[42-44]النساء:  ﴾أَع 

خرند، و است، گمراهی را میها داده شدهای از کتاب به آنکسانی را که بهره

 «.خواهند شما )نیز( گمراه شوید؟ و هللا به دشمنان شما داناتر استمی

ه صحابه به آنان گفتند نه به هللا ایمان دارند و نه به رسولش و هنگامی کن افقامن
نزد رسول هللا بیایید تا برای شما طلب آمرزش کند و هللا بیان فرمود که گناه 

بخشد، از روی غرور و تکبر را که رسول برایش طلب آمرزش کند، می کسهر
 :گرداندندروی

 فرماید:هللا متعال می

ِفر  لَُكم  َرُسوُل ﴿ تَغ  اا يَس  تَُهم  يَُصدُّوَن َوُهم  ّللَِّ ٱَوإَِذا قِيَل لَُهم  تَعَالَو  اا ُرُءوَسُهم  َوَرأَي  و  لَوَّ

بُِرونَ  تَك  س  ِفَر  ٢مُّ ِفر  لَُهم  لَن يَغ  تَغ  َت لَُهم  أَم  لَم  تَس  فَر  تَغ  ِهم  أَس  ُ ٱَسَوا ء  َعلَي  َ ٱلَُهم   إِنَّ  ّللَّ ََل  ّللَّ

ِدي  مَ ٱيَه  قَو  ِسِقينَ ٱ ل  فََٰ بیایید تا »ها گفته شود: که به آنو هنگامی» .[6-2]المنافقون:  ﴾٦ل 

بینی ها را میدهند، و آنسرهای خود را تکان می« رسول هللا برای شما آمرزش بخواهد
ها یکسان است که ورزند. برای آنکنند و تکبر میکه )از سخنان تو( اعراض می

گمان هللا بخشد، بیبرایشان  آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی، هللا هرگز آنان را نمی
 «.کندقوم نافرمان را هدایت نمی

اا أَنفَُسُهم  َجا ُءوَك فَ ﴿ فَُرواا ٱَولَو  أَنَُّهم  إِذ ظَّلَُمو  تَغ  َ ٱ س  فَرَ ٱوَ  ّللَّ تَغ  ُسولُ ٱلَُهُم  س  لََوَجُدواا  لرَّ

َ ٱ ابٗ  ّللَّ کردند، که بر خویشتن ستم میها هنگامیو اگر آن» .[64]النساء:  ﴾٦٤ِحيٗمارَّ  اتَوَّ
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پذیر مهربان گمان هللا را توبهکردند، بیآمدند، و از هللا طلب آمرزش مینزد تو می
 «.یافتندمی

 .این ویژگی را هللا برای بزرگداشت پیامبرش به او اختصاص داده است 
دهد که پیامبرش را بزرگ و محترم بدارند و هللا به بندگان خویش فرمان می

، هللا یا نبي»زنند، ایشان را صدا نزنند، بلکه بگویند: آنگونه که یکدیگر را صدا می
 :«ا رسول هللاي

ُروهُ َونََصُروهُ وَ  ۦَءاَمنُواا بِهِ  لَِّذينَ ٱفَ ﴿ فرماید:هللا متعال می   لَِّذي  ٱ لنُّورَ ٱ تَّبَعُواا ٱَوَعزَّ

ئَِك ُهمُ ۥ  أُنِزَل َمعَهُ 
لََٰ  ِلُحونَ ٱأُوا ُمف  که به او ایمان آوردند، و پس کسانی» .[127]األعراف:  ﴾ل 

او را گرامی داشتند، و او را یاری دادند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، 
 «.آنانند که رستگارند

 .او را محترم و بزرگ داشتند: عزروه

تِ ٱيُنَاُدونََك ِمن َوَرا ِء  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ ُحُجَرَٰ ِقلُونَ  ل  ثَُرُهم  ََل يَع  َولَو  أَنَُّهم  َصبَُرواا َحتَّىَٰ  ٤أَك 

ٗرا لَُّهم   وَ  ِهم  لََكاَن َخي  ُرَج إِلَي  ُ ٱتَخ  ِحيمٞ  ّللَّ که گمان کسانیبی» .[2-4]الحجرات:  ﴾٢َغفُوٞر رَّ

کردند تا که ها صبر میدانند. واگر آنخرزنند، بیشترشان بیها صدایت میهاز پشت حجر
 «.ها بهتر بود، و هللا آمرزندۀ مهربان است)خود( به سوی آنان بیرون آیی برای آن

عَلُواا ُدَعا َء ﴿ ُسولِ ٱَلَّ تَج  ضٗ  لرَّ ِضُكم بَع  نَُكم  َكُدَعا ِء بَع  صدا زدن » .[62]النور:  ﴾ابَي 

 «.دن یکدیگر قرار ندهیدز پیامبر )هللا( را در میان خود همچون صدا

پروردگار، پیامبر گرامی اسالم را دوست دارد و پیروی از او را سبب محبت 
 :آمرزش گناهان قرار داده است و خویش

َ ٱقُل  إِن ُكنتُم  تُِحبُّوَن ﴿ فرماید:هللا متعال می ُكُم  تَّبِعُونِيٱفَ  ّللَّ بِب  ُ ٱيُح  ِفر  لَُكم   ّللَّ َويَغ 

دارید، پس ازمن پیروی کنید، تا اگر هللا را دوست می»بگو: » .[21]آل عمران:  ﴾ذُنُوبَُكم  

 «.تان را برایتان بیامرزدهللا شما را دوست بدارد، و گناهان

 شمرد:برمیرا اطاعت از خویش  ج محمد هللا، اطاعت از

ن يُِطعِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُسولَ ٱمَّ َ ٱفَقَد  أََطاعَ  لرَّ که از کسی» .[10]النساء:  ﴾ّللَّ

 «.استپیامبر اطاعت کند در حقیقت هللا را اطاعت کرده

، برترین جآیات مذکور را نازل فرمود تا بدانیم پیامبرمان محمد هللا سبحانه 

رو، او را دوست داریم و جان و ترین هدایت است؛ از اینمخلوق و هدایتش، کامل
دهیم و به هدایتش ا الگوی خویش قرار میکنیم و او رفرزندانمان را فدایش می

 :یابیمهدایت می

َوة  َحَسنَةٞ  ّللَِّ ٱلَّقَد  َكاَن لَُكم  فِي َرُسوِل ﴿ فرماید:هللا متعال می ُجواا  َكانَ  ل َِمن أُس   ّللََّ ٱ يَر 

مَ ٱوَ  يَو  َ ٱَوَذَكَر  ل  ِخرَ ٱ ل  زندگی رسول یقیناً برای شما در » .[51]األحزاب:  ﴾٥١اَكثِيرٗ  ّللَّ

هللا سرمشق نیکویی است، برای آنان که به هللا و روز آخرت امید دارند، و هللا را بسیار 
 «.کنندیاد می
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 مانند قومش انسانی است که هللا با رسالت او را برگزید  جمحمد 

 :به او عزت بخشیدو 

ش ، هللا به بندگانج  محمد برای پیامبر و حبیب ما یربانبا وجود این تکریم 

تا  به او عزت بخشیدفرمود که محمد بشری مانند خودشان است که هللا با رسالت 
 :به عنوان معبودی قرار نگیرد یا به صفات معبود توصیف نشود

لُُكم   قُل  إِنََّما  أَنَا  بََشرٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می ث  ُهُكم   أَنََّما   إِلَيَّ  يُوَحىَٰ   م ِ هٞ  إِلََٰ ِحدٞ  إِلََٰ  َوَٰ

اا فَٱ تَِقيُمو  ِه وَ  س  ِفُروهُ  ٱِإلَي  تَغ  لٞ  س  ِرِكينَ  َوَوي  ُمش  ل  بگو: من فقط انسانی مانند » .[6]فصلت:  ﴾٦ل ِ

شود که معبود شما معبود یگانه است، پس به او روی آورید و شما هستم، به من وحی می
 «.از او طلب آمرزش کنید، و وای بر مشرکان!

ِسي ﴿ ِلُك ِلنَف  عٗ قُل َلَّ  أَم  ا َوَلَ  انَف  ُ  ٱ َشا ءَ  َما إَِلَّ  َضرًّ لَمُ  ّللَّ بَ ٱَولَو  ُكنُت أَع  غَي  تُ َلَ ل  ثَر  تَك   س 

رِ ٱِمَن  َخي  ُء  ٱَوَما َمسَّنَِي  ل  م   َوبَِشيرٞ  إِن  أَنَا  إَِلَّ نَِذيرٞ  لسُّو  ِمنُونَ  ل ِقَو  ]األعراف:  ﴾١١١يُؤ 

مگر آنچه را هللا بخواهد، و اگر بگو: من مالک سود و زیان خویشتن نیستم، » .[111
ساختم، و هیج بدی )و دانستم، خیر )و سود( بسیاری )برای خود( فراهم  میغیب می

ای برای گروهی دهندهدهنده، و بشارترسید، من )کسی( نیستم، جز بیمزیانی( به من نمی
 «.که ایمان دارند

و زیانی برای  سودو هیچ یک از سایر بندگان صالح هللا، مالک هیچ  ج محمد

فقط هللا مالک سود و زیان است، همان معبودی که سزاوار است  .نیستند کسهیچ
 :به تنهایی فراخوانده شود

ُع ِمن ُدوِن ﴿ فرماید:هللا متعال می َت  ّللَِّ ٱَوََل تَد  َك  فَإِن فَعَل  َما ََل يَنفَعَُك َوََل يَُضرُّ

نَ  افَإِنََّك إِذٗ  ِلِمينَ ٱ م ِ
َك  ١٠٦لظََّٰ َسس  ُ ٱَوإِن يَم  َك  ۥ بُِضر   فََل َكاِشَف لَهُ  ّللَّ إَِلَّ ُهَو  َوإِن يُِرد 

ِلهِ  ر  فََل َرا دَّ ِلفَض  و به جای هللا، چیزی را که نه سودی به تو » .[107-106ونس: ی] ﴾بَِخي 

ان گمان از ستمکاررساند؛ نخوان، پس اگر چنین کنی، بیرساند و نه زیانی به تو میمی
خواهی بود. و اگر هللا زیانی به تو برساند، پس جز او هیچ کس نتواند آن را بر طرف 

 «.ی خیری برای تو کند، پس هیچ کس فضل او را باز نتواند داشتکند، و اگر اراده

ٞس ﴿ ِلُك نَف  مَ ََل تَم  س   يَو  رُ َوٱ ا  َشي   ل ِنَف  َم  َمئِذ   ل  َِّ  يَو  که هیچ روزی» .[19]االنفطار:  ﴾١٩ّلل ِ

هللا  کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست، و در آن روز حکم )و فرمان( از آن
 «.است

شود که از انسان مؤمن بخواهد به یکی از حتی یک آیه هم در قرآن یافت نمی
بندگان هللا متوسل شود و او را شفیع خویش نزد هللا قرار دهد تا گناهش را ببخشد یا 

 .درآورداو را به بهشت 
خضوع و فروتنی در برابر غیر هللا  سویبهارد که دای در قرآن وجود نهیچ آیه
 .دعوت دهد
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ای در قرآن نیست که به وابستگی قلوب بندگان به غیر آفریدگارشان هیچ آیه
عوت دهد؛ چنانکه همانند هللا دوست داشته شود یا همانند هللا تعظیم گردد یا غیر د

 .هللا به او توسل شود سویبههللا خوانده شود تا 

را مبعوث کرد تا مردم را هدایت کند و دین پروردگارشان را به آنان ج  هللا، محمد

 :بیاموزاند

ِدي   َوإِنَّكَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ط   إِلَىَٰ  لَتَه  تَِقيم   ِصَرَٰ س  ِط  ٢٥مُّ َما  ۥلَهُ  لَِّذيٱ ّللَِّ ٱِصَرَٰ

تِ ٱفِي  َوَٰ ِۡ ٱَوَما فِي  لسََّمَٰ َر  و مسلماً تو )ای پیامبر( به راه » .[22-25]الشورى:  ﴾ل 

ها و آنچه در زمین است از آِن کنی. راه الهی که آنچه در آسمانراست هدایت می
 «.اوست

ةَ ٱَوأَقِيُمواا ﴿ لَوَٰ ةَ ٱَوَءاتُواا  لصَّ َكوَٰ ُسولَ ٱَوأَِطيعُواا  لزَّ َحُمونَ  لرَّ  .[26]النور:  ﴾٢٦لَعَلَُّكم  تُر 

نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید، و پیامبر )هللا( را اطاعت کنید، تا شما مورد و »
 «.رحمت قرار گیرید

ای که مورد پذیرش هللا قرار گیرد، فقط با اطاعت از برپایی نماز و پرداخت زکات به گونه
 :پذیر است، امکانکنندۀ وحی الهیبه عنوان تبیینرسول و پیروی از سنت او 

َك ﴿ فرماید:متعال می هللا  نَا  إِلَي  رَ ٱَوأَنَزل  ك  ِهم   لذ ِ َل إِلَي   .[44]النحل:  ﴾ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ

و )ما این( قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی »
 «.ها نازل شده استآن

ُكُم  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ يَامُ ٱَءاَمنُواا ُكتَِب َعلَي  ِلُكم  لَعَلَُّكم   لَِّذينَ ٱَكَما ُكتَِب َعلَى  لص ِ ِمن قَب 

اید! روزه بر شما فرض شده است که ایمان آوردهای کسانی» .[112]البقرة:  ﴾١١٣تَتَّقُونَ 

 «.که پیش از شما بودند؛ فرض شده بود، تا پرهیزگار شویدهمان گونه که بر کسی

تِ ٱِحجُّ  لنَّاِس ٱ َعلَى َوّلِلَِّ ﴿ بَي  تََطاعَ ٱَمِن  ل  ِه َسبِيٗل   س  َ ٱ فَإِنَّ  َكفَرَ  َوَمن إِلَي  َغنِيٌّ َعِن  ّللَّ

لَِمينَ ٱ عََٰ و برای خدا، حج خانه )کعبه( بر مردم واجب است، )البته( » .[97]آل عمران:  ﴾ل 

شک هللا از جهانیان زد، بیکه توانایی رفتن به سوی آن دارند، و هر کس کفر ورکسانی
 «.نیاز استبی

پیامبر  ای انجام شود کهبه گونهپذیرد که روزه و حج را نیز در صورتی میهللا 

 .توضیح داد و نسل به نسل در میان مؤمنان منتقل شدبه اصحابش  ج

 :نباشد، مقبول نیست جباشد و موافق سنت محمد  اگر عبادت طبق سنت نیاکان

ُ ٱَما  أَنَزَل  تَّبِعُواا ٱَوإَِذا قِيَل لَُهمُ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِه  ّللَّ نَا َعلَي  َّبُِع َما َوَجد  قَالُواا بَل  نَت

نُ ٱَءابَا َءنَا   أََولَو  َكاَن  َطَٰ ُعوُهم  إِلَىَٰ َعَذابِ  لشَّي  که و هنگامی» .[51]لقمان:  ﴾٥١لسَِّعيرِ ٱيَد 

نه( بلکه ما از »)گویند: « کرده است؛ پیروی کنید از آنچه هللا نازل»به آنان گفته شود: 
آیا حتی اگر شیطان آنان را به «. کنیم که نیاکان خود را بر آن یافتیمچیزی پیروی می

 «.کنند؟!(ها  پیروی میسوی عذاب )آتش( سوزان دعوت کند )باز هم ازآن
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شود یزیرا هللا دین را کامل کرد و آن را برای بندگانش پسندید و راضی نم

 .نیاورده، بر دین بیفزاید جکسی چیزی را که محمد 

مَ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می يَو  َمتِي َوَرِضيُت لَُكُم  ل  ُكم  نِع  ُت َعلَي  َمم  ُت لَُكم  ِدينَُكم  َوأَت  َمل  أَك 

مَ ٱ لََٰ س  ِ امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام » .[2]المائدة:  ﴾اِدينٗ  ل 

 «.نمودم، و اسالم را )بعنوان( دین برای شما بر گزیدم

َر ﴿ تَغِ َغي  مِ ٱَوَمن يَب  لََٰ س  ِ بَلَ  فَلَن اِدينٗ  ل  هُ  يُق  ِسِرينَ ٱِمَن  ل  ِخَرةِ ٱ فِي َوهُوَ  ِمن  َخَٰ ]آل عمران:  ﴾١٢ل 

و هر کس که دینی غیر از اسالم بر گزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد، و او » .[12
 «.خرت از زیانکاران استدر آ

 :کردن استشدن و پیرویاسالم، همان تسلیم

ا بَلََغ َمعَهُ ﴿ فرماید:هللا متعال می يَ ٱفَلَمَّ بُنَيَّ إِن ِي  أََرىَٰ فِي  لسَّع  َمنَامِ ٱقَاَل يََٰ بَُحَك  ل  أَن ِي  أَذ 

عَل  ٱَماذَا تََرىَٰ  قَاَل يََٰ أَبَِت  نُظر  ٱفَ   َستَِجُدنِي  إِن َشا َء  ف 
َمُر  ُ ٱَما تُؤ  بِِرينَ ٱِمَن  ّللَّ ا   ١٠٥لصََّٰ فَلَمَّ

لََما َوتَلَّهُ  َجبِينِ  ۥأَس  ِهيمُ  ١٠٣ِلل  َرَٰ هُ أَن يََٰ إِب  نََٰ َدي  َت  ١٠٤َونََٰ يَا   ٱقَد  َصدَّق  ء  ِزي  لرُّ ِلَك نَج  إِنَّا َكَذَٰ

ِسنِينَ ٱ ُمح  ذَا لَُهَو  ١٠٢ل  ُؤاا ٱإِنَّ َهَٰ
بَلََٰ  ُمبِينُ ٱ ل  ح  َعِظيم   ١٠٦ل  هُ بِِذب 

نََٰ -105]الصافات:  ﴾١٠٧َوفََدي 

ای »او به )سن( سعی و کوشش رسید گفت:  که )فرزندش( باپس هنگامی» .[107
گفت:  «ین، تو چه نظر داری؟!بکنم، بفرزندم! من در خواب دیدم که تو را قربانی می

 «.، اگر هللا بخواهد، مرا از صابران خواهی یافت، عمل کنایهپدرم، به آنچه مأمور شد»
پس چون هردو تسلیم شدند، و )ابراهیم( او را به پیشانی )بر زمین( افکند. و او را ندا 

بدون شک ما این گونه «. یقیناً خواب )خویش( را تحقق بخشیدی ای ابراهیم!»دادیم: 
آشکار بود. و او را به ذبح  دهیم. مسلماً این )خواب( آزمایشینیکوکاران را پاداش می

 «.فدا دادیم بزرگی
 شدن کامل در برابر هللا با پیروی از اوامرش واسالم عبارت است از تسلیم
هللا به تنهایی و رویگردانی از  سویبهآوردن کامل پرهیز از نواهی او و روی

این است دین پیامبران ونیکوترین  .شرک و پیروانش، آنگونه که ابراهیم عمل کرد
 :دین

َسُن ِدينٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می ن   اَوَمن  أَح  مَّ لَمَ  م ِ َههُۥ أَس  ِسنٞ  َوج  ِ َوُهَو ُمح  ِملَّةَ  تَّبَعَ َوٱ ّلِلَّ

ِهيمَ َحنِيفٗ  َرَٰ که روی خود را به تر است از کسیآیینو چه کسی نیک» .[152]النساء:  ﴾اإِب 

مخلصانه تسلیم شد( و نیکو کار )و فرمانبردار( بود و آیین پاک ابراهیم را هللا سپرد )و 
 «.پیروی کرد؟

لَى ﴿ ِهيَم لَلَِّذيَن  لنَّاِس ٱإِنَّ أَو  َرَٰ َذا  تَّبَعُوهُ ٱِبإِب  ُ ٱَءاَمنُواا  وَ  لَِّذينَ ٱوَ  لنَّبِيُّ ٱَوَهَٰ َوِليُّ  ّللَّ

ِمنِينَ ٱ ُمؤ  ر ترین مردم به ابراهیم همان کسانی به راستی سزاوا» .[61]آل عمران:  ﴾٦١ل 

اند، و که )به او( ایمان آوردهاند. و )نیز( این پیامبر و کسانیهستند که او را پیروی کرده
 «.هللا یاور و ولی مؤمنان است

از او مؤمنان  مخالفت کند و در صراط مستقیم که پیامبر آن را پیمود و هللا رسول با کسهر
 :نیست و باید از عذاب هللا برحذر باشدمؤمنان  نکند، ازپیروی کردند، حرکت 
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َذرِ ﴿ فرماید:هللا متعال می يَح  ِرهِ  لَِّذينَ ٱ فَل  نَة  أَو   ۦ يَُخاِلفُوَن َعن  أَم  أَن تُِصيبَُهم  فِت 

کنند؛ باید که با فرمان او مخالفت میپس کسانی» .[62]النور:  ﴾يُِصيبَُهم  َعذَاب  أَِليم  

 «.ها برسد!را فرا گیرد، یا عذابی دردناک به آن که فتنة ایشاناینبترسند از 

ُسولَ ٱَوَمن يَُشاِقِق ﴿ ِد َما تَبَيََّن لَهُ  لرَّ ُهَدىَٰ ٱِمن  بَع  َر َسبِيِل  ل  َّبِع  َغي  ِمنِينَ ٱَويَت ُمؤ   ۦنَُول ِهِ  ل 

ِلهِ  که پس از آنکه و کسی» .[112]النساء:  ﴾١١٢َجَهنََّم  َوَسا َءت  َمِصيًرا ۦَما تََولَّىَٰ َونُص 

هدایت )و راه حق( برایش روشن شد؛ با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان 
گذاریم، و او را به جهنم در افکنیم، و بد ما او را به آنچه پیروی کرده؛ واپیروی کند، 

 «.جایگاهی است

﴿ ُّۡ َم يَعَ ِه  لظَّاِلمُ ٱَويَو  تَنِي َعلَىَٰ يََدي  لَي  تُ ٱيَقُوُل يََٰ ُسولِ ٱَمَع  تََّخذ  لَتَىَٰ  ٥٧َسبِيٗل  لرَّ َوي  يََٰ

َِّخذ  فَُلنًا َخِليٗل  تَنِي لَم  أَت رِ ٱلَّقَد  أََضلَّنِي َعِن  ٥١لَي  ك  َد إِذ  َجا َءنِي  َوَكاَن  لذ ِ نُ ٱبَع  َطَٰ  لشَّي 

ِن َخذُوَٗل  نَسَٰ ِ که ستمکار )از حسرت( روزیو )به یاد آور( » .[59-57]الفرقان:  ﴾٥٩ِلل 

ای کاش من با رسول )هللا( راهی بر گزیده بودم، ای »گوید: گزد، میدست خود را می
گرفتم. به راستی او مرا از ذکر )= قرآن( وای بر من، ای کاش فالنی را دوست نمی

گمراه ساخت، بعد از آن که به سوی من آمده بود، و شیطان همواره انسان را تنها )و 
 «.گذاردار( میخو

پاسخ مثبت ندهد، به طور قطع از هوای نفسش  ج به دعوت محمد کسهر

 :پیروی کرده است

تَِجيبُواا لََك فَ ﴿ فرماید:هللا متعال می لَم  ٱفَإِن لَّم  يَس  َوا َءُهم   َوَمن  أََضلُّ  ع  َّبِعُوَن أَه  أَنََّما يَت

ِن  ِر ُهدٗ  تَّبَعَ ٱِممَّ هُ بِغَي  نَ  ىَهَوىَٰ ِ  ٱ م ِ َ ٱإِنَّ  ّللَّ ِدي  ّللَّ مَ ٱََل يَه  قَو  ِلِمينَ ٱ ل 
 .[20]القصص:  ﴾٢٠لظََّٰ

های خود پیروی ها فقط از هوسپس اگر )این سخن( تو را نپذیرفتند، بدان که آن»
تر از آن کس که هوای نفس خویش را بدون )هیچ( هدایتی از )سوی( کنند، و گمراهمی

 «.کندمان هللا گروه  ستمکاران را هدایت نمیگکند؛ کیست؟! بیهللا پیروی می
های زیادی در راه و دین هللا را رها کند، راه کسهرراه یکی است و دین یگانه است و 

 :ماندهای پراکنده سرگردان میگیرد و سر راهبرابرش قرار می

تَِقيمٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِطي ُمس  َذا ِصَرَٰ َّبِعُواا  تَّبِعُوهُ  فَٱ اَوأَنَّ َهَٰ َق  لسُّبُلَ ٱَوََل تَت فَتَفَرَّ

ُكم بِهِ ۦ  بُِكم  َعن َسبِيِلهِ  ىَٰ ِلُكم  َوصَّ َّقُونَ ۦ َذَٰ این راه مستقیم و » .[122]األنعام:  ﴾١٢٣لَعَلَُّكم  تَت

های )پراکنده( پیروی نکنید، که شما را از راه من است، پس از آن پیروی کنید و از راه
را به آن سفارش نموده است، شاید پرهیزگار  چیزی است که هللا شماکند، این هللا دور می

 «.شوید

قُواا ِدينَُهم  َوَكانُواا ِشيَعٗ  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ تَ  افَرَّ ُهم   لَّس  ء    فِي ِمن  ُرُهم   إِنََّما   َشي  ثُمَّ  ّللَِّ ٱ إِلَى أَم 

عَلُونَ  که آیین خود را پراکنده به راستی کسانی» .[129]األنعام:  ﴾١٢٩يُنَب ِئُُهم بَِما َكانُواا يَف 

ها تنها با هللا را با آنان هیچ گونه کاری نیست، کار آن ساختند و دسته دسته شدند، تو
 «.سازددادند، آگاه میها را از آنچه انجام میاست، سپس آن
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ِرِكينَ ٱَوََل تَُكونُواا ِمَن ﴿ ُمش  قُواا ِدينَُهم  َوكَ  لَِّذينَ ٱِمَن  ٣١ل  ِب  بَِما فَرَّ انُواا ِشيَٗعا  ُكلُّ ِحز 

ِهم  فَِرُحونَ  که دین خود را و از مشرکان نباشید. از کسانی» .[25-21]الروم:  ﴾٣٥لََدي 

 «.پاره پاره کردند، و فرقه فرقه شدند، و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند؛ خوشحالند
یانی است که گویکی از اسباب اختالف و تفرقه، ترک وحی و پیروی از دروغ

رسانند و مردم را به عبادت خویش کنند شفیعانی هستند که سود و زیان میادعا می
کنند؛ زیرا به حق شوند و اختالف میدهند؛ بدین ترتیب، مردم گمراه میفرمان می

 :زنندکه از جانب هللا آمده است، چنگ نمی

َحقُّ ٱ َوقُلِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ب ُِكم   ِمن ل  ای پیامبر!( بگو: ») .[59هف: ک]ال ﴾رَّ

 «.این قرآن( حق است از سوی پروردگارتان»)

لَمُ  فََمن  ﴿ نِ  أَظ  تََرىَٰ ٱ ِممَّ تِهِ بِ  َكذَّبَ  أَو   َكِذبًا ّللَِّ ٱ َعلَى ف  ِلحُ  َلَ  ۥِإنَّهُ  ۦ   ايََٰ ِرُمونَ ٱ يُف  ُمج   ١٧ل 

بُُدونَ  ِ ٱ ُدونِ  ِمن َويَع  ُهم   َلَ  َما ّللَّ ُؤََل ءِ  َويَقُولُونَ  يَنفَعُُهم   َوَلَ  يَُضرُّ ِ  ٱ ِعندَ  ُشفَعََٰ ُؤنَا َهَٰ   قُل   ّللَّ
َ ٱ ونَ أَتُنَب ِ  لَمُ  َلَ  بَِما ّللَّ تِ ٱ فِي يَع  َوَٰ ِۡ  ٱ ِفي َوَلَ  لسََّمَٰ َر  نَهُ  ل  َحَٰ لَىَٰ  ۥُسب  ا َوتَعََٰ ِرُكونَ  َعمَّ  ١١يُش 

ةٗ  إَِلَّ   لنَّاسُ ٱ َكانَ  َوَما ِحَدةٗ  أُمَّ تَلَ ٱفَ  َوَٰ پس چه کسی ستمکارتر است » .[19-17ونس: ی] ﴾فُواا خ 

مجرمان  گمانکند؟! بیبندد، و یا آیات او را تکذیب میکه  بر هللا دروغ میاز آن کسی
رساند ها زیانی میپرستند که نه به آنشد. و غیر از هللا چیزهای را می رستگار نخواهند
بگو: « ها( شفیعان ما نزد هللا هستند)= بت هااین»گویند: بخشد، و میو نه سودشان می

منزه است او، « دهید؟!داند، خبر میها و در زمین نمیآیا هللا را به چیزی که در آسمان»
سازند برتر است. )در آغاز( مردم جز امت واحدی نبودند، و از آنچه با او شریک می

 «.پس اختالف کردند
جانب هللا است و اختالف، سبب ورود در آتش  مسلمانان، نجات و رحمتی از وم جماعتلز
 : جهنم

تَِصُمواا ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِل  ع  قُواا   َوَلَ  اَجِميعٗ  ّللَِّ ٱبَِحب  ُكُرواا َوٱ تَفَرَّ َمَت  ذ   ّللَِّ ٱنِع 

َدا ءٗ  ُكم  إِذ  ُكنتُم  أَع  نَ  فَأَلَّفَ  َعلَي  تُم قُلُوبُِكم   بَي  بَح  َمتِِهۦ  فَأَص  نٗ  بِنِع  َوَٰ َرة   َشفَا َعلَىَٰ  َوُكنتُم   اإِخ   ُحف 

نَ  َهافَأَنقََذُكم  لنَّارِ ٱ م ِ ن  و همگی به ریسمان هللا )= قرآن و اسالم( » .[102]آل عمران:  ﴾م ِ

چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت هللا را بر خود یاد کنید، آنگاه که دشمنان )یکدیگر( 
داد، آنگاه به )فضل( نعمت او برادر )یکدیگر( شدید، های  شما الفت بودید، پس میان دل
 «.لی از آتش بودید، )او( شما را از آن نجات داداو شما بر لبه گود

قُواا وَ  لَِّذينَ ٱَوََل تَُكونُواا كَ ﴿ تَلَفُواا ٱتَفَرَّ ِد َما َجا َءُهُم  خ  ُت  ٱِمن  بَع  بَي ِنََٰ ئَِك لَُهم  َعَذاب   ل 
لََٰ  َوأُوا

و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند » .[102ل عمران: ]آ ﴾١٠٢َعِظيمٞ 

 «.پس از آنکه دالیل روشن برایشان  آمد، و اینان برایشان  عذاب بزرگی است

ََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ﴿ ت  َكِلَمةُ َرب َِك َلَم  ِلَك َخلَقَُهم   َوتَمَّ ِحَم َربَُّك  َوِلَذَٰ ِجنَّةِ ٱإَِلَّ َمن رَّ  لنَّاِس ٱوَ  ل 

َمِعينَ  که پروردگارت )بر او( رحم کند، و برای همین مگر کسی» .[119]هود:  ﴾١١٩أَج 

ً جهنم را از همهآن ی ها را آفریده است، و سخن پروردگار تو محقق شد که: مسلما
 «.)عاصیان و مجرمان( جن و انس پر خواهم کرد
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 :و پراکنده شوند امت اسالم، امتی واحد است و مسلمانان نباید متفرق

ِذهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ةٗ  ۦ إِنَّ َهَٰ تُُكم  أُمَّ ِحَدةٗ  أُمَّ بُُدونِ ٱم  فَ َربُّكُ  َوأَنَا   َوَٰ اء: ی]األنب ﴾٩٥ع 

تردید این است آیین شما که آیینی یگانه است، و من پروردگار شما هستم، پس بی» .[95
 «.مرا پرستش کنید

ِذهِ ﴿ ةٗ  ۦ َوإِنَّ َهَٰ تُُكم  أُمَّ ِحَدةٗ  أُمَّ نَُهم  ُزبُٗرا  ُكلُّ  ٢٥تَّقُونِ فَٱ َربُُّكم   َوأَنَا   َوَٰ َرُهم بَي  اا أَم  فَتَقَطَّعُو 

ِهم  فَِرُحونَ  ِب  بَِما لََدي  گمان این امت شما، امت و بی» .[22-25]المؤمنون:  ﴾٢٣ِحز 

ها در میان خود در آنواحدی است، و من پروردگار شما هستم، پس از من بترسید. پس 
کار )دین( شان فرقه فرقه و پراکنده شدند، و هرگروه به آنچه نزد خود دارند؛ 

 «.خوشحالند

آنان را نصیحت و  ÷ گوساله را پرستیدند، هارون ÷ قوم موسى وقتی که

آنان را رها نکرد  ÷ هاروندر این حالت،  .اندرز داد اما آنان پاسخ مثبت ندادند

ترسید که ت به آنچه پس از او رخ داده بود آگاه کند، چون میتا موسی را نسب
برخی در پی او بروند و برخی بمانند و بدین ترتیب، متفرق شده و اختالف کنند و 
شاید یکدیگر را بکشند؛ از این رو، از ترس تفرقه و اختالف، نزدشان باقی ماند و 

سی پس از بازگشت، از مو .آنان را از عبادت گوساله نهی کرد تا موسی برگردد
کار قومش خشمگین شد و ریش برادرش هارون را گرفت چون از دستش 

را نزد او نبرده بود، اما وقتی مؤمنان  خشمگین بود که چرا قوم را ترک نکرده و
 :هارون سبب کارش را به او گفت، موسی در برابر او و عذرش سکوت کرد

ُروُن ﴿ فرماید:هللا متعال می َهَٰ اا قَاَل يََٰ تَُهم  َضلُّو  َّبِعَِن   ٩٥َما َمنَعََك إِذ  َرأَي  أََلَّ تَت

ِري َت أَم  َت  ٩٣أَفَعََصي  ق  ِسي   إِن ِي َخِشيُت أَن تَقُوَل فَرَّ
يَتِي َوََل بَِرأ  ُخذ  بِِلح 

نَُؤمَّ ََل تَأ  قَاَل يَب 

ِلي قُب  قَو  ِءيَل َولَم  تَر  َرَٰ  َن بَنِي  إِس  ن موسی آمد( گفت: ای چو») .[94-95]طه:  ﴾٩٤بَي 

اند. از من پیروی ها را دیدی گمراه شدهکه آنهارون! چه چیزی تو را باز داشت، هنگامی
نکردی؟ آیا فرمان مرا عصیان )و سرپیچی( کردی؟! )هارون( گفت: ای پسر مادرم! نه 
ریش مرا بگیر، و نه )موی( سرم را، همانا من ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل 

 «.انداختی، و سخن )و سفارش( مرا به کار نبستیهتفرق

﴿ ِ ِفر  ٱقَاَل َرب  َحُم  غ  َمتَِك  َوأَنَت أَر  نَا ِفي َرح  ِخل  ِحِمينَ ٱِلي َوِلَِخي َوأَد   ﴾١٢١لرََّٰ
پروردگارا! من و برادرم را بیامرز، و ما را در »موسی( گفت: ») .[121]األعراف: 

 «.مهربانان هستی ترینرحمت خویش داخل کن، و تو مهربان
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کنند و در همان راهی که پیروی می ج مؤمنان واقعی هللا، از محمد

پیامبر و اصحاب نخستین او از مهاجران و انصار رفتند و به خاطر 
  کنندآن جهاد کردند، حرکت می

که روش مهاجران و انصار  کسهرگیرند؛ زیرا هللا به به نیکی روش آنان را در پیش می و
 :را به نیکی در پیش بگیرد، بهشت و خشنودی خویش را وعده داده است

  

ِكِن ﴿ فرماید:هللا متعال می ُسولُ ٱلََٰ ِلِهم  َوأَنفُِسِهم    ۥَءاَمنُواا َمعَهُ  لَِّذينَ ٱوَ  لرَّ َوَٰ َهُدواا بِأَم  َجَٰ

ئَِك لَُهُم 
لََٰ  ُت  ٱَوأُوا َرَٰ َخي  ِئَك ُهُم  ل 

لََٰ  ِلُحونَ ٱَوأُوا ُمف  ُ ٱأََعدَّ  ١١ل  تَِها  ّللَّ ِري ِمن تَح  ت  تَج  لَُهم  َجنََّٰ

رُ ٱ َهَٰ َن  ِلَك  ل  ِلِديَن فِيَها  َذَٰ زُ ٱَخَٰ فَو  عَِظيمُ ٱ ل  که با لیکن پیامبر و کسانی» .[19-11]التوبة:  ﴾١٩ل 

ها )همه( ( جهاد کردند، نیکیهای خود )در راه هللااو ایمان آوردند، با اموال خود و جان
هایی )از بهشت( آماده کرده ها باغهاست، و آنانند که رستگارانند. هللا برای آناز آِن آن

است، که نهرها از زیر )درختان( آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند، این 
 «.کامیابی بزرگ است

بِقُونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ لسََّٰ َوَّ ِجِرينَ ٱِمَن  ل  ُمَهَٰ َنَصارِ ٱوَ  ل  ن   تَّبَعُوُهمٱ لَِّذينَ ٱوَ  ل  َسَٰ ِضيَ  بِإِح  ُ ٱ رَّ  ّللَّ

ت   هُ َوأََعدَّ لَُهم  َجنََّٰ ُهم  َوَرُضواا َعن  ِري َعن  تََها تَج  رُ ٱ تَح  َهَٰ َن  ِلِديَن فِيَها  أَبَدٗ  ل  ِلكَ  ا  َخَٰ زُ ٱ َذَٰ فَو   ل 

عَِظيمُ ٱ که به تین از مهاجرین و انصار، و کسانیو پیشگامان نخس» .[100]التوبة:  ﴾١٠٠ل 

ها )نیز( از او خشنود شدند، ها خشنود گشت، و آنها پیروی کردند، هللا از آننیکی از آن
هایی )از بهشت( آماده کرده است، که نهرها از زیر )درختان( آن جاری ها باغو برای آن

 .«است، جاودانه در آن خواهند ماند، این کامیابی بزرگ است
 .مهاجران و انصار، اصحاب و پیروان پیامبر هستند که همراه او ایمان آوردند

 .کسانی هستند که همراه رسول هللا از مکه به مدینه مهاجرت کردند مهاجران:
 .شان را در راه هللا و به پیروی از رسولش رها کردندآنان سرزمین و اموال

مهاجران گشودند روی هایشان را به ها و خانهمؤمنان مدینه هستند که دل انصار:
 .شان شتافتندو با مال و جان به یاری

فُقََرا ِء ﴿ فرماید:هللا متعال می ِجِرينَ ٱِلل  ُمَهَٰ ِلِهم   لَِّذينَ ٱ ل  َوَٰ ِرِهم  َوأَم  ِرُجواا ِمن ِديََٰ أُخ 

ٗل  تَغُوَن فَض  نَ  يَب  نٗ  ّللَِّ ٱ م ِ َوَٰ َ ٱ َويَنُصُرونَ  اَوِرض  ئَِك ُهمُ  ۥ   َوَرُسولَهُ  ّللَّ
لََٰ  ِدقُونَ ٱأُوا  لَِّذينَ ٱوَ  ١لصََّٰ

ُءو  نَ ٱوَ  لدَّارَ ٱتَبَوَّ يَمَٰ ِ ِهم  َوََل يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهم  َحاَجٗة  ل  ِلِهم  يُِحبُّوَن َمن  َهاَجَر ِإلَي  ِمن قَب 
 
 
ثُِروَن َعلَىَٰ  أَنفُِسِهم  َولَو  َكاَن بِِهم  َخَصاَصٞة ا  أُوتُواا َويُؤ  مَّ ِسهِ م ِ ئَِك  ۦَوَمن يُوَق ُشحَّ نَف 

لََٰ  فَأُوا

ِلُحونَ ٱُهمُ  ُمف  این اموال ف ی( برای فقرای مهاجری است که از خانه ») .[9-1]الحشر:  ﴾٩ل 

طلبند، و هللا و پیامبرش را شان بیرون رانده شدند، از هللا فضل و خشنودی میو اموال
که پیش از آنان در دیار خود کسانیها راستگویانند. و )نیز برای( کنند، آنیاری می

شان )مدینه دار االسالم( جای گرفتند و )نیز( ایمان آورده بودند، کسانی را که به سوی
های  خود از آنچه )به مهاجران( داده شده احساس دارند، و در دلهجرت کنند دوست می
ودشان نیازمند دارند، هرچند خها را بر خود مقدم میکنند، و آنحسد )و نیازی( نمی
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ها اند، پس آنکه از بخل )و حرص( نفس خویش باز داشته شدهباشند، و کسانی
 «.راستگارانند

هللا از اصحاب پیامبرش خشنود شد و همچنین خشنود شد از کسانی که پس از اصحاب 
از  فرماید کهآمدند و از روش آنان به نیکی یاد کردند و یکی از صفات آنان را اینگونه بیان می

هایشان عاری از هر گونه کنند و دلاصحاب پیامبرش خشنود هستند و برایشان دعای خیر می
 :استای نسبت به مؤمنان کینه

ِدِهم  يَقُولُوَن َربَّنَا  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِفر  ٱَجا ُءو ِمن  بَع  نِنَا  غ  َوَٰ خ  لَنَا َوِلِ

نِ ٱَسبَقُونَا بِ  لَِّذينَ ٱ يَمَٰ ِ عَل  ِفي قُلُوبِنَا ِغل ٗ  ل  لَِّذينَ  َوََل تَج   َرُءوٞف  إِنَّكَ  َربَّنَا   َءاَمنُواا  ل ِ

ِحيم   ها )بعد از مهاجران و انصار( که بعد از آنو )نیز( کسانی» .[10]الحشر:  ﴾١٠رَّ

تند مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفپروردگارا! ما را و برادران»گویند: آمدند، می
اند قرار مده، پروردگارا! که ایمان آوردهای نسبت به کسانیمان کینههایبیامرز، و در دل

 .«گمان تو رؤوف و مهربانیبی
را به بهترین نحو در تورات، سپس انجیل و پس از آن در  ج محمدهللا، اصحاب پیامبرش 

 .فرمایدتوصیف می جشان محمد آنان را در همراهی مربی و امام .فرمایدقرآن توصیف می

فرماید که ایمان و همراهی صحابه با رسول هللا و اطاعت آنان از هللا و رسولش و بیان می
یاری او و مهربانی آنان با یکدیگر و سرسختی آنان در برابر کافران، کفار را به خشم 

 :آوردمی

دٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می َحمَّ ُسولُ  مُّ ِ  ٱ رَّ ا ُء َعلَى  ۥ َمعَهُ  لَِّذينَ ٱوَ  ّللَّ ُكفَّارِ ٱأَِشدَّ ُرَحَما ُء  ل 

ُهم  ُركَّعٗ  نَُهم   تََرىَٰ ٗدا ابَي  تَغُونَ  ُسجَّ ٗل  يَب  نَ  فَض  نٗ  ّللَِّ ٱ م ِ َوَٰ ن   ُوُجوِهِهم فِي ِسيَماُهم   ا  َوِرض   أَثَرِ  م ِ
ِلَك َمثَلُُهم  فِي  لسُُّجوِد  ٱ ِة  َوَمثَلُُهم  فِي ٱَذَٰ َرىَٰ ِ ٱلتَّو  َرَج َشط   نِجيلِ ل  ع  أَخ  لَظَ ٱفَ ۥ اَزَرهُ فَ ۥ هُ َكَزر  تَغ   س 
تََوىَٰ ٱفَ  ِجُب  ۦَعلَىَٰ ُسوقِهِ  س  اعَ ٱيُع  رَّ ُكفَّاَر  ٱِليَِغيَظ بِِهُم  لزُّ ُ ٱَوَعَد  ل  َءاَمنُواا َوَعِملُواا  لَِّذينَ ٱ ّللَّ

تِ ٱ ِلَحَٰ فِ  لصََّٰ غ  ُهم مَّ ا َرةٗ ِمن  ًرا َعِظيَم  رسول هللا است، و  جمحمد » .[59]الفتح:  ﴾٥٩َوأَج 

ها را که با او هستند، بر کافران سخت گیر )و شدید( و در میان خود مهربانند، آنکسانی
طلبند، نشانۀ )درستکاری( بینی که از هللا فضل و خشنودی میدر حال رکوع و سجده می

ها در تورات است، و آنهایشان از اثر سجده )نمایان( است. این توصیف ها در چهرهآن
ها در انجیل همانند زراعتی که جوانه بزند، سپس آن را تقویت کرد، تا محکم توصیف آن

دارد، تا از )دیدن( ایستاده است، و کشاورزان را به شگفتی وامی گردیده، و بر پای خود
ای شایسته ها که ایمان آوردند و کارهها کافران را به خشم آورد، هللا به کسانی از آنآن

 «.استانجام دادند وعدۀ آمرزش و پاداش عظیمی داده

 .، در برابر کفار سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان هستندج  اصحاب پیامبر

 :را دوست داردمذکور فرماید افراد دارای صفات هللا سبحانه می

تَدَّ ِمنُكم  َعن ِدينِهِ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می تِي ۦ َءاَمنُواا َمن يَر  َف يَأ  ُ ٱفََسو   ّللَّ

م   ِمنِينَ ٱأَِذلَّة  َعلَى  َويُِحبُّونَهُۥ  يُِحبُُّهم   بِقَو  ُمؤ  ة  َعلَى  ل  ِفِرينَ ٱأَِعزَّ َكَٰ ِهُدوَن فِي َسبِيِل  ل  َوََل  ّللَِّ ٱيَُجَٰ

َمةَ ََل ئِم   اید! هر کس از شما که از که ایمان آوردهای کسانی» .[24]المائدة:  ﴾يََخافُوَن لَو 

ها را آورد که آنرساند( هللا بزودی گروهی را میدین خود برگردد )به هللا زیانی نمی
ها )نیز( او را دوست دارند، )آنان( در برابر مؤمنان فروتن و در برابر دوست دارد و آن
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کنند و از سرزنش هیچ جهاد مین فراز هستند، در راه هللا گردکافران سر سخت و 
 «.هراسندای نمیسرزنش کننده

 :فرمایدمعرفی میرا مؤمنان راستین مهاجران و انصار  سبحانه، هللا

َهُدواا  َوَهاَجُرواا  َءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ ٱ َسبِيلِ  فِي َوَجَٰ  َءاَوواا  لَِّذينَ ٱوَ  ّللَّ

اا  نََصُرو  ِئكَ  وَّ
لََٰ  ِمنُونَ ٱ ُهمُ  أُوا ُمؤ  ِفَرةٞ  لَُّهم ا  َحق ٗ  ل  غ  قٞ  مَّ و » .[74]األنفال:  ﴾٧٤َكِريمٞ  َوِرز 

که )ایشان که ایمان آوردند، و هجرت نمودند، و در راه هللا جهاد کردند، و کسانیکسانی
روزی ها آمرزش و را( پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آن

 «.ای خواهد بودشایسته

ای میان اصحاب، هللا پیامبرش را توسط آنان با وجود اختالف خانوادگی و قبیله
 پشتیبانی و یاری کرد و میان آنان انس و الفت ایجاد نمود:

ِرهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِمنِينَ ٱَوبِ ۦ أَيََّدَك بِنَص  ُمؤ  َت َما  ٦٥ل  َن قُلُوبِِهم   لَو  أَنفَق  َوأَلََّف بَي 

ِۡ ٱفِي  َر  ِكنَّ  ل  َن قُلُوبِِهم  َولََٰ َت بَي  ا  أَلَّف  َ ٱَجِميٗعا مَّ نَُهم   إِنَّهُ  ّللَّ  ﴾٦٣َعِزيز  َحِكيمٞ  ۥأَلََّف بَي 
ن اوست که با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید )و تقویت( کرد. و بی» .[62-65]األنفال: 

کردی، ها الفت داد، اگر تمام آنچه را که در روی زمین است خرج میهای  آندل
ها الفت داد، همانا او های شان  الفت دهی، ولی هللا در میان آنتوانستی بین دلنمی

 «.پیروزمند حکیم است
به پیامبر خویش و اصحاب پیامبرش یاری رساند و آنان را به ایمان توصیف نمود و از هللا 

 :مقام بسیار واالیی دارندآنان آنان خشنود شد؛ پس 

ُ ٱَولَقَد  نََصَرُكُم ﴿ فرماید:هللا متعال می ر   ّللَّ   َوأَنتُم   بِبَد 
 
َ ٱ تَّقُواا فَٱ أَِذلَّٞة لَعَلَُّكم   ّللَّ

ُكُرونَ  َن  إِذ   ١٥٣تَش  ف  م ِ ثَِة َءالََٰ ِفيَُكم  أَن يُِمدَُّكم  َربُُّكم بِثَلََٰ ِمنِيَن أَلَن يَك  ُمؤ  ئَِكةِ ٱتَقُوُل ِلل 
َملََٰ   ل 

گمان هللا شما را در )جنگ( بدر یاری کرد و بی» .[154-152]آل عمران:  ﴾١٥٤ُمنَزِلينَ 

سپاسگزاری نمایید. آنگاه که به که شما ناتوان بودید، پس از هللا بترسید، باشد که در حالی
آیا شما را کافی نیست، که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته که »گفتی: مؤمنان می

 «.آیند، یاری کند؟)از آسمان( فرود می

ُ ٱلَّقَد  َرِضَي ﴿ ِمنِينَ ٱَعِن  ّللَّ ُمؤ  َت  ل  م  فَأَنَزَل فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِهِ  لشََّجَرةِ ٱإِذ  يُبَايِعُونََك تَح 

حٗ  لسَِّكينَةَ ٱ بَُهم  فَت  ََٰ ِهم  َوأَث  -به راستی هللا از مؤمنان » .[11]الفتح:  ﴾١١قَِريٗبا اَعلَي 

های شان  خشنود شد، پس آنچه که در درون دل -که زیر درخت با تو بیعت کردندهنگامی
ها را به آنها نازل کرد و پیروزی )و فتحی( نزدیک بود دانست، لذا آرامش را بر آن

 «.پاداش داد
 :فرمایدمیکۀ مکرمه فتح ماز قبل اصحاب وضعیت در مورد هللا 

ُ ٱفَأَنَزَل ﴿ ِمنِينَ ٱَوَعلَى  ۦَعلَىَٰ َرُسوِلهِ  ۥَسِكينَتَهُ  ّللَّ ُمؤ  َزَمُهم  َكِلَمةَ  ل  َوىَٰ ٱَوأَل  اا  لتَّق  َوَكانُو 

لََها خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل  پس هللا آرامش» .[56]الفتح:  ﴾أََحقَّ بَِها َوأَه 

ها از هر کس سزاوار تر و اهل آن ها را به کلمۀ تقوا ملزم ساخت، و آنفرمود، و آن
 «.بودند
 :فرمایدمیۀ مکرمه کپس از فتح مدر مورد آنان و 
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ِمنِينَ ٱفِي قُلُوِب  لسَِّكينَةَ ٱأَنَزَل  لَِّذي  ٱُهَو ﴿ ُمؤ  نٗ  ل  اا إِيَمَٰ َداُدو  نِِهم   عَ مَّ  اِليَز   .[4]الفتح:  ﴾إِيَمَٰ

شان های  مؤمنان آرامش نازل کرد، تا ایمانی بر ایماناو کسی است که در دل»
 «.بیفزایند

به اصحابی که قبل از فتح و اصحابی که بعد از فتح ایمان آوردند، سبحانه هللا 
 :بهشت را وعده داده است

تَِوي َلَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ن   ِمنُكم يَس  لِ  ِمن أَنفَقَ  مَّ حِ ٱ قَب 
فَت  تََل   ل  ئِكَ  َوقََٰ

لََٰ  َظمُ  أُوا  أَع 

نَ  َدَرَجةٗ  دُ  ِمن   أَنفَقُواا  لَِّذينَ ٱ م ِ تَلُواا   بَع  ُ ٱ َوَعدَ  َوُكل ٗ  َوقََٰ نَىَٰ ٱ ّللَّ ُحس  کسانی از » .[10د: ی]الحد ﴾ل 

که پس از فتح نیشما که قبل از فتح )مکه( انفاق کردند و )با مشرکان( جنگیدند )با کسا
ها مقام )و منزلت( شان و االتر )و برتر( است انفاق کردند و جنگیدند( یکسان نیستند. آن

نیک )=  ۀکه بعد از فتح )مکه( انفاق کردند و جنگیدند، و هللا به هر یک وعداز کسانی
 «.بهشت( داده است

 : فرمایدمین ینح   اصحاب در روزدر مورد هللا 

ُ ٱثُمَّ أَنَزَل ﴿ ِمنِينَ ٱَوَعلَى  ۦَعلَىَٰ َرُسوِلهِ  ۥَسِكينَتَهُ  ّللَّ ُمؤ  َها لَّم   اَوأَنَزَل ُجنُودٗ  ل   ﴾تََرو 
آنگاه هللا آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد، و لشکریانی » .[56]التوبة: 

 «.دیدیدها را نمیفرستاد که شما آن
که در کتاب خویش آنان را در همراهی  عزت بخشیداصحاب پیامبرش اینگونه به هللا 

شان را ای که حضور داشت بیان فرمود و بیان کرد که توبهدر آخرین غزوه ج پیامبرش

 :پذیر و مهربان استپذیرفت و نسبت به آنان بسیار توبه

ُ ٱلَّقَد تَّاَب ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ ٱَعلَى  ّللَّ ِجِرينَ ٱوَ  لنَّبِي  ُمَهَٰ َنَصارِ ٱوَ  ل   تَّبَعُوهُ ٱ لَِّذينَ ٱ ل 

َرةِ ٱفِي َساَعِة  عُس  ِد َما َكادَ يَِزيُغ قُلُوُب فَِريق   ل  ُهم   ِمن  بَع  ن  ِهم    تَابَ  ثُمَّ  م ِ  بِِهم  َرُءوٞف  إِنَّهُۥ َعلَي 

ِحيمٞ  قطعاً هللا رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و » .[117]التوبة:  ﴾١١٧رَّ

آنکه  در زمان سختی )و تنگدستی( از او پیروی کردند؛ نمود، بعد ازانصار، آنان که 
ها را ی آنها )از حق( منحرف شود، سپس توبهنزدیک بود، دل های گروهی از آن

 «.ها رؤوف مهربان استگمان او )نسبت( به آنپذیرفت، بی

اما  برخی اصحاب نزد رسول هللا آمدند تا برای او و دینش، جانشان را فدا کنند،
و بدین سبب، اشک زیادی از  رسول هللا به دلیل کمبود مرکب، آنان را برگرداند

 : شان جاری گشتچشمان

ِملُُكم   لَِّذينَ ٱَوََل َعلَى ﴿ فرماید:متعال میهللا  َت ََل  أَِجُد َما  أَح  ِملَُهم  قُل  َك ِلتَح  إَِذا َما  أَتَو 

ُۡ ِمَن  يُنُُهم  تَِفي أَع  ِه تََولَّواا وَّ عِ ٱَعلَي  و » .[95]التوبة:  ﴾٩٥َحَزنًا أََلَّ يَِجُدواا َما يُنِفقُونَ  لدَّم 

چیزی که »کنی، گفتی: ها را )بر مرکبی( سوار که وقتی نزد تو آمدند که آننه بر کسانی
شان اشک که از اندوه چشمانها بازگشتند، در حالیآن« یابمشما را برآن سوار کنم، نمی

 «.ریزان بود، چرا که هیچ چیزی برای انفاق )در راه هللا( نیافتند
برترین صحابه، کسی است که هللا او را در کتاب گرامی خویش چنین توصیف فرمود که او 

رسولش است و در راه یاری رسول خدا، از مرگ خویش هراسی ندارد، بلکه همنشین و یاور 
هللا دهد که سازد تا اینکه پیامبر به او خبر می، پیامبر، او را اندوهگین میمحبوبشگمان مرگ 
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و  شگفتچه توصیف بسیار  .کندهمراه آن دو است و آنان را محافظت و یاری می عاله یجل ف

 نیکویی!

ُ ٱإَِلَّ تَنُصُروهُ فَقَد  نََصَرهُ ﴿ فرماید:هللا متعال می َرَجهُ  ّللَّ َكفَُرواا ثَانَِي  لَِّذينَ ٱإِذ  أَخ 

نِ ٱ نَي  غَارِ ٱإِذ  ُهَما ِفي  ث  ِحبِهِ  ل  َزن  إِنَّ  ۦإِذ  يَقُوُل ِلَصَٰ َ ٱََل تَح  اگر او » .[40]التوبة:  ﴾َمعَنَا ّللَّ

او را یاری کرد، آنگاه که کافران او را )از )= پیامبر( را یاری نکنید، به راستی که هللا 
مکه( بیرون کردند، نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار بودند، به یار خود )ابوبکر( 

 «.گفت: اندوهگین مباش، یقیناً هللا با ماستمی
 ؛به پیامبرش برگزیدمؤمن  هللا ابوبکر را چنین عزت داد که او را به عنوان اولین

 ؛همراهی در غار عزت بخشیدیاری رسول و هجرت با او و سپس او را به 

عزت  میان امتدر  در ادامه، او را پس از مرگ پیامبر با جانشینی پیامبر
 ،بخشید

 .و پس از مرگ، او را با دفن در جوار پیامبر عزت بخشید

هللا اسالم  .بود ج را چنین عزت بخشید که او همنشین دوم رسول هللا هللا عمر

های شام و عراق و دست او پیروز گرداند و منتشر کرد تا اینکه به سرزمینرا به 
در دوران عمر، مسلمانان در مسجد األقصی نماز گزاردند و آتش  .مصر رسید

ها با پرست فارس خاموش گشت؛ بدین ترتیب، مردم این سرزمینمجوسیان آتش
مجوسی به شهادت عمر توسط یک  .اسالم رستگار شدند و منافقان به خشم آمدند

 .عزت بخشید دوستش و ج پیامبر هللا او را با دفن در جوار .رسید

تحسین هللا همانگونه که مردان مومنی را که به پیامبر ایمان آوردند و از او پیروی نمودند 

پیروی و از  ج را نیز که به پیامبر ایمان آوردند و از سنت ایشانمؤمن  ، زنانکندمی

 :کندتحسین میدستوراتش اطاعت کردند، 

ِمنُونَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمؤ  تُ ٱوَ  ل  ِمنََٰ ُمؤ  ۡ    ل  ِليَا ُء بَع  ُضُهم  أَو  ُمُرونَ  بَع   يَأ 

ُروفِ بِٱ َمع  َن َعِن  ل  َهو  ُمنَكرِ ٱَويَن  ةَ ٱَويُِقيُموَن  ل  لَوَٰ تُوَن  لصَّ ةَ ٱَويُؤ  َكوَٰ  ّللََّ ٱَويُِطيعُوَن  لزَّ
َحُمُهُم  ۥ   َوَرُسولَهُ  ِئَك َسيَر 

لََٰ  ُ  ٱأُوا َ ٱإِنَّ  ّللَّ ُ ٱَوَعَد  ٧١َعِزيز  َحِكيمٞ  ّللَّ ِمنِينَ ٱ ّللَّ ُمؤ  تِ ٱوَ  ل  ِمنََٰ ُمؤ   ل 
تَِها  ِري ِمن تَح  ت  تَج  رُ ٱَجنََّٰ َهَٰ َن  ٞن م ِ  ل  َوَٰ ن   َوِرض  ِت َعد 

ِكَن َطي ِبَٗة فِي َجنََّٰ ِلِديَن فِيَها َوَمَسَٰ َن َخَٰ

ِلَك ُهَو  ّللَِّ ٱ بَُر  َذَٰ زُ ٱأَك  فَو  عَِظيمُ ٱ ل  و مردان مؤمن و زنان مؤمن » .[75-71]التوبة:  ﴾٧٥ل 

کنند، و نماز را بر پا دوستان )و یاور( یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می
که هللا به کنند، اینانند پردازند، و هللا و پیامبرش را اطاعت میدارند، و زکات را میمی

گمان هللا پیروزمند حکیم است. هللا به مردان دهد، بیها را مورد رحمت قرار میزودی آن
)از بهشت( وعده داده که نهرها از زیر )درختان( آن  هاییباغمؤمن و زنان مؤمن، 

های جاوید ای در بهشتهای پاکیزهجاری است، جاودانه در آن خواهند ماند، و )نیز( خانه
ها( برتر است، این، همان کامیابی شان فرموده( و خشنودی هللا )از همۀ این )نصیب

 «.بزرگ است
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 هللا همسران پیامبر را نیز عزت بخشید:

نَِسا َء ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ ٱيََٰ تُنَّ َكأََحد   لنَّبِي  نَ  لَس  ای » .[25]األحزاب:  ﴾لن َِسا ءِ ٱ م ِ

 «.زنان پیامبر! شما مانند هیچ یک از زنان )عادی دیگر( نیستید
هللا آنان را اینگونه عزت بخشید که همسران پیامبرش قرار داد و با وصف طیبات آنان را 

 :هستنده یصلوات هللا وسالمه عل انسانترین توصیف فرمود؛ زیرا آنان همسران پاکیزه
  

تُ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ي ِبََٰ ي ِبِينَ  لطَّ تِ  لطَّي ِبُونَ ٱوَ  ِللطَّ و زنان » .[56]النور:  ﴾ِللطَّي ِبََٰ

 «.پاک از آن مردان پاک، و مردان پاک از آن زنان پاک اند
و به آنان عزت داد به این نحو که منازل آنان را منازل پیامبر قرار داد که آیات هللا و 

 .کنندشود را یاد میمنازل خوانده میکه در این  جهمان سنت پیامبر  یعنیحکمت 

این امر، لطف هللا به همسران پیامبر و علم کامل وی به آنان است که آنان را به عنوان 
 :همسران پیامبرش برگزید

نَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُكر  ِت  ذ  لَىَٰ فِي بُيُوتُِكنَّ ِمن  َءايََٰ َمِة  ٱوَ  ّللَِّ ٱَما يُت  ِحك  َ ٱإِنَّ  ل   ّللَّ

هایتان از آیات هللا و حکمت و آنچه را در خانه» .[24]األحزاب:  ﴾٣٤َكاَن لَِطيفًا َخبِيًرا

 «.بین آگاه استگمان هللا باریکشود یاد کنید؛ بی)= سنت پیامبر( خوانده  می
اهل بیت و باید علم بسیار زیادی را از پیامبر نقل کنند؛ زیرا بنابراین آنان 

 .ش هستندنزدیکان
 هایی به آنانوجود این مقام بزرگی که همسران پیامبر دارند، هللا توصیهبا 
 :تا آنان را پاکیزه گرداند و آزار و بدی را از آنان دور سازدکند می

ِجَك َوبَنَاِتَك َونَِسا ِء  لنَّبِيُّ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می َوَٰ َز  ِمنِينَ ٱقُل ل ِ ُمؤ  نِيَن  ل  يُد 

نَ  َذي  َن فََل يُؤ  َرف  نَىَٰ  أَن يُع  ِلَك أَد   َذَٰ
ِبيبِِهنَّ 

ِهنَّ ِمن َجلََٰ ای پیامبر! به » .[29]األحزاب:  ﴾َعلَي 

های  خود را بر خویش فرو افکنند، )و چادر»همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: 
تر است تا شناخته شوند؛ پس هایشان را بپوشانند( این مناسببا آن سر و صورت و سینه
 «.مورد آزار قرار نگیرند

َج ﴿: هللا متعال میفرماید َن تَبَرُّ ج  َن فِي بُيُوتُِكنَّ َوََل تَبَرَّ ِهِليَّةِ ٱَوقَر  َجَٰ ُولَىَٰ  ٱ ل  َن  ل  َوأَقِم 

ةَ ٱ لَوَٰ ةَ ٱَوَءاتِيَن  لصَّ َكوَٰ َن  لزَّ َ ٱَوأَِطع  ُ ٱإِنََّما يُِريُد  ۥ   َوَرُسولَهُ  ّللَّ ِهَب َعنُكُم  ّللَّ سَ ٱِليُذ  ج  َل  لر ِ أَه 

تِ ٱ بَي  هِ  ل  َرُكم  تَط   ۀهای خود بمانید، و به شیوو در خانه» .[22]األحزاب:  ﴾٣٣ايرٗ َويَُطه ِ

های خود را آشکار نکنید، و نماز را بر پا دارید، و زکات را جاهلیت نخستین زینت
خواهد پلیدی را از شما اهل بیت طعاً میبدهید، و هللا و پیامبرش را اطاعت کنید، هللا ق

 «.دور کند و چنانکه باید شما را پاک سازد
هللا همسران پیامبرش را ستایش و تحسین کرد به اینکه دنیا و زینت آن را به خاطر هللا و 

خواهند، پیامبر آنان را و اگر زندگی دنیا و زینت آن را می .رسولش و سرای آخرت ترک کردند

 :داد و دیگر همسرانش نخواهند بود طالق خواهد
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َن  لنَّبِيُّ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ِجَك إِن ُكنتُنَّ تُِرد  َوَٰ َز  ةَ ٱقُل ل ِ َحيَوَٰ يَاٱ ل  َوِزينَتََها  لدُّن 

ُكنَّ َسَراحٗ  ح  ُكنَّ َوأَُسر ِ َن أَُمت ِع  َن  ٥١َجِميٗل  افَتَعَالَي  َ ٱَوإِن ُكنتُنَّ تُِرد   لدَّارَ ٱوَ  ۥَرُسولَهُ وَ  ّللَّ

ًرا َعِظيٗما ّللََّ ٱفَإِنَّ  ل  ِخَرةَ ٱ ِت ِمنُكنَّ أَج  ِسنََٰ ُمح  ای پیامبر! » .[59-51]األحزاب:  ﴾٥٩أََعدَّ ِلل 

 ۀخواهید، پس بیایید تا )با هدیاگر شما زندگی دنیا و زینت آن می»به همسرانت  بگو: 
مناسب( شما را بهرمند سازم، و شما را به طرز نیکوئی رها کنم. و اگر شما هللا و 

تان پاداش خواهید، پس )بدانید که( هللا برای نیکوکارانپیامبرش و سرای آخرت را می
 «.عظیمی آماده کرده است

 :هللا همسران پیامبرش را اینگونه عزت بخشید که آنان را مادران مؤمنان قرار داد

 لنَّبِيُّ ٱ﴿ (ن من أنفسهم و أزواجه أمهاتهمیأولى بالمؤمن یالنب) فرماید: متعال میهللا

لَىَٰ بِ  ِمنِينَ ٱأَو  ُمؤ  ُجهُ  ل  َوَٰ تُُهم   ۥ ِمن  أَنفُِسِهم   َوأَز  َهَٰ پیامبر نسبت به مؤمنان » .[6]األحزاب:  ﴾أُمَّ

 «.ها هستندتر است، و همسران او مادران آناز خودشان سزاوار

در کتاب خویش در مورد اصحاب و همسران  این صفات بسیار زیبا که هللا

بیان فرمود، به سبب دوستی هللا و رسولش و از خودگذشتی به  ج پیامبرش محمد

به  .شد استخاطر دینش و عبادت زیاد و نقل علمی که در منازل پیامبر خوانده می
طور قطع، فضیلت و بزرگی در این مورد، پس از هللا عزوجل، شایسته و سزاوار 

 :است -گربرترین معلم و بهترین هدایت -جمربی و معلم آنان محمد 

ي ِ ٱبَعََث فِي  لَِّذيٱهَُو ﴿ فرماید:هللا متعال می ُم ِ ُهم   َرسُوَٗل  نَ ل  ن  لُواا  م ِ ِهم   يَت  تِ  َعلَي   ۦهِ َءايََٰ

يِهم  َويُعَل ُِمُهمُ  ِكتََٰبَ ٱَويَُزك ِ َمةَ ٱوَ  ل  ِحك  ل   ل 
ُل لَِفي َضلََٰ بِين   َوإِن َكانُواا ِمن قَب  او » .[5]الجمعة:  ﴾٥مُّ

کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر 
کتاب )قرآن( و حکمت )سنت(  کند و به آنانها را پاک )و تزکیه( میخواند، و آنها میآن
 «.آموزد، و اگر چه پیش از این در گمراهی آشکار بودندمی

با وجود تمام این آیات گرامی قرآن که هللا با آنها، اصحاب پیامبرش و همسران او، مادران 
به آبرویشان تعرض کردند؛ مومنان، را عزت بخشید، منافقان به آنان آزار و اذیت رساندند و 

 :منافقان نه به هللا ایمان دارند و نه به رسولشزیرا 

ُسولِ ٱَوبِ  ّللَِّ ٱَويَقُولُوَن َءاَمنَّا بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می نَا ثُمَّ يَتََولَّىَٰ فَِريقٞ  لرَّ ُهم َوأََطع  ن   م ِ

ن   دِ  م ِ ِلَك   بَع  ئِكَ  َوَما   َذَٰ
لََٰ  ِمنِينَ بِٱ أُوا ُمؤ  به هللا و »گویند: میو )منافقان( » .[47]النور:  ﴾٤٧ل 

ها بعد از این )ادعا( سپس گروهی از آن« به پیامبر )او( ایمان آوردیم، و اطاعت کردیم
 «.شوند، و اینان )در حقیقت( مؤمن نیستندروی گردان می

 :رسانندبه هللا و رسولش آزار می ؛جمنافقان با بهتان بزرگ به همسر رسول هللا 

ذُوَن  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َ ٱيُؤ  ُ ٱلَعَنَُهُم  ۥَوَرُسولَهُ  ّللَّ يَاٱفِي  ّللَّ ن   ل  ِخَرةِ ٱوَ  لدُّ

ِهيٗنا اَوأََعدَّ لَُهم  َعذَابٗ  که هللا و پیامبرش را آزار همانا کسانی» .[27]األحزاب:  ﴾٢٧مُّ

وار کنندة آماده ها عذاب خها را در دنیا و آخرت لعنت کرده، و برای آندهند، هللا آنمی
 «.کرده است
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تُُموهُ َظنَّ ﴿ ََل  إِذ  َسِمع  ِمنُونَ ٱلَّو  ُمؤ  تُ ٱوَ  ل  ِمنََٰ ُمؤ  رٗ  ل  َذا   َوقَالُواا  ابِأَنفُِسِهم  َخي  كٞ  َهَٰ  إِف 

بِينٞ  که این )تهمت( را شنیدید، مردان و زنان مؤمن چرا هنگامی» .[15]النور:  ﴾١٥مُّ

 «.نگفتند: این تهمتی )بزرگ و( آشکار استنسبت به خود گمان خیر نبردند، و 

ن  َعِظيمٞ ﴿ تََٰ َذا بُه  نََك َهَٰ َحَٰ َذا ُسب  ا يَُكوُن لَنَا  أَن نَّتََكلََّم بَِهَٰ تُم مَّ تُُموهُ قُل  ََل  إِذ  َسِمع   ﴾١٦َولَو 
ما حق نداریم که آن )سخن( را بر »که آن را شنیدید؛ نگفتید: چرا هنگامی» .[16]النور: 

 «.، )الهی( تو منزهی! این بهتان بزرگی است؟!زبان آوریم
پروردگار ما منزه است از اینکه همسری ناپاک را برای : گویندمیمؤمنان  اما

 :پیامبرش برگزیند و همسر پیامبر در کتاب هللا از اتهام منافقان بری است

تُ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ي ِبََٰ ي ِبِيَن وَ  لطَّ ا  لطَّي ِبُونَ ٱِللطَّ ُءوَن ِممَّ ئَِك ُمبَرَّ
لََٰ  ِت  أُوا ي ِبََٰ ِللطَّ

ِفَرةٞ  غ  قٞ  يَقُولُوَن  لَُهم مَّ و زنان پاک از آن مردان پاک، و » .[56]النور:  ﴾َكِريمٞ  َوِرز 

گویند، مبّرا )و شان( می ۀمردان پاک از آن زنان پاک اند. اینان از آنچه )مردم دربار
 «.)الهی( و روزی ارزشمندی استها آمرزش پاک( هستند، برای آن

 :دانندرا نادان میمؤمنان  با مکر و حیله،منافقان 

ِمُن َكَما  َءاَمَن  لنَّاسُ ٱَوإَِذا قِيَل لَُهم  َءاِمنُواا َكَما  َءاَمَن ﴿ فرماید:هللا متعال می اا أَنُؤ  قَالُو 

ایمان بیاورید؛ چنانکه مردم »که به آنان گفته شود: و هنگامی» .[12]البقرة:  ﴾لسُّفََها ءُ ٱ

 «.خردان ایمان آوردند؟آیا ایمان بیاوریم چنانکه بی گویند:می« اندایمان آورده
منافقان در واقع، در احترام و آبرو و صداقت پیامبر و دینی که آورد طعنه وارد 

شوهران کنند تا اینکه گفته شود اگر او پیامبر بود، چنین همسری نداشت و می
ش اینگونه نبودند و اگر اسالم، دین هللا بود، اصحاب پیامبرش که به او دختران

کردند، هللا منافقان را نزدیک بودند و در دست او پرورش یافتند، آن را رها نمی
 :نابود کند

عَُدوُّ ٱ ُهمُ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُهم   ٱفَ  ل  َذر  تَلَُهُم  ح  ُ  ٱقََٰ فَُكونَ  ّللَّ  .[4]المنافقون:  ﴾أَنَّىَٰ يُؤ 

ها را بکشد، چگونه )از ها دشمن )واقعی( هستند، پس از آنان بر حذر باش! هللا آنآن»

 «.شوند؟!حق( منحرف می
 :بنابراین، منافقان عذاب بسیار دشواری در آخرت دارند

ِفِقينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمنََٰ كِ ٱفِي  ل  فَلِ ٱ لدَّر  َس  َولَن تَِجَد لَُهم   لنَّارِ ٱِمَن  ل 

ترین طبقه )= درکات( آتش )جهنم( همانا منافقان در پایین» .[142]النساء:  ﴾١٤٢نَِصيًرا

 «.ها نخواهی یافتهستند، و هرگز یاوری برای آن
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 اند:منافقان، بیش از دیگران در قرآن توصیف شده

گروه را  فرماید که مردم در دنیا سه گروه هستند و صفات هرمیهللا سبحانه 
منافقان بیش از دیگران در قرآن توصیف  .کند: مؤمنان، کافران و منافقانبیان می

 : اند تا مؤمن در دام نفاق نیفتد و از منافقان دوری گزیندشده

عَُدوُّ ٱ ُهمُ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُهم   ٱفَ  ل  َذر  تَلَُهُم  ح  ُ  ٱقََٰ فَُكونَ  ّللَّ  .[4]المنافقون:  ﴾أَنَّىَٰ يُؤ 

ها را بکشد، چگونه )از ها دشمن )واقعی( هستند، پس از آنان بر حذر باش! هللا آنآن»

 «.شوند؟!حق( منحرف می
 :ج ایمان دارند و نه به سنت رسولش -قرآن -هللا منافقان نه به کتاب
ُسولِ ٱَوبِ  ّللَِّ ٱبِ  َءاَمنَّا َويَقُولُونَ ﴿ فرماید:هللا متعال می )منافقان( و » .[47]النور:  ﴾لرَّ

 «.به هللا و به پیامبر )او( ایمان آوردیم»گویند: می

 .آورندبه زبان میمؤمنان  این سخن را از روی تقیه، به خاطر ترس از 

َس فِي قُلُوبِِهم  ﴿ فرماید:هللا متعال می ا لَي  ِهِهم مَّ َوَٰ به » .[167]آل عمران:  ﴾يَقُولُوَن بِأَف 

 «.های شان  نیستدلگویند که در زبان خویش چیزی می
ترسند و از هللا هراسی میمؤمنان  ازترسند تا هللا و بیشتر میمؤمنان  زیرا منافقان از

 .!!ندارند

بَةٗ  أََشدُّ  َلَنتُم  ﴿ فرماید:هللا متعال می نَ  ُصُدوِرِهم ِفي َره  ِ  ٱ م ِ ِلكَ  ّللَّ مٞ  بِأَنَُّهم   َذَٰ  َلَّ  قَو 

قَُهونَ  ها بیشتر های  آنمؤمنان( همانا وحشت از شما در دل ای») .[12]الحشر:  ﴾١٣يَف 

 «.فهمندها قومی هستند که نمیشان از( هللا است، این بدان سبب است که آناز )ترس
باشند، هرگز از آنان جدا مؤمنان  تقیه دین منافقان است و تا زمانی که در میان

 :شود؛ زیرا دین آنان، سراسر مکر و نیرنگ و فریب استنمی

مِ ٱَوبِ  ّللَِّ ٱَمن يَقُوُل َءاَمنَّا بِ  لنَّاِس ٱَوِمَن ﴿ فرماید:هللا متعال می يَو  َوَما ُهم  ل  ِخرِ ٱ ل 

ِمنِينَ  ِدُعوَن  ١بُِمؤ  َ ٱيَُخَٰ عُُرونَ  لَِّذينَ ٱوَ  ّللَّ َدُعوَن ِإَلَّ  أَنفَُسُهم  َوَما يَش   ﴾٩َءاَمنُواا َوَما يَخ 
گویند: به هللا و روز رستاخیز ایمان د که میگروهی از مردم هستن» .[9-1]البقرة: 
دهند، در را فریب میمؤمنان  که ایمان ندارند. آنان )به نظرشان( هللا وایم، در حالیآورده
 «.فهمنددهند ولی نمیکه جز خودشان را فریب نمیحالی

ُن  لَِّذينَ ٱَوإَِذا لَقُواا ﴿ اا إِنَّا َمعَُكم  إِنََّما نَح  ِطينِِهم  قَالُو  اا إِلَىَٰ َشيََٰ اا َءاَمنَّا َوإَِذا َخلَو  َءاَمنُواا قَالُو 

ِزُءونَ  تَه  گویند: کنند، میکه افراد با ایمان را مالقات میو هنگامی» .[14]البقرة:  ﴾١٤ُمس 

ما با »گویند: کنند، میوت میهای خود خلکه با شیطان، و هنگامی«ایمما ایمان آورده»
 «.کنیمها  را( مسخره میشماییم، ما فقط )آن

اما تقیۀ مومن، چنانکه هللا فرموده، استثنا است و اصل نیست؛ بعالوه، در حالت 
بنابراین، تقیه، خالف اصل و  .گیردصورت می قتل یا آسیبیوقوع اکراه یا ترس 

  غیرمنتظره است نه همیشگی:
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َِّخِذ ﴿ فرماید:میهللا متعال  ِمنُونَ ٱَلَّ يَت ُمؤ  ِفِرينَ ٱ ل  َكَٰ ِليَا َء ِمن ُدوِن  ل  ِمنِيَن  ٱأَو  ُمؤ  َوَمن  ل 

َس ِمَن  ِلَك فَلَي  عَل  َذَٰ ةٗ  ّللَِّ ٱيَف  ُهم  تُقَىَٰ َّقُواا ِمن  ء  إَِلَّ  أَن تَت مؤمنان » .[51]آل عمران:  ﴾فِي َشي 

ولی خود بگیرند، و هر کس چنین کند، با هللا نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و 
ای ندارند و )عهد و پیمان او با هللا گسسته شده است(. مگر اینکه )از آزار و هیچ رابطه
 «.ها بترسید )در ظاهر با آنان دوستی کنید(اذیت( آن

نِهِ  ّللَِّ ٱَمن َكفََر بِ ﴿ ِد إِيَمَٰ بُهُ  ۦ ِمن  بَع  ِرهَ َوقَل   بِ مُ  ۥإَِلَّ َمن  أُك 
َمئِنُّ  نِ ٱط  يَمَٰ ِ  .[106]النحل:  ﴾ل 

زور )به  که بهشود( مگر کسیکه بعد از ایمانش به هللا کافر شود )باز خواست میکسی»
 «.که قلبش به ایمان آرام باشدکفر( وا داشته شود در حالی

ِمنٞ  َوقَاَل َرُجلٞ ﴿ ؤ  ن   مُّ نَ  َءالِ  م ِ َعو  تُمُ  ِفر  نَهُ  يَك  و مرد مؤمنی از آل » .[51]غافر:  ﴾إِيَمَٰ

 «.داشت، گفتفرعون که ایمانش را پنهان می

 .تا فرعون ستمگر او را شکنجه نکند 
تا تمام مردم  دهد که دین و ایمان خویش را اظهار کننددستور میمؤمنان  هللا به

 : آن هدایت شوند سویبهآن را بدانند و 

اا َءاَمنَّا بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می هِ  ّللَِّ ٱقُولُو  َرَٰ نَا َوَما  أُنِزَل إِلَىَٰ  إِب  َم َوَما  أُنِزَل إِلَي 

قُوَب وَ  َق َويَع  َحَٰ ِعيَل َوإِس  َمَٰ بَاطِ ٱَوإِس  َس  ِمن  لنَّبِيُّونَ ٱَوَما  أُوتَِي ُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ َوَما  أُوتَِي  ل 
َن أََحد   ُق بَي  ب ِِهم  ََل نُفَر ِ ُهم   رَّ ن  نُ  م ِ ِل َما  َءاَمنتُم بِهِ  ١٣٦ِلُمونَ ُمس   لَهُۥ َونَح   ۦفَإِن  َءاَمنُواا بِِمث 

تََدواا  ٱفَقَِد  ِفيَكُهُم  ه  اا فَإِنََّما ُهم  فِي ِشقَاق   فََسيَك  إِن تََولَّو  ُ  ٱوَّ عَِليمُ ٱ لسَِّميعُ ٱَوُهَو  ّللَّ  ﴾١٣٧ل 
نازل شده، و  ما به هللا ایمان آوردیم، و به آنچه بر ما»بگویید: » .[127-126]البقرة: 

آنچه بر ابراهیم و اسماعیل، و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید، و به آنچه 
که به موسی و عیسی داده شده، و به آنچه که پیامبران )دیگر( از طرف پروردگارشان 

پس «. اندازیم و ما تسلیم هللا هستیمها جدایی نمیداده شده است، و در میان هیچ یک از آن
اند. و اید، ایمان بیاورند، قطعاً هدایت یافتهها )نیز( به مانند آنچه شما ایمان آوردهگر آنا

ها اگر پشت کنند، پس جز این نیست که آنان در ستیزند، پس بزودی هللا تو را از )شر( آن
 «.کفایت کند، و او ست شنوای دانا

َٗل ﴿ َسُن قَو  ن َوَمن  أَح  مَّ ِلحٗ  ّللَِّ ٱ إِلَى َدَعا   م ِ ِلِمينَ ٱ ِمنَ  إِنَّنِي َوقَالَ  اَوَعِمَل َصَٰ ُمس   ﴾٣٣ل 
که به سوی هللا دعوت کند، و کار تر است از کسیو چه کسی خوش گفتار» .[22]فصلت: 

 «.شک من از مسلمانان هستم؟!بی»شایسته انجام دهد، و گوید: 

آنان را پیامبران هستند که هللا  ÷ عقوبیگانۀ پیامبر خدا، اسباط، پسران دوازده

 .اسرائیل قرار داد که به هدایت آنان هدایت شوندبنی
ترین خواسته و غم اما منافقان دوست ندارند که مردم هدایت شوند؛ بلکه بزرگ

 :و اندوه آنان این است که چگونه مسلمانان را با نام اسالم گمراه سازند

خواهند و می» .[44]النساء:  ﴾لسَّبِيلَ ٱ َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّواا ﴿ فرماید:هللا متعال می

 «.شما )نیز( گمراه شوید
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فِ ﴿ ِهِهم  وَ  ّللَِّ ٱواا نُوَر يُِريُدوَن ِليُط  َوَٰ ُ ٱبِأَف  ِفُرونَ ٱَولَو  َكِرهَ  ۦُمتِمُّ نُوِرهِ  ّللَّ َكَٰ  لَِّذي  ٱُهَو  ١ل 

َسَل َرُسولَهُ  ُهَدىَٰ ٱبِ  ۥأَر  َحق ِ ٱَوِديِن  ل  ِهَرهُ  ل  ينِ ٱَعلَى  ۥِليُظ  ِرُكونَ ٱَولَو  َكِرهَ  ۦُكل ِهِ  لد ِ ُمش   ﴾٩ل 
 ۀکنندخواهند نور هللا را با دهان خود خاموش کنند، ولی هللا کاملها میآن» .[9-1]الصف: 

نور خویش است هرچند کافران خوش نداشته باشند. او کسی است که رسول هللا را با 
ادیان غالب گرداند، هرچند مشرکان خوش  ۀهدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هم

 «.نداشته باشند
منافقان این است که مردم را از عبادت هللا  سازیهای گمراهشیوهیکی از 

ای مقرب یا پیامبری مرسل یا مردی صالح و فرشته- عبادت غیر هللا سویبه
 سزاوار هللاگردانند و محبت و صفات بزرگداشتی را که فقط برمی -پرهیزکار

ما این کار را به خاطر محبت به هللا گویند: "و می سازندمتوجه میاو  به، است
کنیم، فقط به قدرت هللا است"؛ بدین دهیم و این صفاتی را که بیان میانجام می

 :سازندترتیب، مردم بسیار زیادی را بدون علم گمراه می

ِ أَنَدادٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می قُل  تََمتَّعُواا فَإِنَّ  َسبِيِلِهۦ  َعن ل ِيُِضلُّواا  اَوَجعَلُواا ّلِلَّ

ها( برای هللا همتایانی قرار دادند تا )مردم آن») .[20م: ی]إبراه ﴾٣٠لنَّارِ ٱَمِصيَرُكم  إِلَى 

تان به چند روزی( بهره گیرید، پس یقیناً باز گشت»)را( از راه او گمراه کنند، بگو: 
 «.سوی آتش )دوزخ( است

 :خواهند و نه هدایت رسولش رادر حقیقت، نه هدایت هللا را می و گرنه

اا  لَُهم   قِيلَ  َوإَِذا﴿ فرماید:هللا متعال می ُ ٱ أَنَزلَ  َما   إِلَىَٰ  تَعَالَو  ُسولِ ٱ َوإِلَى ّللَّ تَ  لرَّ  َرأَي 

ِفِقينَ ٱ ُمنََٰ به سوی »ها گفته شود: و چون به آن» .[61]النساء:  ﴾٦١اُصُدودٗ  َعنكَ  يَُصدُّونَ  ل 

بینی که از تو سخت روی منافقان را می« آنچه هللا نازل کرده، و به سوی پیامبر بیایید
 «.گردانندمی

 :سپارنداز روی تسلیم و فرمانبرداری، کار خویش را به هللا و رسولش میمؤمنان  اما

َل ﴿ فرماید:هللا متعال می ِمنِينَ ٱإِنََّما َكاَن قَو  ُمؤ  اا إِلَى  ل  ُكَم  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱإَِذا ُدُعو  ِليَح 

ئَِك ُهُم 
لََٰ  نَا  َوأُوا نَا َوأََطع  نَُهم  أَن يَقُولُواا َسِمع  ِلُحونَ ٱبَي  ُمف  سخن مؤمنان » .[21]النور:  ﴾٢١ل 

ها داوری کند، فقط این است که که به سوی هللا و پیامبرش خوانده شوند تا میان آنهنگامی
 «.و اینان همان رستگارانند« شنیدیم و اطاعت کردیم»گویند: می

برخی منافقان، در آنچه که مخالف فرمان هللا و رسولش است، به صورت 
 :کنندبرداری میپنهانی از یهود فرمان

َل ﴿ فرماید:هللا متعال می ِلَك بِأَنَُّهم  قَالُواا ِللَِّذيَن َكِرُهواا َما نَزَّ ُ ٱَذَٰ ِطيعُُكم  ِفي َسنُ  ّللَّ

 ِۡ ِر  ٱبَع  َم  ُ ٱوَ  ل  َراَرُهم   ّللَّ لَُم إِس  ها این بدان سبب است که آن» .[56]محمد:  ﴾٥٦يَع 

)=منافقان( به کسانی )= یهودیان( که نسبت به آنچه هللا نازل کرده )از وحی( کراهت 
ها را کاری آنو هللا پنهان« کنیماز امور از شما پیروی می ۀما در پار»داشتند، گفتند: 

 «.داندمی
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کنند و شناسند، اما آن را از مردم پنهان میبرخی از دشمنان مؤمنان حق را می
 :آمیزند تا مردم را به اشتباه بیندازندباطل خویش را با بخشی از حق درمی

َل ﴿ فرماید:هللا متعال می بِ ٱيََٰ أَه  ِكتََٰ بُِسوَن  ل  َحقَّ ٱِلَم تَل  ِطلِ ٱبِ  ل  بََٰ تُُموَن  ل  َحقَّ ٱَوتَك  َوأَنتُم   ل 

لَُمونَ  آمیزید. و حق را ای اهل کتاب! چرا حق را به باطل می» .[71]آل عمران:  ﴾٧١تَع 

 «.دانیدکه خودتان میکنید در حالیکتمان می
کنند؛ چنانکه برخی گیرند و برخی دیگر را رد میبرخی از آیات قرآن را می
از حق، فقط آن  .پذیرنددیگر را نمیو برخی گیرند احادیث رسول خدا را می

 :شان باشدگیرند که موافق هوای نفسبخشی را می

اا إِلَى ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ ٱَوإَِذا ُدُعو  نَُهم  إَِذا فَِريقٞ  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَّ ُكَم بَي  ُهم ِليَح  ن   م ِ

ِرُضونَ  ع  َحقُّ ٱَوإِن يَُكن لَُّهُم  ٤١مُّ ِعنِينَ  ل  ِه ُمذ  اا ِإلَي  تُو 
ۡ  أَِم  ٤٩يَأ  َر اا ٱأَفِي قُلُوبِِهم مَّ تَابُو   ر 

ُ ٱأَم  يََخافُوَن أَن يَِحيَف  ِهم  َوَرُسولُهُ  ّللَّ ئَِك ُهمُ  ۥ َعلَي 
لََٰ  ِلُمونَ ٱبَل  أُوا

 .[20-41]النور:  ﴾٢٠لظََّٰ

شان داوری کند، ناگهان خوانده شوند تا در میانکه به سوی هللا و پیامبرش فراو هنگامی»
ها  باشد، گردن نهاده )با سرعت( به کنند. و اگر حق با آنها اعراض میگروهی از آن
ترسند که های شان  بیماری است؟ یا تردید و شک دارند؟ یا میآیند. آیا در دلسوی او می

 «.گرندشان ستمها خودها ستم کنند؟! )نه( بلکه آنهللا و پیامبرش بر آن

ومنان باید از منافقان برحذر باشند؛ زیرا هللا به پیامبرش توصیه فرمود که از م
 :گیرند، برحذر باشدکنند و بخشی از آن را میکسانی که بخشی از وحی را رها می

ُهم  ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َذر  ِۡ َما  أَنَزَل  ح  تِنُوَك َعن  بَع  ُ ٱأَن يَف  كَ  ّللَّ ]المائدة:  ﴾إِلَي 

و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزهایی که هللا بر تو نازل » .[49
 «.کرده منحرف کنند
به آنان نسبت  تهمت ناروازنند و بهتان میمؤمنان  که بهرا مؤمنان  هللا دشمنان

  دهند، تهدید کرده است:می

ذُوَن  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِمنِينَ ٱيُؤ  ُمؤ  تِ ٱوَ  ل  ِمنََٰ ُمؤ  ِر َما  ل  تََسبُواا ٱبِغَي  فَقَِد  ك 

تََملُواا ٱ نٗ  ح  تََٰ ٗما ابُه  بِيٗنا َوإِث  که مردان مؤمن و زنان مؤمن و کسانی» .[21]األحزاب:  ﴾٢١مُّ

دهند، به راستی )بار( بهتان و گناه که مرتکب شده باشند؛ آزار میرا بی هیچ گناهی
 «.اندکشیدهآشکاری را به دوش 

از نظر پیروان باطل که نسبت به باطل خویش، تعصب و غیرت دارند، ایرادی 
بطالن و  ازندارد که دیگران بر باطلی غیر از باطل آنان باشند در حالی که 

اما اگر کسی با آنان مخالفت کند و به دینی غیر از دین  .گمراهی آن آگاه هستند
 ،خالف آنان بر حق است، حسادت و در پی آنآنان پایبند باشد، سپس بدانند که م

 :ورزنددشمنی می

ن   َودَّ َكثِيرٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می لِ  م ِ بِ ٱ أَه  ِكتََٰ نُِكم  ُكفَّاًرا  ل  ِد إِيَمَٰ ن  بَع  لَو  يَُردُّونَُكم م ِ

ن   اَحَسدٗ  ن   أَنفُِسِهم ِعندِ  م ِ دِ  م ِ  ٱ لَُهمُ  تَبَيَّنَ  َما بَع 
َحقُّ  فُواا ٱفَ  ل  فَُحواا ٱوَ  ع  تَِي  ص  ُ ٱَحتَّىَٰ يَأ   ّللَّ

ِرهِ  ء   َعلَىَٰ ُكل ِ  ّللََّ ٱإِنَّ  ۦ   بِأَم  بسیاری از اهل کتاب، از ». [109]البقرة:  ﴾١٠٩قَِديرٞ  َشي 
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تان  به حال کفر روی حسدی که در وجودشان است، آرزو دارند که شما را بعد از ایمان
وشن شده است، پس شما عفو کنید و در ها رباز گردانند، پس از اینکه حق برای آن

ها( صادر نماید، همانا هللا بر هر چیزی گذرید، تا هللا فرمان خویش را )برای جهاد با آن
 «.تواناست

ا يََودُّ ﴿ ِل  لَِّذينَ ٱمَّ بِ ٱَكفَُرواا ِمن  أَه  ِكتََٰ ِرِكينَ ٱَوََل  ل  ُمش  ر   ل  ن  َخي  ُكم م ِ َل َعلَي  ن أَن يُنَزَّ  م ِ

ب ُِكم    ُ َوٱ رَّ َمِتهِ  ّللَّ تَصُّ بَِرح  کافران از اهل کتاب و مشرکان » .[102]البقرة:  ﴾َمن يََشا ءُ ۦ يَخ 

که هللا دوست ندارند که از جانب پروردگارتان خیر و برکتی بر شما نازل گردد، در حالی
 «.دهد، و هللا دارای فضل بزرگ استرحمت خود را به هر کس بخواهد اختصاص می

 : کنندفریبکاران، به نام اصالح، در زمین فساد برپا می

ِسُدواا فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می ِۡ ٱَوإَِذا قِيَل لَُهم  ََل تُف  َر  ُن  ل  اا إِنََّما نَح  قَالُو 

ِلُحونَ  ِسُدونَ ٱأَََل  إِنَُّهم  ُهُم  ١١ُمص  ُمف  عُُرونَ  ل  ِكن َلَّ يَش  و » .[15-11]البقرة:  ﴾١٥َولََٰ

ما فقط »گویند: می« در زمین فساد نکنید»ها گفته شود: که به آنهنگامی
 «.فهمندها همان مفسدانند؛ ولی نمیآگاه باشید! آن«.  ایمکنندهاصالح

 :جنگندو با عنوان جنگ با فساد، با مصلحان می

َمََلُ ٱَوقَاَل ﴿ فرماید:هللا متعال می َمهُ  ل  َن أَتََذُر ُموَسىَٰ َوقَو  َعو  ِم ِفر  ِسُدواا فِي ۥ ِمن قَو  ِليُف 

ِۡ ٱ َر  يِ  ل  تَح  نَا َءُهم  َونَس  قَُهم   ۦَويََذَرَك َوَءاِلَهتََك  قَاَل َسنُقَت ُِل أَب  نَِسا َءُهم  َوإِنَّا فَو 

ِهُرونَ  او( گفتند: و اشراف )و بزرگان( از قوم فرعون )به » .[157]األعراف:  ﴾١٥٧قََٰ

کنی تا در زمین فساد کنند، و تو و معبودانت را وا آیا موسی و قومش را رها می»
شان را )برای کشیم، و زنانشان را میبزودی پسران»)فرعون( گفت: «.  گذارند؟
 «.ها  چیره و مسلط هستیمگمان ما برآنداریم، و بیکاری( زنده نگه میخدمت

ُن َذُرو﴿ َعو  ُع َربَّهُ َوقَاَل فِر  يَد  تُل  ُموَسىَٰ َول  َل ِدينَُكم  أَو  أَن  ۥ   نِي  أَق  إِن ِي  أََخاُف أَن يُبَد ِ

ِهَر فِي  ِۡ ٱيُظ  َر  فََسادَ ٱ ل  و فرعون گفت: بگذارید موسی را بکشم، » .[56]غافر:  ﴾٥٦ل 

ترسم که دین شما را دگرگون گمان من میو او پروردگارش را )برای نجات( بخواند، بی
 «.کند یا در )این( سرزمین فساد انگیزد

 :سرشار است های منافقان از کینه نسبت به مؤمناندل

اا  لَقُوُكم   َوإَِذا﴿ فرماید:هللا متعال می اا  َوإَِذا َءاَمنَّا قَالُو  واا  َخلَو  ُكمُ  َعضُّ َنَاِملَ ٱ َعلَي  ]آل  ﴾ل 

که و هنگامی«. ایمایمان آورده»گویند: کنند میو چون با شما مالقات می» .[119عمران: 
 «.گزندشوند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را به دندان میتنها می

ِظ  ٱِمَن ﴿ غَي  ِظُكم   إِنَّ  ل  َ ٱقُل  ُموتُواا بِغَي  ُدورِ ٱ تِ َعِليُم  بَِذا ّللَّ  .[119]آل عمران:  ﴾لصُّ

 :ب همراهش دارندو بیشترین کینه را نسبت به حامالن دین پیامبر و اصحا

نِجيلِ ٱَوَمثَلُُهم  فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ َرَج َشط   ل  ع  أَخ  لَظَ ٱفَ  ۥاَزَرهُ فَ  ۥهُ َكَزر  تَغ   س 

تََوىَٰ ٱفَ  ِجُب  ۦَعلَىَٰ ُسوقِهِ  س  اعَ ٱيُع  رَّ ُكفَّارَ ٱِليَِغيظَ بِِهُم  لزُّ ها و توصیف آن» .[59]الفتح:  ﴾ل 

که جوانه بزند، سپس آن را تقویت کرد، تا محکم گردیده، و بر در انجیل همانند زراعتی 
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ها کافران را دارد، تا از )دیدن( آنپای خودایستاده است، و کشاورزان را به شگفتی وامی
 «.به خشم آورد

را در مورد حامالن وحی به تردید اندازند تا مانند مؤمنان  کوشندمنافقان می
منافقان دوست دارند که چنین اتفاقی  .آنان شوندآنان به وحی کفر ورزند و مانند 

 :بیفتد

ِفِقينَ ٱفََما لَُكم  فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمنََٰ ِن وَ  ل  ُ ٱفِئَتَي  اا  أَتُِريُدوَن  ّللَّ َكَسُهم بَِما َكَسبُو  أَر 

ُدواا َمن  أََضلَّ  ُ  ٱأَن تَه  ِلِل  ّللَّ ُ ٱَوَمن يُض  فُُروَن َكَما  ١١َسبِيٗل  ۥفَلَن تَِجَد لَهُ  ّللَّ َودُّواا لَو  تَك 

ی منافقان دو گروه چیست شما را که درباره» .[19-11]النساء:  ﴾َكفَُرواا فَتَُكونُوَن َسَوا ءٗ 

است، آیا شما شان، آنان را سرنگون )و مردود( کردهکه هللا بخاطر اعمالاید؟ در حالیشده
که هر کس را هللا گمراه ایت کنید؟ در حالیاست، هدخواهید کسی را که هللا گمراه کردهمی

ها کافر شوید تا کنند که شما هم مانند آنکند، برای او راهی نخواهی یافت. آنان آرزو می
 «.با هم یکسان شوید

که بر اساس هدایت کتاب هللا و هدایت  کسهربرخی از منافقان، نسبت به 
چنانکه بسیار و به دروغ، از ورزند؛ دهد، کینه میهللا دعوت می سویبهرسولش 
گران کنند و در مقابل، دعوتها و گناهانشان با دستاویز غیرت دینی پیروی میلغزش

به گمراهی و انحراف را که اسم هللا و رسولش را به ندرت در مجالس خویش یاد 
هایی برای کنند و عذر و بهانهکنند یا در مورد آنان سکوت میکنند، تحسین میمی

  :تراشندکار آنان می توجیه

ِدُعوَن ﴿ فرماید:هللا متعال می َ ٱيَُخَٰ َدُعوَن إَِلَّ  أَنفَُسُهم  َوَما  لَِّذينَ ٱوَ  ّللَّ َءاَمنُواا َوَما يَخ 

عُُرونَ  ۡٞ فََزاَدُهُم  ٩يَش  َر ُ ٱفِي قُلُوبِِهم مَّ َمَرٗضا  َولَُهم  َعَذاب  أَِليُم  بَِما َكانُواا  ّللَّ

ِذبُونَ  دهند، در را فریب میمؤمنان  آنان )به نظرشان( هللا و» .[10-9]البقرة:  ﴾١٠يَك 

های آنان بیماری است و هللا فهمند. در دلدهند ولی نمیکه جز خودشان را فریب نمیحالی
گفتند، برایشان  عذاب دردناکی هایی که میبر بیماری آنان افزوده، و بخاطر دروغ

 «.است
رنگ هستند و پیوسته در این انتظار هستند که بالها و منافقان، اهل فریب و نی

 :داردکاران را دوست نمیوارد آید، در حالی که هللا فریبمؤمنان  مشکالتی بر

َ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِفِقينَ ٱَجاِمُع  ّللَّ ُمنََٰ ِفِريَن فِي َجَهنَّمَ َجِميعًاٱوَ  ل  َكَٰ  لَِّذينَ ٱ ١٤٠ل 

َن  ٞح م ِ ِ ٱيَتََربَُّصوَن بُِكم  فَإِن َكاَن لَُكم  فَت  ِفِريَن نَِصيٞب  ّللَّ َكَٰ عَُكم  َوإِن َكاَن ِلل  اا أَلَم  نَُكن مَّ قَالُو 
َن  ُكم م ِ نَع  ُكم  َونَم  ِوذ  َعلَي  تَح  اا أَلَم  نَس  ِمنِيَن  ٱقَالُو  ُمؤ  ُ ٱفَ  ل  َم  ّللَّ نَُكم  يَو  ُكُم بَي  َمِة  ٱيَح  ِقيََٰ عََل  ل  َولَن يَج 

ُ ٱ ِفِريَن َعلَى  ّللَّ َكَٰ ِمنِينَ ٱِلل  ُمؤ  ی منافقان و همانا هللا همه» .[141-140]النساء:  ﴾١٤١َسبِيلَ  ل 

کشند )و مراقب شما هستند( که همواره انتظار میآورد. کسانیمی کافران را در جهنم گرد
و « شما نبودیم؟ با مگر ما»گویند: میاگر فتح و پیروزی از جانب هللا نصیب شما گردد، 

ایم )و پشتیبان شما مگر ما  بر شما چیره نشده»ای نصیب کافران گردد، گویند: اگر بهره
پس هللا در روز قیامت میان شما «. نبودیم( و شما را از )آسیب( مؤمنان بازنداشتیم؟

 «.استقرار ندادهکند، و هللا هرگز برای کافران راهی به )زیان( مؤمنان داوری می
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کنند، در حالی که شان مخاطب جذب میکوشند و برای سخناندر تظاهر و ریاکاری می
 :دشمنان اسالم هستند

تَُهم   َوإَِذا ﴿ فرماید:هللا متعال می ِجبُكَ  َرأَي  َساُمُهم    تُع  َمع   يَقُولُواا  َوإِن أَج  ِلِهم   تَس   ﴾ِلقَو 
ها را ببینی، جسم )و قیافة( شان تو را به شگفت آورد، و آنکه و هنگامی» .[4]المنافقون: 

 «.دهیشان گوش فرا میاگر )سخن( گویند به سخنان

گویند که از آنان هستند و برای وحدت و اتحاد کلمه میمؤمنان  با تأکید به
گویند، اما در هر فرصتی که بیابند، این سخن را به زبان می .کوشندمی

دریدن بدن امت اسالم است، هر چند مدعی وحدت امت هایشان مشغول دست
 :هستند

ِلفُوَن بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می نُكم   ّللَِّ ٱَويَح  و » .[26]التوبة:  ﴾إِنَُّهم  لَِمنُكم  َوَما ُهم م ِ

 «.که از شما نیستندکنند که از شما هستند، درحالیها )= منافقان( به هللا سوگند یاد میآن

ِجبُكَ  َمن لنَّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ لُهُ  يُع  ةِ ٱ فِي ۥقَو  َحيَوَٰ يَاٱ ل  ن  ِهدُ  لدُّ َ ٱ َويُش  بِهِ  فِي َما َعلَىَٰ  ّللَّ  َوُهوَ  ۦقَل 

ِخَصامِ ٱ أَلَدُّ  ِۡ ٱ فِي َسعَىَٰ  تََولَّىَٰ  َوإَِذا ٥٠٤ل  َر  ِسدَ  ل  ِلكَ  فِيَها ِليُف  ثَ ٱ َويُه  َحر  َل  ٱوَ  ل  ُ ٱوَ  لنَّس   ّللَّ
فََسادَ ٱ يُِحبُّ  َلَ  هُ  ّللََّ ٱ تَّقِ ٱ لَهُ  قِيلَ  َوإَِذا ٥٠٢ل  ةُ ٱ أََخَذت  ِعزَّ ِم  ٱبِ  ل  ث  ِ بُهُ  ل  سَ  َجَهنَُّم   ۥفََحس   َولَبِئ 

ِمَهادُ ٱ و از مردم کسی هست که گفتارش در )باره( زندگی » .[506-504]البقرة:  ﴾٥٠٦ل 

گیرد، و حال اندازد و هللا را بر آنچه در دل خود دارد؛ گواه میدنیا تو را به شگفت می
رود )و یا به گرداند و میکه روی بر میآنکه او سرسخت ترین دشمنان است. او هنگامی

سازد، کند و کشت و نسل را نابود میرسد( در راه فساد در زمین کوشش میریاستی می
« از هللا بترس»دارد. و چون به او گفته شود: و هللا فساد و )تباهکاری( را دوست نمی

کشاند. پس )آتش( جهنم او را کافی است و چه بینی و )تکبر( او را به گناه میگخود بزر
 «.بد آرامگاهی است

کنند، اما در باطن با آنان هستند و دشمنی خویش نسبت به دشمنان مسلمانان را اعالن می
 :اسراری با یکدیگر دارند که فقط هللا از آنها آگاه است

اا  َءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱ لَقُواا  َوإَِذا﴿ فرماید:هللا متعال می اا  َوإَِذا َءاَمنَّا قَالُو  ِطينِِهم   إِلَىَٰ  َخلَو   َشيََٰ

اا  نُ  إِنََّما َمعَُكم   إِنَّا قَالُو  ِزُءونَ  نَح  تَه  که افراد با ایمان را و هنگامی» .[14]البقرة:  ﴾١٤ُمس 

های خود خلوت با شیطانکه ، و هنگامی«ایمما ایمان آورده»گویند: کنند، میمالقات می
 «.کنیمها  را( مسخره میما با شماییم، ما فقط )آن»گویند: کنند، میمی

ِلكَ ﴿ لَ  َما َكِرُهواا  ِللَِّذينَ  قَالُواا  بِأَنَُّهم   َذَٰ ُ ٱ نَزَّ ِۡ  فِي َسنُِطيعُُكم   ّللَّ ِر  ٱ بَع  َم  ُ ٱوَ  ل  لَمُ  ّللَّ  يَع 

َراَرُهم   ها )=منافقان( به کسانی )= سبب است که آناین بدان » .[56]محمد:  ﴾٥٦إِس 

 ۀما در پار»یهودیان( که نسبت به آنچه هللا نازل کرده )از وحی( کراهت داشتند، گفتند: 
 «.داندها را میکاری آنو هللا پنهان« کنیماز امور از شما پیروی می

 :دهدهللا در قرآن، به جهاد در برابر منافقان و رسوایی آنان فرمان می

ُهم﴿ فرماید:هللا متعال می ِهد  آن )=  ۀو بوسیل» .[25]الفرقان:  ﴾اَكبِيرٗ  اِجَهادٗ ۦ بِهِ  َوَجَٰ

 «.ها جهاد بزرگی بنماقرآن( با آن
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ِهدِ  لنَّبِيُّ ٱ يََٰ أَيَُّها﴿ ُكفَّارَ ٱ َجَٰ ِفِقينَ ٱوَ  ل  ُمنََٰ لُظ  ٱوَ  ل  ِهم   غ  ای پیامبر! با » .[72]التوبة:  ﴾َعلَي 

 «.جهاد کن، و برآنان سخت گیر باشکافران و منافقان 

شود و منظور از جهاد با منافقان اسالم را اظهار کند علیه او پیکار نمی کسهر
 .زمانی است که آنان وارد جنگ شوند

ندهند و در آیاتش دهند که به قرآن گوش فرا فرمان میخوردگان خود فریببه دشمنان دین، 
 :کندرا آشکار میمؤمنان  فریبکاری آنان در برابر تدبر نکنند؛ زیرا قرآن مکر و نیرنگ و

ذَا  لَِّذينَ ٱَوقَاَل ﴿ فرماید:هللا متعال می َمعُواا ِلَهَٰ َءانِ ٱَكفَُرواا ََل تَس  قُر  اا ٱوَ  ل  غَو  فِيِه لَعَلَُّكم   ل 

ِلبُونَ  به این قرآن گوش فرا ندهید، »که کافر شدند گفتند: و کسانی» .[56]فصلت:  ﴾٥٦تَغ 

 «.)هنگام تالوت( آن جنجال کنید )و سخنان بیهوده بگویید( شاید پیروز گردیدو در 
قرآن را نخوانید و اگر آن : گویندزنند و مینیرنگ میمؤمنان  برخی از منافقان، به

فقط علمای پُرمایه آن را که را خواندید در آیاتش تدبر نکنید؛ زیرا کتابی بزرگ است 
زنند تا ریاست و این سخن را به این دلیل می .گیرندفهمند و از علومش بهره میمی

اما آیات قرآن آنان را رسوا ساخت و بیان فرمود که  .باقی بماند بر دیگران شانبرتری
بنابراین،  .کتابی مبارک است که خیرش فراگیر است و هدایتش برای تمام مردم است

اهان هدایت باشد، از قرآن عقل سلیمی داشته باشد، عالم باشد یا جاهل، اگر خو کسهر
زیرا هللا کتابش را برای تمام بندگان خویش فرستاد  .شودگیرد و با آن هدایت میپند می

 :تا در آن بیندیشند و معانی آن را بفهمند و از آن پیروی کنند و به هدایتش هدایت شوند

َركٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می َك ُمبََٰ هُ إِلَي  نََٰ ب  أَنَزل  اا  ِكتََٰ بَُّرو  يَدَّ تِِهۦ ل ِ لُواا  َءايََٰ َوِليَتََذكََّر أُوا

بِ ٱ بََٰ َل  کتابی است پر برکت، که آن را بر تو نازل کردیم، تا در آیاتش » .[59]ص:  ﴾٥٩ل 

 «.تدبّر کنند، و خردمندان پند گیرند

هُ ُمبَاَركٞ ﴿ نََٰ ب  أَنَزل  َذا ِكتََٰ َحُمونَ لَعَلَُّكم  تُ  تَّقُواا ٱوَ  تَّبِعُوهُ فَٱ َوَهَٰ و » .[122]األنعام:  ﴾١٢٢ر 

پرهیزگار  ر برکت، که ما نازل کردیم، از آن پیروی کنید، واین )قرآن( کتابی است پُ 
 «.باشید، تا مورد رحمت قرار گیرید

هایی است که آنان های برخی مردم ُمهر و قفلبیان فرمود که بر دلسبحانه هللا 
دارد؛ بنابراین باید قلب قرآن بازمیبردن از آیات واضح و روشن را از بهره

خویش را درمان کنند تا محبت و احترام و وابستگی به خدا را بپذیرد و در 
 :شان چیزی مخالف محبت و احترام و وابستگی به خدا وجود نداشته باشدقلب

َءانَ ٱأَفََل يَتََدبَُّروَن ﴿ فرماید:هللا متعال می قُر  فَالَُها   ل   .[54]محمد:  ﴾٥٤أَم  َعلَىَٰ قُلُوب  أَق 

 «.هاست؟!هایشان  قفلکنند یا بر دلآیا در قرآن تدبّر نمی» 

شود، بلکه آنان علم را پس از تدبر در قرآن و احادیث صحیح به علما وحی نمی
 :پرسنددانند از داناتر از خویش میگیرند و آنچه را نمیرسول هللا می

اا فَس  ﴿ فرماید:ل میهللا متعا لَ  لُو  رِ ٱ أَه  ك  لَُمونَ  لذ ِ پس » .[42]النحل:  ﴾ِإن ُكنتُم  ََل تَع 

 «.دانید از )آگاهاِن( اهل کتاب بپرسید)ای مردم( اگر نمی
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اگر مراد برخی از آیات را نفهمیدند،  .علمای پُرمایه به تمام قرآن ایمان دارند
دهند و هیچ تعارضی قرآن یکدیگر را توضیح میکنند؛ زیرا آیات آن را انکار نمی

 :بین آنها وجود ندارد

َك  لَِّذي  ٱُهَو ﴿ فرماید:هللا متعال می بَ ٱأَنَزَل َعلَي  ِكتََٰ تٞ  ل  هُ َءايََٰ ت   ِمن  َكَمَٰ ح   أُمُّ  ُهنَّ  مُّ

بِ ٱ ِكتََٰ ٞت   ل  بَِهَٰ ا َوأَُخُر ُمتََشَٰ غٞ  لَِّذينَ ٱ فَأَمَّ َّبِعُونَ  فِي قُلُوبِِهم  َزي  بَهَ  َما فَيَت هُ  تََشَٰ تِغَا ءَ ٱ ِمن  نَةِ ٱ ب  ِفت   ل 
تِغَا ءَ ٱوَ  ِويِلهِ  ب  لَمُ َوَما  ۦ تَأ  ِويلَهُ  يَع  ُ  ٱإَِلَّ  ۥ تَأ  ِسُخونَ ٱوَ  ّللَّ مِ ٱفِي  لرََّٰ ِعل  ن   ُكل ٞ  ۦيَقُولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ل   م ِ

لُواا  إَِلَّ   يَذَّكَّرُ  َوَما َرب ِنَا   ِعندِ  بِ ٱ أُوا بََٰ َل  او کسی است که کتاب )قرآن( » .[7]آل عمران:  ﴾٧ل 

ها اساس را بر تو نازل کرد. بخشی از آن، آیات محکم )صریح و روشن( است، که آن
نگاه اول معانی و  است )آن آیاتی که در« متشابهات»کتاب است. و )بخش( دیگر 

یات محکم، تفسیر و معنای احتماالت مختلفی دارد و قابل تأویل است، ولی با رجوع به آ
جویی شان  کژی و انحراف است، برای فتنههایدل که درگردد(. اما کسانیها روشن میآن

کنند. خواه خود( از متشابه آن پیروی می)و گمراه کردن مردم( و بخاطر تأویل آن )به دل
به همه آن )چه  ما»گویند: داند، و راسخان در علم میکه تأویل آن جز هللا نمیو در حالی

و جز خردمندان « محکم و چه متشابه( ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ماست
 «.شوندمتذکر نمی

آورند و به بخشی از آن ایمان می کنندمیهللا کسانی را که قرآن را بخش بخش  
 : ورزند تهدید کرده استو به بخش دیگر آن کفر می

َءانَ ٱَجعَلُواا  لَِّذينَ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می  قُر  لَنَُّهم  فََوَرب َِك لَنَس   ٩١ِعِضينَ  ل 

َمِعينَ  َملُونَ  ٩٥أَج  ا َكانُواا يَع  که قرآن را تقسیم همان( کسانی») .[92-91]الحجر:  ﴾٩٣َعمَّ

ها سوال )و بخش، بخش( کردند. پس سوگند به پروردگارت، قطعاً )در قیامت( از همه آن
 «.کردنداز آنچه میخواهیم کرد. 

از علما یا بزرگان در آنچه که مخالف کتاب هللا یا سیرۀ رسولش است،  کسهر
و بهانۀ  دپیروی کند، در روز قیامت علما و بزرگان هیچ نفعی به او نخواهند رسان

، هدایت را از ج؛ زیرا رسول بودن از او پذیرفته نخواهد شدبودن یا تابعضعیف

 :ن تابع، آن را رها کرد و از غیر هدایت هللا پیروی کردجانب هللا آورد و ای

وَن فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می عَفََٰ ُؤاا ٱفَيَقُوُل  لنَّارِ ٱَوإِذ  يَتََحا جُّ اا ٱِللَِّذيَن  لضُّ بَُرو  تَك  إِنَّا  س 

نُونَ  أَنتُم فََهل   اُكنَّا لَُكم  تَبَعٗ  غ  نَ  نَِصيٗبا َعنَّا مُّ اا ٱ لَِّذينَ ٱقَاَل  ٤٧لنَّارِ ٱ م ِ بَُرو  تَك  إِنَّا ُكل ٞ فِيَها   س 
َ ٱإِنَّ  َن  ّللَّ ِعبَادِ ٱقَد  َحَكَم بَي  ُعواا ٱِلَخَزنَِة َجَهنََّم  لنَّارِ ٱفِي  لَِّذينَ ٱَوقَاَل  ٤١ل  َربَُّكم  يَُخف ِف  َعنَّا  د 

َن  ٗما م ِ عَذَابِ ٱيَو  تِيُكم  رُ  ٤٩ل  اا أََو لَم  تَُك تَأ  ِت  ٱُسلُُكم بِ قَالُو  بَي ِنََٰ ُعواا  ٱقَالُواا بَلَىَٰ  قَالُواا فَ  ل  َوَما  د 
ُؤاا  ِفِرينَ ٱُدَعَٰ  َكَٰ ل   ل  ةِ ٱَءاَمنُواا فِي  لَِّذينَ ٱإِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا وَ  ٢٠إَِلَّ فِي َضلََٰ َحيَوَٰ يَاٱ ل  ن  َم  لدُّ َويَو 

دُ ٱيَقُومُ  َهَٰ َش  مَ ََل يَنفَُع  ٢١ل  ِلِمينَ ٱيَو 
ِذَرتُُهم   َولَُهمُ  لظََّٰ نَةُ ٱَمع  ءُ  للَّع  ]غافر:  ﴾٢٥لدَّارِ ٱَولَُهم  ُسو 

کنند، پس ناتوانان و چون در آتش )جهنم( با همدیگر مجادله )و کشمکش( می» .[47-25
شک ما )در دنیا( پیرو شما بودیم، پس آیا شما بی»گویند: كه تکبر ورزیدند، میبه کسانی

که تکبر کسانی«  از آتش را که نصیب ما شده از ما دور کنید؟!توانید بخشی )امروز( می
گمان ما همگی در آن )آتش( هستیم، همانا هللا در میان بندگان بی»ورزیدند، گویند: 
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تان از پروردگار»گویند: ند به نگهبانان جهنم میاکه در آتشو کسانی«. داوری کرده است
آیا پیامبران شما با دالیل »گویند: ها( میآن«.)بخواهید تا یک روز عذاب را از ما بکاهد

پس )خودتان( دعا کنید، و »)نگهبانان( گویند: « آری»گویند: « روشن نزد شما نیامدند؟!
اند، یقیناً ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده«. دعای کافران جز در تباهی نیست

که کنیم. روزیبر خیزند، یاری میکه گواهان )برای گواهی( در زندگی دنیا و روزی
عذر خواهی ستمکاران سودی ندهد، و لعنت )هللا( برای آنان است، و )نیز( سرای بد )= 

 «.هاستجهنم( برای آن
 :انگیزی میان مؤمنان هستندمنافقان، خواهان فتنه

غُونَُكمُ ﴿ فرماید:هللا متعال می نَةَ ٱ يَب  ِفت  عُوَن لَُهم   وَ  ل  ُ ٱَوِفيُكم  َسمََّٰ ِلِمينَ ٱَعِليُم  بِ  ّللَّ
 ﴾لظََّٰ

کردند، و در میان شما افرادی و به سرعت در میان شما فتنه انگیزی می» .[47]التوبة: 
دهند، و هللا، )نسبت( به ها گوش فرا می)ضعیف االیمان( هستند که به )سخنان( آن

 «.ستمکاران داناست
آنان را ببینند و مؤمنان، خوانند تا منان در مساجدشان نماز میؤمنافقان همراه م

هایشان شان را بخورند؛ و گرنه هرگز محبت نماز و تمایل به ادای آن در دلفریب
 :وجود ندارد

اا إِلَى ﴿ فرماید:هللا متعال می  ةِ ٱَوإَِذا قَاُمو  لَوَٰ َوََل  لنَّاسَ ٱقَاُمواا ُكَسالَىَٰ يَُرا ُءوَن  لصَّ

ُكُروَن  َ ٱيَذ  کاهلی بر  و چون به نماز برخیزند؛ با سستی و» .[145]النساء:  ﴾إَِلَّ قَِليٗل  ّللَّ

کنند و )در نمازشان(  هللا را جز اندکی یاد خیزند، در چشم مردم خود نمایی میمی
 «.کنندنمی

 و ج یابند و پیامبراما در جنگی که سبب ایجاد جراحت و قتل است حضور نمی
با ماندن در ]به گمان خودشان[ گذارند و اصحابش را در مقابل خطرها تنها می

 : کنندخود را از مواجهه با خطر حفظ می هاخانه

َع ﴿ فرماید:هللا متعال می  نَا نَُكن مَّ ِعِدينَ ٱَوقَالُواا َذر  قََٰ َرُضواا بِأَن يَُكونُواا َمَع  ١٦ل 

َخَواِلفِ ٱ قَُهونَ  ل  ِكِن  ١٧َوُطِبَع َعلَىَٰ قُلُوبِِهم  فَُهم  ََل يَف  ُسولُ ٱلََٰ َهُدواا ۥ َءاَمنُواا َمعَهُ  لَِّذينَ ٱوَ  لرَّ َجَٰ
ئَِك لَُهُم 

لََٰ  ِلِهم  َوأَنفُِسِهم   َوأُوا َوَٰ ُت  ٱبِأَم  َرَٰ َخي  ئَِك ُهُم  ل 
لََٰ  ِلُحونَ ٱَوأُوا ُمف  ُ ٱأََعدَّ  ١١ل  ت   ّللَّ لَُهم  َجنََّٰ

ِتَها  ِري ِمن تَح  رُ ٱتَج  َهَٰ َن  ِلَك  ل  ِلِديَن فِيَها  َذَٰ زُ ٱَخَٰ فَو  عَِظيمُ ٱ ل  و گویند: » .[19-16]التوبة:  ﴾١٩ل 

ها راضی شدند که با )زنان و( باز آن«.نشینان )که معذورند( باشیمبگذار ما با خانه»
فهمند. لیکن پیامبر س آنان )چیزی( نمیهای شان  ُمهر زده شده، پماندگان باشند، و بردل

های خود )در راه هللا( جهاد کردند، که با او ایمان آوردند، با اموال خود و جانو کسانی
هایی )از ها باغهاست، و آنانند که رستگارانند. هللا برای آنها )همه( از آِن آننیکی

ری است، جاودانه در آن بهشت( آماده کرده است، که نهرها از زیر )درختان( آن جا
 «.خواهند ماند، این کامیابی بزرگ است

کنند که از آنان هستند، به این سوگند یاد میمؤمنان  با این وجود، منافقان برای
خوانند؛ اما هللا، پیامبر و کنند و در مساجدشان نماز میدلیل که با آنان زندگی می

 :از آنان باشند او را بری دانست از اینکه منافقانمؤمن  اصحاب
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ِلفُوَن بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می نُكم   ّللَِّ ٱَويَح  و » .[26]التوبة:  ﴾إِنَُّهم  لَِمنُكم  َوَما ُهم م ِ

 «.که از شما نیستندکنند که از شما هستند، درحالیها )= منافقان( به هللا سوگند یاد میآن
 : فرمایدهللا در مورد عبادت پیامبر و اصحابش می

نَىَٰ ِمن ثُلُثَيِ ﴿ لَُم أَنََّك تَقُوُم أَد  لِ ٱإِنَّ َربََّك يَع  فَهُ  لَّي  نَ  َوَطا ئِفَةٞ  ۥَوثُلُثَهُ  ۥَونِص   لَِّذينَ ٱ م ِ

ها داند که تو و گروهی از آنای پیامبر!( یقیناً پروردگارت می») .[50]المزمل:  ﴾َمعَكَ 

 «.خیزیدث آن را بپا میکه با تو هستند نزدیک دو سوم شب و )یا( نصف )یا( ثل

دٞ ﴿ َحمَّ ُسولُ  مُّ ِ  ٱ رَّ ا ُء َعلَى  ۥ َمعَهُ  لَِّذينَ ٱوَ  ّللَّ ُكفَّارِ ٱأَِشدَّ ُهم  ُركَّعٗ  ل  نَُهم   تََرىَٰ ٗدا اُرَحَما ُء بَي   ُسجَّ

تَغُونَ  ٗل  يَب  نَ  فَض  نٗ  ّللَِّ ٱ م ِ َوَٰ ن   ُوُجوِهِهم فِي ِسيَماُهم   ا  َوِرض   .[59]الفتح:  ﴾لسُُّجودِ ٱ أَثَرِ  م ِ

که با او هستند، بر کافران سخت گیر )و شدید( و در رسول هللا است، و کسانی ج محمد»

بینی که از هللا فضل و خشنودی ها را در حال رکوع و سجده میمیان خود مهربانند، آن
 «.هایشان از اثر سجده )نمایان( استها در چهرهکاری( آنطلبند، نشانۀ )درستمی

 :فرمایدجهاد آنان میدر مورد 

ِكِن ﴿ ُسولُ ٱلََٰ ِلِهم  َوأَنفُِسِهم   ۥَءاَمنُواا َمعَهُ  لَِّذينَ ٱوَ  لرَّ َوَٰ َهُدواا بِأَم  لیکن » .[11]التوبة:  ﴾َجَٰ

های خود )در راه هللا( جهاد که با او ایمان آوردند، با اموال خود و جانپیامبر و کسانی
 «.کردند

َ ٱ َويَنُصُرونَ ﴿ ئَِك ُهُم  ۥ   َوَرُسولَهُ  ّللَّ
لََٰ  ِدقُونَ ٱأُوا و هللا و پیامبرش را » .[1]الحشر:  ﴾لصََّٰ

 «.ها راستگویانندکنند، آنیاری می

های هللا هستند و هللا به بهترین نحو آنها را در کتاب مساجد، خانه
 خویش توصیف فرموده است:

های هللا هستند و هللا در کتاب خویش به بهترین نحو آنها را مساجد، خانه
شود و فرموده است؛ زیرا در آنها اسم هللا از روی محبت و تعظیم یاد میتوصیف 

گردد و روز و شب برای هللا نماز گزارده کتاب هللا که بزرگترین ذکر است تالوت می
گان و کسانی که آیات هللا را کنندکنندگان و سجدهچنانکه در مساجد، رکوع .شودمی

شوند که تقوای الهی و ترس از روز دیدار با هللا، آنان را گرد کنند مشاهده میتالت می
داشته شود  بزرگ ،هااز این رو، هللا فرمان داد تا شأن و منزلت این خانه .آورده است

  :و به صورت مرتفع ساخته شوند

ُ ٱفِي بُيُوت  أَِذَن ﴿ فرماید:هللا متعال می َكَر فِيَها  ّللَّ فََع َويُذ  ُمهُ ٱأَن تُر  فِيَها  ۥيَُسب ُِح لَهُ  ۥس 

غُُدو ِ ٱبِ  ِر  ٣٦ل  َصالِ ٱوَ  ل  ع  َعن ِذك  َرٞة َوََل بَي  ِهيِهم  تَِجَٰ ةِ ٱَوإِقَاِم  ّللَِّ ٱِرَجاٞل َلَّ تُل  لَوَٰ  لصَّ

ةِ ٱَوإِيتَا ِء  َكوَٰ ٗما تَتَقَ  لزَّ قُلُوبُ ٱلَُّب فِيِه يََخافُوَن يَو  رُ ٱوَ  ل  َصَٰ َب  این ») .[27-26]النور:  ﴾٣٧ل 

های است که هللا اجازه داده است که بلند شود، و نامش در چراغ پر نور( در خانه

که هیچ تجارت و ها تسبیح او گویند. مردانیها برده شود، )و( صبح و شام در آنآن
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کند، داشتن نماز و ادای زکات غافل نمیها را از یاد هللا و بر پاخرید و فروشی آن

 «.شودتاب( میها دگرگون )و بیها و چشمترسند که در آن دلها( از روزی می)آن

در آن ای است که هللا آن را برای مردم برگزید تا مسجد الحرام، اولین خانه
 :عبادت او را به جای آورند

ت  ﴿ فرماید:هللا متعال می َل بَي   َوُهٗدى ُمبَاَرٗكا بِبَكَّةَ  لَلَِّذي ِللنَّاِس  ُوِضعَ  ِإنَّ أَوَّ

لَِمينَ  عََٰ ل  ای که برای )عبادت( مردم قرار براستی نخستین خانه» .[96]آل عمران:  ﴾٩٦ل ِ

 «.داده شده، همان است که در مکه است، که پر برکت و )مایه( هدایت جهانیان است
 :بیت الحرام و بیت العتیق نامید هللا برای احترام و بزرگداشت این خانه، آن را

ُ ٱَجعََل ﴿ فرماید:هللا متعال می بَةَ ٱ ّللَّ َكع  تَ ٱ ل  بَي  َحَرامَ ٱ ل  مٗ  ل   .[97]المائدة:  ﴾ل ِلنَّاِس  اِقيََٰ

ای برای استواری و سامان بخشیدن )به کار( مردم قرار را وسیله -الحرامبیت -هللا کعبه »
 «.داد

فُواا بِ ﴿ يَطَّوَّ تِ ٱَول  بَي  عَتِيقِ ٱ ل  سال )کعبه( های کهنو )برگرد( خانه» .[59]الحج:  ﴾ل 

 «.طواف کنند

و قربانی در مناسک حج[ = کردن هدی ]ذبح، مسجد الحرام را محل سبحانه هللا
 :کنندۀ بیت العتیق قرار دادحرم احاطه

ِفُع إِلَىَٰ  أََجل  ﴿ فرماید:هللا متعال می ى لَُكم  فِيَها َمنََٰ َسم ٗ تِ ٱ إِلَى َمِحلَُّها   ثُمَّ  مُّ بَي   ل 

عَتِيقِ ٱ در آن )چهارپایان قربانی( تا زمان معین برای شما منافع )و » .[22]الحج:  ﴾٣٣ل 

 «.سال )کعبه( استها خانة کهنها( است، پس قربانگاه آنبهره

ا﴿ يَ  ِلغَ  َهد  بَةِ ٱ بََٰ َكع   «.برساند و )بصورت( قربانی به کعبه» .[92]المائدة:  ﴾ل 

کعبه را بنا کردند و آن دو و  إ و پسرش اسماعیلم یإبراه ابواألنبیاء

و اصحابش و تابعان  ج محمد پیامبران بعدی آنان و پیروان پیامبران و در ادامه،

 .پیرامون آن طواف کردند هآنان تا امروز

هِ ﴿ فرماید:هللا متعال می َرَٰ فَُع إِب  قََواِعدَ ٱُم َوإِذ  يَر  تِ ٱِمَن  ل  بَي  ِعيُل َربَّنَا تَقَبَّل  ِمنَّا    ل  َمَٰ َوإِس 

عَِليمُ ٱ لسَِّميعُ ٱإِنََّك أَنَت  نَاٱَربَّنَا وَ  ١٥٧ل  عَل  ِلَمٗة لََّك َوأَِرنَا  ج  س  ٗة مُّ يَّتِنَا  أُمَّ ِن لََك َوِمن ذُر ِ ِلَمي  ُمس 
 إِنََّك أَنَت 

نَا   ابُ ٱَمنَاِسَكنَا َوتُب  َعلَي  عَث  ٱَربَّنَا وَ  ١٥١ِحيمُ لرَّ ٱ لتَّوَّ لُواا  ب  ُهم  يَت  ن  فِيِهم  َرُسوَٗل م ِ

ُمُهُم  تَِك َويُعَل ِ ِهم  َءايََٰ بَ ٱَعلَي  ِكتََٰ َمةَ ٱوَ  ل  ِحك  يِهم   إِنََّك أَنَت  ل  عَِزيزُ ٱَويَُزك ِ َحِكيمُ ٱ ل  ]البقرة:  ﴾١٥٩ل 

های خانه )کعبه( یهو )به یاد آورید( هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پا» .[157-159
پروردگارا! از ما بپذیر، همانا که تویی شنوای دانا. »گفتند(: بردند، )و میرا باال می

مان امتی فرمانبردار خود پروردگارا! ما را فرمانبردار خودت قرار ده، و از فرزندان
تو مان را به ما نشان ده، و توبه ما را بپذیر، بدرستی که )پدید آور( و طرز عبادت

ها پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را پذیر مهربانی. پروردگارا! در میان آنتوبه
ها را کتاب و حکمت بیاموزد، و آنان را پاکیزه کند، همانا که تو بر آنان بخواند، و آن

 «.پیروزمند حکیمی
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تَِك ﴿ ع  ِعنَد بَي  ِر ِذي َزر  يَّتِي بَِواد  َغي  َكنُت ِمن ذُر ِ بَّنَا  إِن ِي  أَس  مِ ٱرَّ ُمَحرَّ َربَّنَا ِليُِقيُمواا  ل 

ةَ ٱ لَوَٰ عَل  ٱفَ  لصَّ نَ  َدةٗ أَف   ج  ِهم  وَ  لنَّاِس ٱ م ِ ِوي  إِلَي  ُهمٱتَه  ُزق  َن  ر  تِ ٱم ِ ُكُرونَ  لثََّمَرَٰ  ﴾٣٧لَعَلَُّهم  يَش 
پروردگارا!  من )برخی( از فرزندانم را در وادی )خشک( و بی آب و » .[27م: ی]إبراه

بی گیاه، نزد خانه گرامی تو ساکن ساختم. پروردگارا! تا نماز را بر پا دارند، پس تو 
ها روزی ده، باشد ها به آنها مایل بگردان و از میوههای  )گروهی( از مردم را به آندل

 «.که آنان سپاس گزارند
آن تا امروزه، متوجه  شانهای پیامبران و پیروانکه دلهللا است کهن  خانۀاین 
 :ساختن آن دستور فرموده استو هللا به پاکیزهگشته 

َرا﴿ فرماید:هللا متعال می تِيَ  َطه ِ ِكِفينَ َوٱ ِللطَّا ئِِفينَ  بَي  عََٰ كَّعِ ٱوَ  ل   .[152]البقرة:  ﴾لسُُّجودِ ٱ لرُّ

کنندگان و مقیمان و رکوع و سجود کنندگان )= نماز گزاران( خانه مرا برای طواف »
 «.پاک و پاکیزه کنید

کسانی  تنهاساختن کعبه این است که هللا سبحانه فرمان داد یکی از موارد پاکیزه
 :وارد آن شوند که فقط به خدا ایمان دارند

اا إِنََّما  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ِرُكونَ ٱَءاَمنُو  ُمش  َربُواا  فََل  نََجٞس  ل  ِجدَ ٱ يَق  َمس   ل 

َحَرامَ ٱ َذا ل  َد َعاِمِهم  َهَٰ گمان مشرکان اید! بیکه ایمان آوردهای کسانی» .[51]التوبة:  ﴾بَع 

 «.پلید اند، پس نباید بعد از اِمسال، به مسجد الحرام نزدیک شوند

ابراهیم و اسماعیل علیهما السالم آن را بنا کردند تا زیرا کعبه از آنگاه که 
 :امروزه، مخصوص پیروان حق است

اا َءاَمنَّا بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می هِ  ّللَِّ ٱقُولُو  َرَٰ نَا َوَما  أُنِزَل إِلَىَٰ  إِب  َم َوَما  أُنِزَل إِلَي 

قُوَب وَ  َق َويَع  َحَٰ ِعيَل َوإِس  َمَٰ بَاطِ ٱَوإِس  َس  ِمن  لنَّبِيُّونَ ٱأُوتَِي ُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ َوَما  أُوتَِي َوَما   ل 
َن أََحد   ُق بَي  ب ِِهم  ََل نُفَر ِ ُهم   رَّ ن  نُ  م ِ ِلُمونَ  لَهُۥ َونَح  ِل َما  َءاَمنتُم بِهِ  ١٣٦ُمس   ۦفَإِن  َءاَمنُواا بِِمث 

تََدواا  ٱفَقَِد  اا فَإِنََّما ُهم  فِي ِشقَاق   فَسَ  ه  إِن تََولَّو  ِفيَكُهُم وَّ ُ  ٱيَك  عَِليمُ ٱ لسَِّميعُ ٱَوُهَو  ّللَّ  ﴾١٣٧ل 
ما به هللا ایمان آوردیم، و به آنچه بر ما نازل شده، و »بگویید: » .[127-126]البقرة: 

آنچه بر ابراهیم و اسماعیل، و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید، و به آنچه 
آنچه که پیامبران )دیگر( از طرف پروردگارشان که به موسی و عیسی داده شده، و به 

پس  .«اندازیم و ما تسلیم هللا هستیمها جدایی نمیداده شده است، و در میان هیچ یک از آن
اند. و اید، ایمان بیاورند، قطعاً هدایت یافتهها )نیز( به مانند آنچه شما ایمان آوردهاگر آن

ها در ستیزند، پس بزودی هللا تو را از )شر( آناگر پشت کنند، پس جز این نیست که آنان 
 «.کفایت کند، و او ست شنوای دانا

مسجد  سویبههمراه او فرمان داد تا هنگام نماز مؤمنان  هللا به پیامبرش و

 :بود ÷ شان باشد؛ چنانکه قبال قبلۀ ابراهیمقبله آنجاالحرام روی آورند و 

َر ﴿ فرماید:هللا متعال می َهَك َشط  َت فََول ِ َوج  ُث َخَرج  ِجدِ ٱَوِمن  َحي  َمس  َحَراِم  ٱ ل  ُث  ل  َوَحي 

َرهُ  ة  ۥ َما كُنتُم  فََولُّواا ُوُجوَهكُم  َشط  كُم  ُحجَّ و از هر جا » .[120]البقرة:  ﴾ِلئَلَّ يَكُوَن ِللنَّاِس َعلَي 

نان( هر جا که که بیرون شدی پس روی خود را بسوی مسجد الحرام کن، و )ای مؤم
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بر  -جز کسانی از ایشان که ستم کردند  -بودید روی خود را به سوی آن کنید، تا مردم؛
 «.شما حجتی نداشته باشند

کند، با قبلۀ ابراهیم گفتند قبلۀ محمد که آیین ابراهیم را ادعا میزیرا مشرکان می
 .متفاوت است

همسایگان خانۀ کهن هللا در ادامه نعمت خویش را برای اصحاب پیامبرش و 
که این خانه را قبلۀ آنان قرار داد و رسولی از میان خودشان کند می خویش بیان

 بایدسازد؛ بنابراین، دهد و پاکیزه میو تعلیم میکند می فرستاد که آنان را هدایت
 :شکر نعمت هللا را به جا آورند

ُكم   َمتِيَوِلُتِمَّ نِع  ﴿ فرماید:هللا متعال می تَُدونَ  َعلَي  نَا فِيُكم   ١٢٠َولَعَلَُّكم  تَه  َسل  َكَما  أَر 

يُكم  َويُعَل ُِمُكمُ  تِنَا َويَُزك ِ ُكم  َءايََٰ لُواا َعلَي  نُكم  يَت  بَ ٱَرُسوَٗل م ِ ِكتََٰ َمةَ ٱوَ  ل  ِحك  ا لَم  تَُكونُواا  ل  َويُعَل ُِمُكم مَّ

لَُمونَ  ُكُرونِي  ٱفَ  ١٢١تَع 
ُكم  وَ  ذ  ُكر  ُكُرواا ٱأَذ  فُُرونِ  ش   .[125-120]البقرة:  ﴾١٢٥ِلي َوََل تَك 

و تا نعمت خود را بر شما تمام کنم، و باشد که هدایت شوید. چنانکه پیامبری از خودتان »
گرداند، و به خواند، و شما را پاک میدر میان شما فرستادیم، که آیات ما را بر شما می

دهد. پس مرا یاد نستید به شما یاد میداآموزد، و آنچه نمیشما کتاب )قرآن( و حکمت می
 «.کنید تا شما را یاد کنم و سپاس مرا گویید و ناسپاسی من نکنید

ترین خانه و آیات ترین مکان بر روی زمین است که بزرگمسجدالحرام، مقدس
 روشن در آن قرار دارند:

ت  ﴿ فرماید:هللا متعال می َل بَي  لَِمينَ  َوهُٗدى ُمبَاَرٗكا بِبَكَّةَ  لَلَِّذي ِللنَّاِس  ُوِضعَ  إِنَّ أَوَّ عََٰ  ٩٦ل ِل 

ِهيَم  َوَمن َدَخلَهُ  َرَٰ قَامُ إِب  ٞت مَّ ُت  بَي ِنََٰ براستی نخستین » .[97-96]آل عمران:  ﴾َكاَن َءاِمٗناۥ فِيهِ َءايََٰ

ای که برای )عبادت( مردم قرار داده شده، همان است که در مکه است، که پر خانه
های روشن، )از جمله( مقام ابراهیم یه( هدایت جهانیان است. در آن نشانهبرکت و )ما

 «.است. و هر کس داخل آن )حرم( شود؛ در امان خواهد بود

فَاٱإِنَّ ﴿  َوةَ ٱوَ  لصَّ َمر  از « مروه»و « صفا»همانا » .[121]البقرة:  ﴾ّللَِّ ٱِمن َشعَا ئِِر  ل 

 «.های( هللا استشعائر )نشانه

م  َشعََٰ ئَِر ﴿ ِلَك  َوَمن يُعَظ ِ
َوى  ّللَِّ ٱَذَٰ قُلُوبِ ٱفَإِنََّها ِمن تَق  حکم( این ») .[25]الحج:  ﴾٣٥ل 

گمان این )کار( از پرهیزگاری که شعائر الهی را بزرگ دارد، پس بیاست، و کسی
 «.هاستدل

 :جنگدستمکارتر از آن کس وجود ندارد که علیه مساجد خدا می

ِجَد ﴿ فرماید:هللا متعال می نََع َمَسَٰ ن مَّ لَُم ِممَّ َكَر فِيَها  ّللَِّ ٱَوَمن  أَظ  ُمهُ ٱأَن يُذ  َوَسعَىَٰ  ۥس 

ُخلُوَها  إَِلَّ َخا ئِِفيَن  لَُهم  فِي  ئَِك َما َكاَن لَُهم  أَن يَد 
لََٰ  يَاٱفِي َخَرابَِها   أُوا ن  يٞ  لدُّ  فِي َولَُهم   ِخز 

های و کیست ستمکارتر از آن کس که مسجد» .[114]البقرة:  ﴾١١٤َعَذاب  َعِظيمٞ  ل  ِخَرةِ ٱ

ها کوشید؟! شایسته آنان هللا را باز داشت که در آن نام هللا برده شود، و در ویرانی آن
نیست، جز به حال ترس وارد این مساجد شوند، بهره آنان در دنیا خواری و رسوائی، و 

 «.در آخرت عذاب بزرگی است
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 آییدارند؛ زیرا گردهممردم را از مسجد الحرام بازمیبرخی دشمنان دین، 
 : آوردهللا به تنهایی، آنان را به خشم می سویبههایشان و توجه دلمؤمنان 

ِجدِ ٱوَ  ّللَِّ ٱَكفَُرواا َويَُصدُّوَن َعن َسبِيِل  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َمس  َحَرامِ ٱ ل   ل 

هُ ِللنَّاِس َسَوا ًء  لَِّذيٱ نََٰ ِكفُ ٱَجعَل  عََٰ بَاِد  ٱفِيِه وَ  ل  م   ل  َحاِد  بُِظل  هُ  َوَمن يُِرد  فِيِه بِإِل   َعَذاب   ِمن   نُِّذق 

که کافر شدند، و )مردم را( از راه هللا باز گمان کسانیبی» .[52]الحج:  ﴾٥٢أَِليم  

ی( مردم یکسان قرار دادیم، همهدارند و )همچنین از( مسجد الحرام، که آن را برای )می
روی )و جا کجکه از روی ستم در آن)چه( مقیم در آنجا و یا وارد  بر آن، و کسی

 «.چشانیمانحراف از حق را( بخواهد، از عذاب دردناک به او می

یکی از صفات منافقان این است که از طریق دوستی با کافران، در جستجوی 
 :عزت هستند

ِر ﴿ فرماید:هللا متعال می ِفِقينَ ٱبَش ِ ُمنََٰ يَتَِّخذُوَن  لَِّذينَ ٱ ١٣١بِأَنَّ لَُهم  َعَذابًا أَِليًما ل 

ِفِرينَ ٱ َكَٰ ِليَا َء ِمن ُدوِن  ل  ِمنِيَن  ٱأَو  ُمؤ  تَغُوَن ِعنَدُهُم  ل  ةَ ٱأَيَب  ِعزَّ ةَ ٱفَإِنَّ  ل  ِعزَّ ِ َجِميٗعا ل   ﴾١٣٩ّلِلَّ
ده که برایشان عذابی دردناک است. آنان که  به منافقان بشارت» .[129-121]النساء: 

جویند؟ پس گزینند، آیا به نزد آنان عزت میکافران را به جای مؤمنان به دوستی بر می
 «.)بدانند که( عزت همه ازآن هللا است

 است:مؤمنان  عزت، مخصوص هللا و رسولش و

ِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ةُ ٱَوّلِلَّ ِعزَّ ِكنَّ وَ ۦ َوِلَرُسوِلهِ  ل  ِمنِيَن َولََٰ ُمؤ  ِفِقينَ ٱِلل  ُمنََٰ لَُمونَ  ل   ﴾ََل يَع 
که عزت از آِن هللا، و فرستادة او و مؤمنان است، ولی منافقان در حالی» .[1]المنافقون: 

 «.دانندنمی

َزنُواا َوأَنتُمُ َوََل تَِهنُواا ﴿ نَ ٱ َوََل تَح  لَو  َع  ِمنِينَ  ل  ؤ   .[129]آل عمران:  ﴾١٣٩إِن ُكنتُم مُّ

 «.و سست نشوید و اندوهگین نگردید، و شما برتر هستید؛ اگر مؤمن باشید»

 :هستندمؤمنان  دوستان مومنان، هللا و رسولش و 

ُ ٱإِنََّما َوِليُُّكمُ ﴿ فرماید:هللا متعال می ةَ ٱيُِقيُموَن  لَِّذينَ ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱوَ ۥ َوَرُسولُهُ  ّللَّ لَوَٰ  لصَّ

تُوَن  ةَ ٱَويُؤ  َكوَٰ ِكعُونَ  لزَّ َ ٱَوَمن يَتََولَّ  ٢٢َوُهم  َرَٰ َب  لَِّذينَ ٱوَ ۥ َوَرُسولَهُ  ّللَّ  ّللَِّ ٱَءاَمنُواا فَإِنَّ ِحز 

ِلبُونَ ٱُهمُ  غََٰ ها که یار و ولی شما تنها هللا است، و پیامبراش و آن» .[26-22]المائدة:  ﴾٢٦ل 

دارند و آنان  با خشوع و فروتنی زکات را بر پا می که نمازاند، )همان(کسانیایمان آورده
اند، دوست بدارد، )او که ایمان آوردهرا  دهند. و هر کس هللا و پیامبر او و کسانیرا می

 «.از حزب هللا است و( یقیناً حزب هللا پیروز است

ِمنُونَ ٱوَ ﴿ ُمؤ  تُ ٱوَ  ل  ِمنََٰ ُمؤ  ۡ   ل  ِليَا ُء بَع  ُضُهم  أَو  و مردان مؤمن و » .[71 ]التوبة: ﴾بَع 

 «.زنان مؤمن دوستان )و یاور( یکدیگرند

به کافران و دوستی با آنان نهی  تکیه و اعتمادخویش را از مؤمن  هللا بندگان
 :فرمایدمی

َِّخذُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ِفِرينَ ٱَءاَمنُواا ََل تَت َكَٰ ِليَا َء ِمن ُدوِن  ل  أَو 

ِمنِينَ ٱ ُمؤ  که ایمان آوردید! کافران را به جای مؤمنان ای کسانی» .[144]النساء:  ﴾ل 
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 «.دوستان )خود( نگیرید

َِّخذُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ يَُهودَ ٱَءاَمنُواا ََل تَت َرىَٰ  ٱوَ  ل  ۡ    لنََّصَٰ ِليَا ُء بَع  ُضُهم  أَو  ِليَا َء  بَع   َوَمن أَو 

نُكم   يَتََولَُّهم ُهم   إِنَّ  فَإِنَّهُۥ م ِ ِدي  ّللََّ ٱِمن  مَ ٱََل يَه  قَو  ِلِمينَ ٱ ل 
ۡٞ  لَِّذينَ ٱفَتََرى  ٢١لظََّٰ َر فِي قُلُوبِِهم مَّ

َشىَٰ  أَن تُِصيبَنَا َدا ئَِرةٞ  ِرُعوَن فِيِهم  يَقُولُوَن نَخ  که ایمان ای کسانی» .[25-21]المائدة:  ﴾يَُسَٰ

که از آوردید! یهود و نصاری را به دوستی بر نگزینید، آنان دوستان یکدیگرند، و کسانی
کند. پس ها هستند، همانا هللا گروه ستمکار را هدایت نمیها دوستی کنند، از آنشما با آن

آنان بینی که در )دوستی با( بیماری )= نفاق( است می شانهای کسانی را که در دل
 «.گویند: می ترسیم که آسیبی به ما برسدشتابتند )و( میمی

بر ترسند که کفار کنند؛ زیرا میقدمی میدر دوستی با کافران پیشمنافقان 
دهند تا جایگاهی نزد کفار داشته این کار را انجام میمنافقان  .مسلمانان چیره شوند

  .باشند
و رسولش کافر هستند، مردم را  تعالی وانه بیان فرمود دشمنانش که به اهللا سبح
دارند و برای این کار، اموال و میکه آن را برای بندگانش پسندید، باز از دینش

 :کنندشان را هزینه میتوان

لَُهم  ِليَُصدُّواا َعن َسبِيِل  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می َوَٰ  ﴾ّللَِّ ٱَكفَُرواا يُنِفقُوَن أَم 
داشتن )مردم( از شان را برای بازکه کافر شدند، اموالبه راستی کسانی» .[26]األنفال: 

 «.کنندراه هللا خرچ می

ا قَد  َسلَفَ ﴿ فَر  لَُهم مَّ اا إِن يَنتَُهواا يُغ  لَِّذيَن َكفَُرو   .[21]األنفال:  ﴾قُل ل ِ

 .یعنی اگر از کفر و بازداشتن از دین هللا و دشمنی با مؤمنان دست بکشند

ِلينَ ٱَوإِن يَعُوُدواا فَقَد  َمَضت  ُسنَُّت ﴿ َوَّ که ای پیامبر!( به کسانی») .[21]األنفال:  ﴾ل 

 «.شودهایشان آمرزیده میکافر شدند بگو: اگر )از کفر و دشمنی( دست بر دارند، گذشته

 .آیدمتجاوز، به عقوبت و عذاب گرفتار می 

تِلُوُهم  َحتَّىَٰ ََل تَُكوَن ﴿ نَةٞ َوقََٰ ينُ ٱ َويَُكونَ  فِت  ها پیکار و با آن» .[29]األنفال:  ﴾ّلِلَِّ  ۥُكلُّهُ  لد ِ

 «.کنید، تا فتنۀ )شرک( ریشه کن شود، و )پرستش و( دین، همه از آن هللا باشد

تا بندگان هللا را به فتنه نیندازند و آنان را از دین هللا که آن را برای بندگانش  
 .پسندید، بازندارند

اا ٱفَإِِن ﴿ َ ٱفَإِنَّ  نتََهو  َملُوَن بَِصيرٞ  ّللَّ اا فَ  ٣٩بَِما يَع  اا ٱَوإِن تََولَّو  لَُمو  َ ٱأَنَّ  ع  َم  ّللَّ ُكم   نِع  لَىَٰ َمو 

لَىَٰ ٱ َمو  َم  ل  ها )از شرک و آزار و اذیت( پس اگر آن» .[40-29]األنفال:  ﴾٤٠لنَِّصيرُ ٱَونِع 

بیناست. و اگر )سرپیچی و( روی گردانی کنند، پس کنند؛ دست بر دارند، هللا به آنچه می
 «.بدانید که هللا سرپرست )و موالی( شماست، چه نیکو سرپرست و چه نیکو یاوری است
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شان، ضد فرمود که کافران با وجود اختالف مذاهب هللا سبحانه
 :پیروان ایمان و حقیقت، متحد هستند

نَةٞ  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می عَلُوهُ تَُكن فِت  ۡ   إَِلَّ تَف  ِليَا ُء بَع  ُضُهم  أَو   فِي َكفَُرواا بَع 

ِۡ ٱ َر  که کافر شدند، دوستدار )و یاور( و کسانی» .[72]األنفال:  ﴾٧٣َكبِيرٞ  َوفََسادٞ  ل 

یکدیگرند، اگر )شما ای مؤمنان این کار را( نکنید، فتنه و فسادی بزرگ در زمین بر پا 
 .«خواهد شد

، از اینکه مبادا دین یا حامالن دین از بین بروندپیامبران و بندگان صالح هللا، 
فرماید که شوند، اما هللا به پیامبرانش امر میدچار غم و اندوه و دلتنگی می

دهند که اندوهگین مباشند؛ دستور می انشاندوهگین مباشند و پیامبران به پیروان
 :رساند و همراه دوستانش استزیرا هللا دین خویش را یاری می

ق  ﴿: فرمایدمی ج هللا خطاب به پیامبرش ِهم  َوََل تَُك فِي َضي  َزن  َعلَي  ا َوََل تَح  مَّ  م ِ

ُكُرونَ  ورزند؛ دلتنگ ها اندوهگین مشو، و از آنچه مکر میو بر آن» .[157]النحل:  ﴾يَم 

 «.مباش

َزن   َوَلَ  تََخف   َلَ ﴿: فرمایدمی ÷هللا خطاب به لوط  وكَ  إِنَّا تَح  لَكَ  ُمنَجُّ  ﴾َوأَه 
ات را نجات خواهیم گمان ما تو و خانوادهنترس، و غمگین مباش، بی» .[22بوت: ک]العن
 «.داد

َزن  إِنَّ ﴿: خطاب به یار غارش فرمود جمحمد   َ ٱََل تَح   .[40]التوبة:  ﴾َمعَنَا ّللَّ

 «.اندوهگین مباش، یقیناً هللا با ماست»

 :بال و تسلط دشمناناسباب رفع 

 :تحقق ایمان و ترک گناهان

ِد ِللَِّذيَن يَِرثُوَن ﴿ فرماید:هللا متعال می َۡ ٱأََو لَم  يَه  َر  ِلَها  أَن لَّو  نََشا ُء  ل  ِد أَه  ِمن  بَع 

َمعُونَ  بَُع َعلَىَٰ قُلُوبِِهم  فَُهم  ََل يَس  ُهم بِذُنُوبِِهم   َونَط  نََٰ َك  ١٠٠أََصب  قَُرىَٰ ٱتِل  َك ِمن   ل  نَقُصُّ َعلَي 
ُهم  ُرُسلُُهم بِ  بَا ئَِها  َولَقَد  َجا َءت  تِ ٱأَن  بَي ِنََٰ بَُع  ل  ِلَك يَط  ُل  َكَذَٰ ِمنُواا بَِما َكذَّبُواا ِمن قَب  ُ ٱفََما َكانُواا ِليُؤ   ّللَّ

ِفِرينَ ٱَعلَىَٰ قُلُوِب  َكَٰ ا پس از آیا برای آنان که زمین ر» .[101-100]األعراف:  ﴾١٠١ل 

ها برند، روشن )و واضح( نشده است که اگر بخواهیم آن)نابود کردن( اهلش به ارث می
های شان  مهرمی نهیم، آنگاه آنان کنیم، و بر دلشان هالک میرا )نیز( به )کیفر( گناهان

هایی( است که برخی از ها، شهرها )و آبادیشنوند. این)صدای حق و پندی را( نمی
شان دالیل )و معجزات( روشن برای کنیم، و محققاً پیامبرانبر تو حکایت می اخبار آن را

آنان آورند، پس هرگز به آنچه از پیش تکذیب کرده بودند، ایمان نیاوردند، اینگونه هللا بر 
 «.نهدهای کافران مهر میدل

 :بردن به هللا با دعاو پناهاظهار فروتنی و تواضع 
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ِكن قََست  قُلُوبُُهم  َوَزيََّن ﴿ فرماید:هللا متعال می ُعواا َولََٰ ُسنَا تََضرَّ ََل  إِذ  َجا َءُهم بَأ  فَلَو 

نُ ٱلَُهُم  َطَٰ َملُونَ  لشَّي  ُرواا بِهِ  ٤٣َما َكانُواا يَع  ا نَُسواا َما ذُك ِ ء   ۦفَلَمَّ َب ُكل ِ َشي  َوَٰ ِهم  أَب  نَا َعلَي  فَتَح 

اا  ِلُسونَ  َحتَّىَٰ  إَِذا فَِرُحواا بَِما  أُوتُو  ب  تَٗة فَإَِذا ُهم مُّ ُهم بَغ  نََٰ پس » .[44-42]األنعام:  ﴾٤٤أََخذ 

های  ها رسید زاری نکردند؟ )و تسلیم نشدند؟!( بلکه دلکه عذاب ما به آنچرا هنگامی
کردند، در نظرشان آراست. پس چون آنچه ها سخت شد، و شیطان، هر کاری که میآن

ها گشودیم فراموش کردند، درهای همه چیز را به روی آنها یاد آوری شده بود را به آن
ها را گرفتیم، در این هنگام همه تا وقتی که به آنچه داده شدند شاد گشتند، ناگهان آن

 «.مأیوس شدند

 : از منکر امر به معروف و نهی

ُرواا بِهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ا نَُسواا َما ذُك ِ نَا  ۦ  فَلَمَّ َن َعِن  لَِّذينَ ٱأَنَجي  َهو  ءِ ٱيَن   لسُّو 

نَا  ُسقُونَ َظلَُمواا بِعََذاِب  بَ  لَِّذينَ ٱَوأََخذ  پس چون » .[162]األعراف:  ﴾١٦٢يِس  بَِما َكانُواا يَف 

کردند، آنچه را که به آن پند داده شدند، فراموش کردند، کسانی را که از بدی نهی می
یفر( آنکه نافرمان بودند، به عذابی سخت نجات دادیم، و کسانی را که ستم کردند، به )ک

 «.گرفتار ساختیم

ِلَك ﴿ قَُرىَٰ ٱَوَما َكاَن َربَُّك ِليُه  م   ل  لَُها بُِظل  ِلُحونَ  َوأَه  و )ای » .[117]هود:  ﴾١١٧ُمص 

که ها( را به ظلم نابود کند، در حالیپیامبر!( پروردگارت چنین نبود که شهرها )و آبادی
 «.و( نیکوکار باشند اهل آن )افرادی شایسته

دین خویش توانا نباشد یا امنیت جانی و مالی و آبرویی نداشته  اقامۀبر مؤمن  اگر
باشد، باید دیار خویش را رها نموده و در راه هللا مهاجرت کند؛ زیرا هللا به او یاری 

 :رساندمی

ُهُم  لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ئَِكةُ ٱتََوفَّىَٰ
َملََٰ  َظاِلِمي  أَنفُِسِهم  قَالُواا فِيَم ُكنتُم   قَالُواا  ل 

عَِفيَن فِي  تَض  ِۡ  ٱُكنَّا ُمس  َر  ُۡ  ل  اا أَلَم  تَُكن  أَر  ِسعَةٗ  ّللَِّ ٱقَالُو  ئِكَ  فِيَها   فَتَُهاِجُرواا  َوَٰ
لََٰ   فَأُوا

ُهم   َوىَٰ عَِفينَ ٱإَِلَّ  ٩٧َمِصيًرا َوَسا َءت   َجَهنَُّم   َمأ  تَض  ُمس  َجالِ ٱِمَن  ل  نِ ٱوَ  لن َِسا ءِ ٱوَ  لر ِ َدَٰ ِول  ََل  ل 
تَُدوَن َسبِيٗل  تَِطيعُوَن ِحيلَٗة َوََل يَه  ئَِك َعَسى  ٩١يَس 

لََٰ  ُ ٱفَأُوا ُهم   َوَكاَن  ّللَّ فَُو َعن  ُ ٱأَن يَع  ا  ّللَّ َعفُوًّ
ِۡ ٱيَِجد  فِي  ّللَِّ ٱ۞َوَمن يَُهاِجر  ِفي َسبِيِل  ٩٩َغفُوٗرا َر  َغمٗ  ل   َوَمن ُمَرَٰ

 
ا َكثِيٗرا َوَسعَٗة

تِهِ  ُرج  ِمن  بَي  هُ  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱُمَهاِجًرا إِلَى  ۦيَخ  ِرك  تُ ٱثُمَّ يُد  َمو  ُرهُ  ل  ِ  ٱَعلَى  ۥفَقَد  َوقََع أَج   ّللَّ

ُ ٱَوَكاَن  ِحيمٗ  ّللَّ شان که فرشتگان جانهمانا کسانی» .[100-97]النساء:  ﴾١٠٠اَغفُوٗرا رَّ

که به خویشتن ستم کرده بودند )فرشتگان( به آنان گفتند: شما در چه در حالیرا گرفتند 
مگر سر زمین »)فرشتگان( گفتند: « ما در زمین مستضعف بودیم»حالی بودید؟ گفتند: 

شان دوزخ است و بدجایی بنابراین جایگاه« خدا، پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟
ای دارند و نه راهی زنان و کودکانی که نه چارهاست. مگر آن مستضعفان از مردان و 

یابند. پس اینان را امید است که هللا از ایشان در گذرد )و ببخشاید( و هللا )برای نجات( می
که در راه هللا هجرت کند در زمین جاهای امن فراوان و است. و کسیی آمرزندهبخشاینده

قصد هجرت به سوی هللا و پیامبرش، که به یابد. و کسیگشایش )در رزق و روزی( می
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ً پاداشش بر هللا است. و هللا  از خانه خود بیرون رود، آنگاه مرگش فرا رسد، قطعا
 «.ی مهربان استآمرزنده

 :مؤمنان دوستان یکدیگر هستند

ِمنُونَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمؤ  تُ ٱوَ  ل  ِمنََٰ ُمؤ  ۡ   ل  ِليَا ءُ بَع  ُضُهم  أَو   .[71 ]التوبة: ﴾بَع 

 «.و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان )و یاور( یکدیگرند»

فرماید هللا یکی از صفاتی را که از جانب بندگانش دوست دارد اینگونه بیان می
 :کنندکه هر گاه ستمی به آنان روا داشته شود، آن را بدون تجاوز از حد دفع می

يُ ٱإَِذا  أََصابَُهُم  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می بَغ  ُؤاا َسي ِئَة   ٣٩ُهم  يَنتَِصُرونَ  ل 
َوَجَزَٰ 

ُرهُ  لََح فَأَج  لَُها  فََمن  َعفَا َوأَص  ث  ِ  ٱَعلَى  ۥَسي ِئَٞة م ِ ِلِمينَ ٱََل يُِحبُّ  ۥإِنَّهُ  ّللَّ
 نتََصرَ ٱَولََمِن  ٤٠لظََّٰ

ِمهِ  َد ُظل  ن َسبِيل   ۦبَع  ِهم م ِ ئَِك َما َعلَي 
لََٰ  ِلُموَن  لَِّذينَ ٱَعلَى  لسَّبِيلُ ٱإِنََّما  ٤١فَأُوا  لنَّاسَ ٱيَظ 

غُوَن فِي  ِۡ ٱَويَب  َر  ِر  ل  ِ  ٱبِغَي  َحق 
ئَِك لَُهم  َعَذاب  أَِليمٞ  ل 

لََٰ  و » .[46-29]الشورى:  ﴾٤٥أُوا

و جزایی بدی، بدیی است همانند گیرند. ها برسد، انتقام میکه چون ستمی به آنکسانی

گمان آن، پس هر کس که در گذرد، و اصالح )و آشتی( کند، پاداشش بر هللا است، بی

که پس از ستمی که بر او رفته است، انتقام او ستمکاران را دوست ندارد. و کسی

بگیرد، پس اینانند که هیچ راه )مالمتی( بر آنان نیست. تنها راه )مالمت( بر کسانی 

کنند، اینانند کنند، و در زمین به ناحق سرکشی )و ستم( میست که به مردم ستم میا

 «.شان  عذابی دردناک استکه برای

تِلُواا فِي َسبِيِل ﴿  إِنَّ  لَِّذينَ ٱ ّللَِّ ٱَوقََٰ
اا  تَُدو  تِلُونَُكم  َوََل تَع 

َ ٱيُقََٰ تَِدينَ ٱََل يُِحبُّ  ّللَّ ُمع   ﴾١٩٠ل 
جنگند، جنگ کنید و از حد تجاوز که با شما میراه هللا با کسانیو در » .[190]البقرة: 

 «.داردنکنید، که هللا تجاوزگران را دوست نمی

جنگند، بجنگند و کشته شوند، ساکن اگر در راه هللا با کسانی که با آنان می

که هرگز در وعدۀ خویش  ـای است از جانب هللا شوند؛ این وعدهبهشت می

 : کندخالف نمی

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می تََرىَٰ ٱ ّللَّ ِمنِينَ ٱِمَن  ش  ُمؤ  لَُهم بِأَنَّ لَُهمُ  ل  َوَٰ َجنَّةَ  ٱأَنفَُسُهم  َوأَم   ل 

تِلُوَن فِي َسبِيِل  ِه َحق ٗ  ّللَِّ ٱيُقََٰ ًدا َعلَي  تَلُوَن  َوع  تُلُوَن َويُق  ةِ ٱ فِي افَيَق  َرىَٰ نِجيلِ ٱوَ  لتَّو  ِ َءاِن  ٱوَ  ل  قُر   ل 
فَىَٰ بِعَه   ِ  ٱِمَن  ۦِدهِ َوَمن  أَو  ِشُرواا ٱفَ  ّللَّ تَب  ِعُكُم  س  تُم بِهِ  لَِّذيٱبِبَي  ِلَك ُهَو  ۦ بَايَع  زُ ٱَوَذَٰ فَو   ل 

عَِظيمُ ٱ شان را خریده هایشان و اموالگمان هللا از مؤمنان جانبی» .[111]التوبة:  ﴾١١١ل 

)بدین صورت که(: در راه هللا جنگ ها باشد. است، به )بهاى( اینكه بهشت برای آن
ی حقی است بر او، )که( در تورات شوند، )این( وعدهکشند، و کشته میکنند، پس میمی

و انجیل و قرآن )آمده است( و چه کسی از هللا به عهدش وفا دارتر است؟! پس شاد باشید، 
 «.اید، و این همان کامیابی بزرگ استبه داد و ستدی که شما با او کرده

بعالوه، کنند؛ هنگام رویارویی با دشمن، هرگز فرار نمیمؤمنان  این دلیل،به 
 :هللا آنان را از این کار بازداشته است
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اا إَِذا لَِقيتُُم  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می فٗ  لَِّذينَ ٱَءاَمنُو   تَُولُّوُهمُ  فََل  اَكفَُرواا َزح 

بَارَ ٱ َد  اید! چون با انبوه کافران )در میدان که ایمان آوردهای کسانی» .[12]األنفال:  ﴾١٢ل 

 «.ها پشت نکنیدجنگ( روبرو شوید، پس به آن
شان از آنان درخواست خویش واجب کرده که اگر برادرانمؤمن  هللا بر بندگان

 :یاری کردند، وظیفۀ یاری را به پا دارند

تَنَصُروُكم  ٱَوإِِن ﴿ فرماید:هللا متعال می ينِ ٱفِي  س  ُكُم  لد ِ رُ ٱفَعَلَي  ِم   لنَّص  إَِلَّ َعلَىَٰ قَو 

قٞ  يثََٰ نَُهم م ِ نَُكم  َوبَي  و اگر در )کار( دین از شما یاری خواستند، پس » .[75]األنفال:  ﴾بَي 

ها پیمانی ها  را( یاری کنید، مگر بر علیه گروهی که میان شما و آنبرشماست که )آن
 «.است

تِلُوَن فِي ﴿ عَِفينَ ٱوَ  ّللَِّ ٱ س بِیلِ َوَما لَُكم  ََل تُقََٰ تَض  ُمس  َجالِ ٱِمَن  ل  نِ ٱوَ  لن َِسا ءِ ٱوَ  لر ِ َدَٰ ِول   لَِّذينَ ٱ ل 

ِذِه  نَا ِمن  َهَٰ ِرج  يَةِ ٱيَقُولُوَن َربَّنَا  أَخ  قَر  لَُها وَ  لظَّاِلمِ ٱ ل  عَلٱأَه  عَلَوٱ الَّنَا ِمن لَُّدنَك َوِلي ٗ  ج   انَلَّ  ج 
تِلُوَن ِفي َسبِيِل  لَِّذينَ ٱ ٧٢ِمن لَُّدنَك نَِصيًرا ِ  ٱَءاَمنُواا يُقََٰ ِتلُوَن فِي َسبِيِل  لَِّذينَ ٱوَ  ّللَّ َكفَُرواا يُقََٰ

غُوتِ ٱ
ِليَا َء  لطََّٰ اا أَو  ِتلُو 

ِن  ٱفَقََٰ َطَٰ ي  َد  لشَّ نِ ٱإِنَّ َكي  َطَٰ و » .[76-72]النساء:  ﴾٧٦َكاَن َضِعيفًا لشَّي 

است که در راه هللا و )برای یاری( مردان و زنان و کودکان، مستضعف شدهشما را چه 
پروردگارا! ما را از این شهر )مکه( که اهلش »گویند: کنید، آنان که میپیکار نمی

ستمگرند، بیرون ببر، و از جانب خود، برای ما سر پرستی قرار بده، و از جانب خود 
کنند، اند در راه هللا پیکار میکه ایمان آوردهنیکسا«.  یار و مددکاری برای ما مقرر کن

کنند، پس شما با یاران و آنان که کافرند در راه طاغوت )= بت و شیطان( پیکار می
 «.شیطان پیکار کنید، قطعاً نیرنگ )و نقشه( شیطان ضعیف است

ُهُم ﴿ ب  تِلُوُهم  يُعَذ ِ ُ ٱقََٰ ُكم   ّللَّ ِزِهم  َويَنُصر  ِديُكم  َويُخ  م   بِأَي  ِف ُصُدوَر قَو  ِهم  َويَش   َعلَي 

ِمنِينَ  ؤ  ظَ قُلُوبِِهم   ١٤مُّ ِهب  َغي  ها بجنگید، تا هللا با دستان شما با آن» .[12-14]التوبة:  ﴾َويُذ 

ها پیروزی دهد، و سینۀ گروه شان کند، و آنان را رسوا سازد، و شما را بر آنعذاب
 «.بردرا از میان میهای شان  بخشد. و خشم دلمؤمنان راشفا می

 :است بر جهاد با جان جهاد با مال، مقدم

ِمنُونَ ٱإِنََّما ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمؤ  تَابُواا  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱَءاَمنُواا بِ  لَِّذينَ ٱ ل  ثُمَّ لَم  يَر 

ِلِهم  َوأَنفُِسِهم  فِي َسبِيِل  َوَٰ َهُدواا بِأَم  ِ  ٱَوَجَٰ ئَِك ُهُم  ّللَّ
لََٰ  ِدقُونَ ٱأُوا  .[12]الحجرات:  ﴾١٢لصََّٰ

اند، سپس )در این مؤمنان )حقیقی( تنها کسانی اند که به هللا و پیامبرش ایمان آورده»
اند، و با اموال خود و جان های خود در راه هللا جهاد باره( شک )و تردید( نکرده

 «.اند، اینانند که راستگویانندکرده

َهُدواا فِي َسبِيِل  لَِّذينَ ٱ﴿ َظُم َدَرَجةً ِعنَد  ّللَِّ ٱَءاَمنُواا َوَهاَجُرواا َوَجَٰ ِلِهم  َوأَنفُِسِهم  أَع  َوَٰ بِأَم 

ِ  ٱ ئَِك ُهُم  ّللَّ
لََٰ  فَا ئُِزونَ ٱَوأُوا که ایمان آوردند، و هجرت مقام( کسانی») .[50]التوبة:  ﴾٥٠ل 

تر(  جهاد کردند، نزد هللا برتر )و بلندمرتبههایشان در راه هللاشان و جانکردند، و با اموال
 «.ها همان رستگاراننداست، و آن
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به دلیل دوری یا  کسهراین امر، حکمت و رحمت هللا بر بندگانش است که اگر 
 :ناتوانی، قادر بر یاری ستمدیدگان نباشد، از مزد جهاد با مال محروم نماند

ُ ٱََل يَُكل ُِف ﴿ فرماید:هللا متعال می عََها ّللَّ ًسا ِإَلَّ ُوس  هللا هیچ کس » .[516]البقرة:  ﴾نَف 

 «.کنداندازه توانش تکلیف نمیرا جز به

 :فرمایدحقیقی معرفی میمؤمنان  هللا مجاهدان در راه خویش و یاوران آنان را

َهُدواا فِي َسبِيِل  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ ٱَءاَمنُواا َوَهاَجُرواا َوَجَٰ َءاَوواا  لَِّذينَ ٱوَ  ّللَّ

ِئَك ُهُم 
لََٰ  اا أُوا نََصُرو  ِمنُونَ ٱوَّ ُمؤ  ِفَرةٞ  لَُّهم ا  َحق ٗ  ل  غ  قٞ  مَّ و » .[74]األنفال:  ﴾٧٤َكِريمٞ  َوِرز 

که )ایشان که ایمان آوردند، و هجرت نمودند، و در راه هللا جهاد کردند، و کسانیکسانی
ها آمرزش و روزی اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آنرا( پناه دادند و یاری نمودند، 

 «.ای خواهد بودشایسته

 و تأیید و در آخرت، یاریهللا به مجاهدان در راه خویش برای اعتالی دینش، 
 :زندگی خوش و خرم و مرفه وعده داده است

ئَِكةِ ٱإِذ  يُوِحي َربَُّك إِلَى ﴿ فرماید:هللا متعال می
َملََٰ  َءاَمنُواا   لَِّذينَ ٱأَن ِي َمعَُكم  فَثَب ِتُواا  ل 

ِقي فِي قُلُوِب  بَ ٱَكفَُرواا  لَِّذينَ ٱَسأُل  ع  ِربُواا ٱفَ  لرُّ َق  ض  نَاقِ ٱفَو  َع  ِربُواا ٱوَ  ل  ُهم  ُكلَّ  ض  ِمن 
ِلَك بِأَنَُّهم  َشا قُّواا  ١٥بَنَان   َ ٱَذَٰ َ ٱَوَمن يَُشاقِِق  ۥ َوَرُسولَهُ  ّللَّ َ ٱفَإِنَّ  ۥُسولَهُ َورَ  ّللَّ َشِديُد  ّللَّ

ِعقَابِ ٱ که پروردگارت به فرشتگان و به یاد آور( هنگامی») .[12-15]األنفال:  ﴾١٣ل 

اند؛ ثابت قدم دارید، به زودی من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده»وحی کرد: 
ها بزنید، و همۀ افکنم، پس بر فراز گردنکه کافر شدند؛ ترس و هراس میدل کسانی در

ها با هللا و رسولش مخالفت شان را بزنید )و قطع کنید(. این بخاطر آن است که آنانگشتان
 «.کردند، و هر کس با هللا و رسولش مخالفت کند، پس )بداند که( هللا سخت کیفراست

َرة   لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ ن   تُنِجيُكم َءاَمنُواا َهل  أَُدلُُّكم  َعلَىَٰ تَِجَٰ ِمنُوَن بِ  ١٠أَِليم   َعَذاب   م ِ ِ ٱتُؤ   ّللَّ

ِهُدوَن فِي َسبِيِل  ۦَوَرُسوِلهِ  لَُمونَ  ّللَِّ ٱَوتَُجَٰ ٞر لَُّكم  إِن ُكنتُم  تَع  ِلُكم  َخي 
ِلُكم  َوأَنفُِسُكم   َذَٰ َوَٰ  ١١بِأَم 
تَِها  ِري ِمن تَح  ت  تَج  ُكم  َجنََّٰ ِخل  ِفر  لَُكم  ذُنُوبَُكم  َويُد  َن  ٱيَغ  رُ ل  ن    َهَٰ ِت َعد 

ِكَن َطي ِبَٗة فِي َجنََّٰ َوَمَسَٰ
ِلَك  زُ ٱَذَٰ فَو  عَِظيمُ ٱ ل  َن  ١٥ل  ٞر م ِ َرىَٰ تُِحبُّونََها  نَص  ِر  ّللَِّ ٱَوأُخ  ٞح قَِريٞب  َوبَش ِ ِمنِينَ ٱَوفَت  ُمؤ   ١٣ل 
اا أَنَصاَر  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها  َحَواِري ِ  نُ ب  ٱَكَما قَاَل ِعيَسى  ّللَِّ ٱَءاَمنُواا ُكونُو  يََم ِلل  َن َمن  أَنَصاِري  َمر 
ِ  ٱإِلَى  َحَواِريُّونَ ٱقَاَل  ّللَّ ُن أَنَصاُر  ل  ِ  ٱنَح  ِءيَل َوَكفََرت طَّ فَ  ّللَّ َرَٰ  ن  بَنِي  إِس   اَمنَت طَّا ئِفَٞة م ِ

 
 ا ِئفَٞة

نَا  ِهِرينَ  لَِّذينَ ٱفَأَيَّد  بَُحواا َظَٰ ِهم  فَأَص  ِ ای » .[14-10]الصف:  ﴾١٤َءاَمنُواا َعلَىَٰ َعُدو 

اید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک که ایمان آوردهکسانی
تان در راه هللا جهاد هایدهد؟ به هللا و پیامبرش ایمان بیاورید، و با اموال و جاننجات می

تان را اگر بدانید این )کار( برای شما بهتر است. )اگر چنین کردید، هللا( گناهان کنید،
کند که نهرها از زیر )درختان( آن هایی  )از بهشت( وارد میبخشد، و شما را در باغمی

دهد(، این کامیابی بزرگی های پاکیزه در بهشت جاویدان )جای میجاری است، و در خانه
فرماید( که آن ی که آن را دوست دارید )نیز به شما عنایت میاست. و )نعمت( دیگر

یاری از سوی هللا و پیروزی نزدیک است، و مؤمنان را )به این پیروزی( بشارت ده. ای 
گونه  که عیسی پسر مریم به اید! یاوران )دین( هللا باشید، همانکه ایمان آوردهکسانی
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حواریون « وت( به سوی هللا هستند؟!چه کسانی یاوران من )در دع»حواریون گفت: 
پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند، و گروهی « ما یاوران )دین( هللا هستیم»گفتند: 

شان قوت )و توانایی( دادیم کافر شدند، آنگاه ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر دشمنان
 «.و سرانجام پیروز شدند

محقق  او تعالیهللا برای مجاهدان در راه و تایید از جانب  یاریبرای اینکه 
شود، باید به ایمان جامۀ عمل بپوشانند و تقوا پیشه کنند و با انجام طاعات و توبه 

هللا و ترک گناهان و یاری دین هللا در حد توان خویش به هللا روی بیاورند  سویبه
گردانند و ای که هیچ چیز را با او شریک نو هللا را به تنهایی بپرسند بگونه

دانند از آگاهان نمی آنچه راو  نورزندبا یکدیگر اختالف شکیبایی پیشه کنند و 
، هر چند اندک قدرت را به دست خواهند آوردترین بدین ترتیب، بزرگ .بپرسند

 :کنندکنند و بسیار ذکر هللا و دعا میباشند و بدین منظور، مال هزینه می

ُ ٱَوَعدَ ﴿ فرماید:هللا متعال می تِ ٱَءاَمنُواا ِمنُكم  َوَعِملُواا  لَِّذينَ ٱ ّللَّ ِلَحَٰ ِلفَنَُّهم  فِي  لصََّٰ تَخ  لَيَس 

ِۡ ٱ َر  لَفَ ٱَكَما  ل  تَخ  نَنَّ لَُهم  ِدينَُهُم  لَِّذينَ ٱ س  ِلِهم  َولَيَُمك ِ تََضىَٰ ٱ لَِّذيٱِمن قَب  لَنَُّهم  ر  لَُهم  َولَيُبَد ِ
نٗ  فِِهم  أَم  ِد َخو  ن  بَع  بُُدونَنِي ا  م ِ ِرُكونَ  َلَ  يَع  دَ  َكفَرَ  َوَمن ا  َشي   بِي يُش  ِلكَ  بَع  ئِكَ  َذَٰ

لََٰ   ُهمُ  فَأُوا

ِسقُونَ ٱ فََٰ هللا به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته » .[22]النور:  ﴾٢٢ل 

د، ها را در زمین جانشین )و حکمران( خواهد کرانجام دادند؛ وعده داده است که قطعاً آن
شان ها بودند جانشین )و حکمران( ساخت، و دینهمان گونه که کسانی را که پیش از آن

ها استوار )و پا برجا( سازد، و یقیناً )خوف و( ها پسندیده است برای آنرا که برای آن
کنند و چیزی را با من کند، تنها مرا پرستش میشان را به آرامش و امنیت مبدل میترس

 «.که بعد از این کافر شوند، اینانند که فاسقندد، و کسانیسازنشریک نمی

َ ٱإِن تَنُصُرواا ﴿ َداَمُكم   ّللَّ ُكم  َويُثَب ِت  أَق  اگر )دین( هللا را یاری » .[7]محمد:  ﴾يَنُصر 

 «.داردهایتان را )ثابت و( استوار میکند و گامکنید، )هللا( شما را یاری می

بُِرواا  َوإِن﴿ َّقُواا  تَص  ُكم   َلَ  َوتَت ُدُهم   يَُضرُّ َ ٱ إِنَّ  ا  َشي   َكي  َملُوَن ُمِحيطٞ  ّللَّ ]آل عمران:  ﴾بَِما يَع 

به  و اگر شما صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، مکر و نیرنگ شان هیچ زیانی» .[150
 «.کنند؛ احاطه داردشک هللا به آنچه میرسد، بیشما نمی

اا إَِذا لَِقيتُم  فِئَةٗ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿  بُتُواا فَٱ َءاَمنُو  ُكُرواا ٱوَ  ث  َ ٱ ذ  ِلُحونَ  لَّعَلَُّكم   اَكثِيرٗ  ّللَّ  .... ٤٢تُف 

َهَب ِريُحُكم   وَ  َشلُواا َوتَذ  َزُعواا فَتَف  اا  ٱَوََل تَنََٰ ِبُرو  َ ٱإِنَّ  ص  بِِرينَ ٱَمَع  ّللَّ -42]األنفال:  ﴾لصََّٰ

که با گروهی )از دشمن( روبرو شدید، اید! هنگامیآوردهکه ایمان ای کسانی» .[46

پایدار )و ثابت قدم( باشید، و هللا را بسیار یاد کنید، تا رستگار شوید. .... و با همدیگر 

نزاع نکنید، که سست شوید، و قوت )و مهابت( شما از میان برود، و صبر کنید، 

 «.گمان هللا با صابران استبی

ن ﴿ تَلَ  نَّبِي   َوَكأَي ِن م ِ َوَما  ّللَِّ ٱ َسبِيلِ  فِي أََصابَُهم   ِلَما   َوَهنُواا  فََما ِرب ِيُّوَن َكثِيرٞ  َمعَهُۥ قََٰ

تََكانُواا  ٱَضعُفُواا َوَما  ُ ٱوَ  س  بِِرينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ لَُهم  إَِلَّ  أَن قَالُواا َربَّنَا  ١٤٦لصََّٰ ِفر  ٱَوَما َكاَن قَو   غ 

َداَمنَا وَ لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِس   ِرنَا َوثَب ِت  أَق  نَاٱَرافَنَا فِي  أَم  مِ ٱَعلَى  نُصر  قَو  ِفِرينَ ٱ ل  َكَٰ ]آل  ﴾١٤٧ل 
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های انبوه، مردان خدایي و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده» .[147-146عمران: 
 ها هیچ گاه در برابر آنچه در راه هللا بدیشان رسید، سستی نورزیدند ونبرد کردند، آن

ناتوان نشدند، و زبونی نشان ندادند )و تسلیم دشمن نشدند( و هللا شکیبایان را دوست دارد. 
پروردگارا! گناهان ما را بیامرز، و از زیاده روی »و سخن آنان جز این نبود که گفتند: 

های ما را استوار بدار و ما را بر گروه کافران، ما، در کارمان )بر ما بیامرز( و گام
 «.دانپیروز گر

اش توضیح داد، پس از بکارگیری این اسباب که هللا آنها را در کتاب گرامی
زیرا هللا  .آورندشود و دشمنان به صلح روی مییاری هللا برای بندگانش نازل می

 :تر از آن است که تصور شود و عزت مخصوص اوستبزرگ

ا ﴿ فرماید:هللا متعال می تُمٱَوأَِعدُّواا لَُهم مَّ تََطع  ة   س  ن قُوَّ بَاطِ  َوِمن م ِ لِ ٱ ر ِ َخي  ِهبُوَن  ل  تُر 

لَُمونَُهمُ  ّللَِّ ٱَعُدوَّ ۦ بِهِ  ُكم  َوَءاَخِريَن ِمن ُدونِِهم  ََل تَع  ُ ٱَوَعُدوَّ ء   ّللَّ لَُمُهم   َوَما تُنِفقُواا ِمن َشي   يَع 
كُ  ّللَِّ ٱ َسبِيلِ  فِي لَمُ  م  يَُوفَّ إِلَي  ِم فَ  ٦٠ونَ َوأَنتُم  ََل تُظ  نَح  ٱ۞َوإِن َجنَُحواا ِللسَّل  لََها َوتََوكَّل   ج 

ها آماده و آنچه از نیرو در توان دارید؛ برای )مقابله با( آن» .[61-60]األنفال:  ﴾ّللَِّ ٱَعلَى 

سازید، و )همچنین( از اسبان بسته )ی ورزیده، مهیا کنید( تا به وسیلۀ آن دشمن هللا و 
شناسید ها را، که شما نمی، و )همچنین( دشمنان دیگری غیر از آندشمن خود را بترسانید

کنید، شناسد )بترسانید( و هر چیزی را که در راه هللا خرچ میها را میو خدا آن
شود، و به شما ستم نخواهد شد. و اگر به صلح )پاداشش( به تمام و کمال به شما داده می

 «.و بر هللا توکل کن مایل شدند، پس تو )نیز( از در صلح درآی،
کردن شکستن دژهای ستمگران که با بازداشتن از دین هللا و بدنامهللا جهاد را برای درهم

اما اگر دین هللا که  .کنند، تشریع فرمودآن، میان مردم و دین هللا عزوجل مانع ایجاد می

 :شوندرسوالنش را با آن فرستاد برای مردم آشکار شود، بر پذیرش آن مجبور نمی

نَةٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می تِلُوُهم  َحتَّىَٰ ََل تَُكوَن فِت  ينُ ٱ َويَُكونَ  َوقََٰ ِ  فَإِِن  لد ِ اا ٱّلِلَّ فََل  نتََهو 

َن إَِلَّ َعلَى  َوَٰ ِلِمينَ ٱُعد 
ها جنگ کنید؛ تا فتنه )شرک( و با آن» .[192]البقرة:  ﴾١٩٣لظََّٰ

گردد. پس اگر دست برداشتند؛ تجاوز جز بر باقی نماند، و دین )خالصانه( از آن هللا 
 «.ستمکاران روا نیست

َراهَ فِي ﴿ يِن  ٱََل  إِك  دُ ٱقَد تَّبَيََّن  لد ِ ش  در )قبول( دین هیچ اجباری » .[526]البقرة:  ﴾لرُّ

نیست، به راستی که راه راست )و هدایت( از راه انحراف )و گمراهی( روشن شده 
 «.است

 :فادارندمومنان به عهد و پیمان و

ِد  لَِّذينَ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می قَ ٱَوََل يَنقُُضوَن  ّللَِّ ٱيُوفُوَن بِعَه  ِميثََٰ  .[50]الرعد:  ﴾٥٠ل 

 «.شکنندکنند، و عهد )و پیمان( را نمیکه به پیمان هللا وفا میهمان( کسانی»)

فُواا بِ ﴿ ِد  ٱَوأَو  عَه  دَ ٱإِنَّ  ل  عَه  و به عهد )خویش( وفا کنید، » .[24]اإلسراء:  ﴾وَٗل َكاَن َمس   ل 

 «.شودگمان از عهد سؤال میبی

 :کننداما کسانی که به هللا ایمان ندارند، هر بار نقض پیمان می
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ِمنُونَ  لَِّذينَ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می ُهم  ثُمَّ  لَِّذينَ ٱ ٢٢َكفَُرواا فَُهم  ََل يُؤ  َهدتَّ ِمن  َعَٰ

ة  َوُهم  ََل يَتَّقُونَ  َدُهم  فِي ُكل ِ َمرَّ کسانی هستند که » .[26-22]األنفال:  ﴾٢٦يَنقُُضوَن َعه 

ها پیمان بستی، سپس هر بار پیمان که با آنآورند. کسانیکافر شدند، پس آنان ایمان نمی
 «.ترسنداز هللا( نمیشکنی ها )در خیانت و پیمانشکنند، و آنخود را می

َد  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ ِقهِ  ّللَِّ ٱيَنقُُضوَن َعه  ِد ِميثََٰ َطعُوَن َما  أََمَر  ۦِمن  بَع  ُ ٱَويَق  أَن يُوَصَل  ۦ بِهِ  ّللَّ

ِسُدوَن فِي  ِۡ ٱَويُف  َر  ئَِك لَُهمُ  ل 
لََٰ  نَةُ ٱأُوا ءُ  للَّع  که و کسانی» .[52]الرعد:  ﴾٥٢لدَّارِ ٱَولَُهم  ُسو 

شکنند، و آنچه را که هللا به پیوستن آن فرمان داده؛ هللا را پس از استوار کردنش میپیمان 
ها سختی )و هاست، و برای آننمایند، لعنت برای آنکنند، و در زمین فساد میقطع می

 «.بدی( آن سرای )آخرت( است

و حق به مردم رسید، با اسالم که فضل و رحمت  دپیروز شدنمؤمنان  آنگاه که
 : و نعمت اوست که آن را بر بندگانش کامل کرد، رستگار شدندهللا

ِل ﴿ فرماید:هللا متعال می َمتِهِ  ّللَِّ ٱقُل  بِفَض  رٞ  ۦَوِبَرح  َرُحواا ُهَو َخي  يَف  ِلَك فَل  ا فَبَِذَٰ مَّ  م ِ

َمعُونَ  بگو: به فضل هللا و به رحمت او، پس باید بدان خوشحال » .[21ونس: ی] ﴾٢١يَج 

 «.اندوزند؛ بهتر استآن از آنچه میشوند، که 

مَ ٱ﴿ يَو  َمتِي َوَرِضيُت لَُكُم  ل  ُكم  نِع  ُت َعلَي  َمم  ُت لَُكم  ِدينَُكم  َوأَت  َمل  مَ ٱأَك  لََٰ س  ِ ]المائدة:  ﴾اِدينٗ  ل 

امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسالم را » .[2
 «.گزیدم)بعنوان( دین برای شما بر 

 :اسالم، دین مهرورزی و صلح و عدالت و دعوت به نیکی است

کنند، در کتاب هللا و کسانی که اسالم را به ظلم و تجاوز و ایجاد کینه متهم می

بلکه در کتاب  .اند که به چنین مواردی فراخواندهیچ مطلبی نیافته ج سنت رسولش

 : هللا، موارد زیر وجود دارد

ن َذَكر   لنَّاسُ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ ُكم م ِ نََٰ ُكم   َوأُنثَىَٰ  ِإنَّا َخلَق  نََٰ اا   َوقَبَا ئِلَ  ُشعُوٗبا َوَجعَل  َرَمُكم   ِإنَّ  ِلتَعَاَرفُو   أَك 

ُكم   ّللَِّ ٱ ِعندَ  قَىَٰ شک ما شما را از یک مرد و زن ای مردم! بی» .[12]الحجرات:  ﴾أَت 

ترین تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ها قرار دادیم،ها و قبیلهآفریدیم، و شما را تیره
 «.شما نزد هللا پرهیزگارترین شماست

عُ ٱ﴿ َمةِ ٱإِلَىَٰ َسبِيِل َرب َِك بِ  د  ِحك  ِعَظةِ ٱوَ  ل  َمو  َحَسنَِة  ٱ ل  ُهم بِ  ل  ِدل  َسنُ  لَّتِيٱَوَجَٰ ]النحل:  ﴾ِهيَ أَح 

با حکمت و پند نیکو )مردم را( به راه پروردگارت دعوت نما، و با روشی که » .[152
 «.ها )بحث و( مناظره کنتر است، با آننیکو

ِم فَ ﴿ نَح  ٱَوإِن َجنَُحواا ِللسَّل  و اگر به صلح مایل شدند، پس تو » .[61]األنفال:  ﴾لََها ج 

 «.)نیز( از در صلح درآی

َد ُظل   نتََصرَ ٱَولََمِن ﴿ ن َسبِيل   ۦِمهِ بَع  ِهم م ِ ئَِك َما َعلَي 
لََٰ   لَِّذينَ ٱَعلَى  لسَّبِيلُ ٱإِنََّما  ٤١فَأُوا
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ِلُموَن  غُوَن فِي  لنَّاسَ ٱيَظ  ِۡ ٱَويَب  َر  ِر  ل  ِ  ٱبِغَي  َحق 
ئَِك لَُهم  َعَذاب  أَِليمٞ  ل 

لََٰ  َولََمن َصبََر  ٤٥أُوا

ِم  ِلَك لَِمن  َعز  ُُمورِ ٱَوَغفََر إِنَّ َذَٰ که پس از ستمی که و کسی» .[42-41]الشورى:  ﴾٤٣ل 

بر او رفته است، انتقام بگیرد، پس اینانند که هیچ راه )مالمتی( بر آنان نیست. تنها راه 
کنند، و در زمین به ناحق سرکشی )و ستم( )مالمت( بر کسانی است که به مردم ستم می

که شکیبایی کند، و در گذرد، کنند، اینانند که برایشان  عذابی دردناک است. و کسیمی
 «.گمان این از کارهای سترگ )پسندیده( استبی

ُكمُ ﴿ َهىَٰ ُ ٱَلَّ يَن  تِلُوُكم  فِي  لَِّذينَ ٱَعِن  ّللَّ ينِ ٱلَم  يُقََٰ وُهم   لد ِ ِرُكم  أَن تَبَرُّ ن ِديََٰ ِرُجوُكم م ِ َولَم  يُخ 

ِهم   إِنَّ  اا إِلَي  ِسُطو  َ ٱَوتُق  ِسِطينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ ُمق  ُكُم  ١ل  َهىَٰ ُ ٱإِنََّما يَن  تَلُوُكم  فِي  لَِّذينَ ٱَعِن  ّللَّ ينِ ٱقََٰ  لد ِ
ئَِك ُهمُ 

لََٰ  ُهم   َوَمن يَتََولَُّهم  فَأُوا َراِجُكم  أَن تََولَّو  َهُرواا َعلَىَٰ  ِإخ 
ِرُكم  َوَظَٰ ن ِديََٰ َرُجوُكم م ِ  َوأَخ 

ِلُمونَ ٱ
کردن و رعایت عدالت نسبت به ا از نیکیهللا شما ر» .[9-1]الممتحنة:  ﴾٩لظََّٰ

اند، نهی اند و شما را از دیارتان بیرون نکردهکه در )امر( دین با شما نجنگیدهکسانی
گمان هللا عدالت پیشگان را دوست دارد. تنها شما را از دوستی با کسانی نهی کند، بینمی
اند، و بر یارتان بیرون کردهاند و شما را از دکند که در )امر( دین با شما جنگیدهمی

ها )رابط( اند، و هرکس با آنراندن شما )دیگران را( کمک )و پشتیبانی( کردهبیرون
 «.دوستی بگیرد، پس آنان ستمکارانند

شود، زیرا هللا در سنت رسول هللا نیز، دعوت به مهرورزی و نیکی مشاهده می

َمةٗ َوَما  ﴿: فرمایددر مورد پیامبر خویش می َك إَِلَّ َرح  نََٰ َسل  لَِمينَ  أَر  عََٰ ل  اء: ی]األنب ﴾١٠٧ل ِ

 «.و )ای پیامبر!( تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم» .[107

را به گناه  کسهیچخواند و دین اسالم، حتی در برابر متجاوز، به عدالت فرامی
 : کنددیگری مجازات نمی

تِلُواا فِي َسبِيِل ﴿ فرماید:هللا متعال می اا  إِنَّ  لَِّذينَ ٱ ّللَِّ ٱَوقََٰ تَُدو  تِلُونَُكم  َوََل تَع 
َ ٱيُقََٰ ََل  ّللَّ

تَِدينَ ٱيُِحبُّ  ُمع  جنگند، که با شما میو در راه هللا با کسانی» .[190]البقرة:  ﴾١٩٠ل 

 «.داردجنگ کنید، و از حد تجاوز نکنید، که هللا تجاوزگران را دوست نمی

َن إَِلَّ َعلَى ﴿ َوَٰ ِلِمينَ ٱفََل ُعد 
تجاوز جز بر ستمکاران روا » .[192]البقرة:  ﴾لظََّٰ

 «.نیست

رَ  َواِزَرةٞ  تَِزرُ  َوَلَ ﴿ َرىَٰ  ِوز  کاری بارگناه دیگری را و هیچ گناه» .[164]األنعام:  ﴾أُخ 

 «.گیردبه دوش نمی

ِ ُشَهَدا َء بِ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ ِميَن ّلِلَّ ِط  ٱَءاَمنُواا ُكونُواا قَوََّٰ ِقس  ِرَمنَُّكم  َشنَ  ل  م  َعلَىَٰ  َوََل يَج  اُن قَو 

ِدلُواا   ِدلُواا ٱأََلَّ تَع  َوىَٰ  وَ  ع  َرُب ِللتَّق  َ  ٱ تَّقُواا ٱُهَو أَق  َ ٱإِنَّ  ّللَّ َملُونَ  ّللَّ  .[1]المائدة:  ﴾١َخبِيُر  بَِما تَع 

اید! همواره برای هللا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید، دشمنی که ایمان آوردهانیای کس»
تر با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک

 «.کنید؛ آگاه استاست و از هللا بترسید، همانا هللا به آنچه می
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گیری در خونریزی، خصلت دورغگویان انگیزی و آسانظلم و تجاوز و فتنه 
کنند تا از این طریق، تصویر اسالم را مخدوش کنند و است که ادعای اسالم می
 :مردم را از آن بازدارند

لُهُ  لنَّاِس ٱَوِمَن ﴿ فرماید:هللا متعال می  ِجبَُك قَو  ةِ ٱِفي  ۥَمن يُع  َحيَوَٰ يَاٱ ل  ن  ِهُد  لدُّ َ ٱَويُش   ّللَّ

ِبهِ  ِخَصامِ ٱَوُهَو أَلَدُّ ۦ َعلَىَٰ َما فِي قَل  ِۡ ٱَوإَِذا تََولَّىَٰ َسعَىَٰ فِي  ٥٠٤ل  َر  ِلَك  ل  ِسدَ فِيَها َويُه  ِليُف 
ثَ ٱ َحر  َل  ٱوَ  ل  ُ ٱوَ  لنَّس  فََسادَ ٱََل يُِحبُّ  ّللَّ َ ٱ تَّقِ ٱَوإَِذا قِيَل لَهُ  ٥٠٢ل  هُ  ّللَّ ةُ ٱأََخَذت  ِعزَّ ِم  ٱبِ  ل  ث  ِ  ل 

بُهُ  َس  ۥفََحس  ِمَهادُ ٱَجَهنَُّم  َولَبِئ  و از مردم کسی هست که » .[506-504]البقرة:  ﴾٥٠٦ل 

اندازد و هللا را بر آنچه در دل خود گفتارش در )باره( زندگی دنیا تو را به شگفت می
که روی بر ترین دشمنان است. او هنگامیگیرد، و حال آنکه او سرسختدارد؛ گواه می

کند و رسد( در راه فساد در زمین کوشش میرود )و یا به ریاستی مید و میگردانمی
دارد. و چون به سازد، و هللا فساد و )تباهکاری( را دوست نمیکشت و نسل را نابود می

کشاند. پس بینی و )تکبر( او را به گناه میخود بزرگ« از هللا بترس»او گفته شود: 
 «.ه بد آرامگاهی است)آتش( جهنم او را کافی است و چ

ساختن مردم را دارند، سه ویژگی کاران که قصد فاسدکردن و گمراهاین فریب
 :دروغ بر هللا، خوردن اموال مردم به باطل و پیروی از شهواتبستن بارز دارند: 

ِن ﴿ فرماید:هللا متعال می لَمُ ِممَّ تََرىَٰ ٱفََمن  أَظ  م    لنَّاسَ ٱ ل ِيُِضلَّ  اَكِذبٗ  ّللَِّ ٱ ىَعلَ  ف  ِر ِعل  بِغَي 

َ ٱإِنَّ  ِدي  ّللَّ مَ ٱََل يَه  قَو  ِلِمينَ ٱ ل 
تراست از آن رپس چه کسی ستمکا» .[144]األنعام:  ﴾لظََّٰ

کس که بر هللا دروغ بندد، تا مردم را از روی نادانی گمراه سازد؟! مسلّماً هللا گروه 
 «.کندستمکاران را هدایت نمی

اا إِنَّ َكثِيرٗ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ نَ  اَءاَمنُو  بَارِ ٱ م ِ َح  بَانِ ٱوَ  ل  ه  َل  لرُّ َوَٰ ُكلُوَن أَم  ِطلِ ٱبِ  لنَّاِس ٱلَيَأ  بََٰ  ل 

گمان بسیاری اید! بیکه ایمان آوردهای کسانی» .[24]التوبة:  ﴾ّللَِّ ٱَويَُصدُّوَن َعن َسبِيِل 

ران را( از راه هللا باز خورند، و )دیگاز احبار و رهبان اموال مردم را به باطل می
 «.دارندمی

َّبِعُوَن  لَِّذينَ ٱَويُِريدُ ﴿ تِ ٱيَت ًل َعِظيمٗ  لشََّهَوَٰ که و کسانی» .[57]النساء:  ﴾اأَن تَِميلُواا َمي 

 «.خواهند شما دستخوش انحراف بزرگی شویدکنند؛ میهای نفسانی پیروی میاز خواسته
 :خوانددر مقابل، اسالم حقیقی به صلح فرامی 

ُخلُواا ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ مِ ٱِفي  د  ل  َّبِعُواا  َوَلَ  َكا فَّةٗ  لس ِ ِن  ٱِت ُخُطَوَٰ  تَت َطَٰ ي   لَُكم  َعُدو ٞ ۥ إِنَّهُ  لشَّ

بِينٞ  اید! همگی به اسالم )و اطاعت که ایمان آوردهای کسانی» .[501]البقرة:  ﴾٥٠١مُّ

پیروی نکنید، بدرستی که او برای شما دشمن آشکار  های شیطان راخدا( در آیید و گام
 «.است

ِم فَ ﴿ نَح  ٱَوإِن َجنَُحواا ِللسَّل  و اگر به صلح مایل » .[61]األنفال:  ﴾ّللَِّ ٱلََها َوتََوكَّل  َعلَى  ج 

 «.شدند، پس تو )نیز( از در صلح درآی، و بر هللا توکل کن
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قَُدواا نَارٗ ﴿ بِ  اُكلََّما  أَو  َحر  ل  فَأََهاأَ  ل ِ ُ  ٱ ط  َن فِي  ّللَّ عَو  ِۡ ٱَويَس  َر  ُ َوٱ ا  فََسادٗ  ل  ََل يُِحبُّ  ّللَّ

ِسِدينَ ٱ ُمف  و هر زمان آتش جنگی افروختند، هللا آن را خاموش کرد، و » .[64]المائدة:  ﴾ل 

 «.کوشند، و هللا مفسدان را دوست نداردآنان برای فساد در زمین می
مصحلت مخلوق را  ،بندگانش است؛ زیرا خالق ترین دین براین هللا، شایستهید

 :داندبهتر از همه می

لَُم َمن  َخلََق َوُهَو ﴿ فرماید:هللا متعال می َخبِيرُ ٱ للَِّطيفُ ٱأَََل يَع   .[14: ک]المل ﴾١٤ل 

که او داند؟ در حالیها( نمیکه )همۀ موجودات را( آفریده است، )از حال آنآیا کسی»
 «.استبین و آگاه باریک

 :، سعادت دنیوی و رستگاری در آخرت را به همراه دارندن هللایام دکحا

قَىَٰ  تَّبَعَ ٱ فََمنِ ﴿ فرماید:هللا متعال می َۡ َعن  ١٥٣ُهَداَي فََل يَِضلُّ َوََل يَش  َر َوَمن  أَع 

ِري فَإِنَّ لَهُ  هر کس از هدایت من پیروی کند، » .[154-152]طه:  ﴾َمِعيَشٗة َضنٗكا ۥِذك 

که از یاد من روی گردان شود و نه به رنج افتد )و بدبخت شود(. و کسیپس نه گمراه می
 «.گمان زندگانی )سخت و( تنگی خواهد داشتشود، پس بی

ِلحٗ ﴿ ن اَمن  َعِمَل َصَٰ ِمنٞ  َوُهوَ  أُنثَىَٰ  أَو   َذَكر   م ِ يِيَنَّهُۥ ُمؤ  ةٗ  فَلَنُح   .[97]النحل:  ﴾َطي ِبَةٗ  َحيَوَٰ

که مؤمن است، ای انجام دهد، )خواه( مرد باشد یا زن، در حالیکار شایستهکه هر کسی»
 «.داریماو را به حیاتی پاک زنده می

 ؟کسی که حق برایش آشکار شود، چه کاری باید انجام دهد

 گناهانهر گاه حق برای کسی که هللا و رسولش را دوست دارد، آشکار شود، 
 : آوردآید و خالصانه به خدا روی میو در دین هللا درمیکند می را ترک

بُدَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُعوَن ِمن ُدوِن  لَِّذينَ ٱقُل  إِن ِي نُِهيُت أَن  أَع  ِ ٱتَد  ا َجا َءنَِي  ّللَّ لَمَّ

تُ ٱ بَي ِنََٰ ِ  ل  ِلَم ِلَرب  ُت أَن  أُس  ب ِي َوأُِمر  لَِمينَ ٱِمن رَّ عََٰ ای پیامبر( بگو: ») .[66]غافر:  ﴾٦٦ل 

خوانید، چون ام از اینکه کسانی را پرستش کنم که شما بجای هللا میهمانا من نهی شده»
ام كه برای های روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است، و مأمور شدهنشانه

 «. پروردگار جهانیان تسلیم باشم

کوشد که بر اساس و میکند می خواند و در آیاتش تدبرسپس بسیار قرآن می
 :های قرآن عمل کندامین و آموزهفر

َركٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می َك ُمبََٰ هُ إِلَي  نََٰ ب  أَنَزل  اا  ِكتََٰ بَُّرو  يَدَّ تِِهۦ ل ِ لُواا  َءايََٰ َوِليَتََذكََّر أُوا

بِ ٱ بََٰ َل  کتابی است پر برکت، که آن را بر تو نازل کردیم، تا در آیاتش » .[59]ص:  ﴾٥٩ل 

 «.پند گیرند تدبّر کنند، و خردمندان

َذا ﴿ َءانَ ٱإِنَّ َهَٰ قُر  َومُ  ل  ِدي ِللَّتِي ِهَي أَق  شک این قرآن، به راهی بی» .[9]اإلسراء:  ﴾يَه 

 «.کندهاست؛ هدایت میترین راهکه آن استوار
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آگاه  خویش را از ایمان کسهیچترسد، فتنه در دینش میوقوع اگر از  و
 : کندنمی

ِمنٞ  َوقَاَل َرُجلٞ ﴿: فرمایدمین مؤمن آل فرعو در موردهللا  ؤ  ن   مُّ نَ  َءالِ  م ِ َعو   فِر 

تُمُ  نَهُۥ  يَك  تُلُوَن َرُجًل أَن يَقُوَل َرب َِي  إِيَمَٰ ُ ٱأَتَق  و مرد مؤمنی از آل فرعون » .[51]غافر:  ﴾ّللَّ

گوید: کشید )برای آن( که میداشت، گفت: آیا مردی را میکه ایمانش را پنهان می
 «.هللا است پروردگار من

غار گریختند،  سویبهدر مورد گروه جوانانی که به خاطر دینشان همچنین 

يَتَلَطَّف  ﴿: فرماید که به یکی از خودشان گفتندمی ِعَرنَّ  َوَلَ  َول  إِنَُّهم  إِن  ١٩أََحًدا بُِكم   يُش 

ُجُموُكم  أَو  يُِعيُدوُكم  فِي ِملَّتِِهم   ُكم  يَر  َهُرواا َعلَي  اا إِذًا أَبَٗدايَظ  ِلُحو  -19هف: ک]ال ﴾٥٠َولَن تُف 

ها )از و باید دقت کند، و هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد. بدرستی که اگر آن» .[50
کنند، یا شما را به آئین تان میوضع شما آگاه شوند و(، بر شما دست یابند، سنگسار

 «.هید شدگردانند، و در آن صورت هرگز رستگار نخواخویش باز می

سپس نزدیکان خویش را که در رأس آنان پدر و مادر و همسر و فرزندان 
 :دهدهستند، دعوت می

َربِينَ ٱَوأَنِذر  َعِشيَرتََك ﴿ فرماید:هللا متعال می َق  و » .[514]الشعراء:  ﴾٥١٤ل 

 «.خویشاوندان نزدیکت را هشدار بده

به دعوت و اندرز او پاسخ کند، حتی اگر و با نزدیکانش به نیکویی همنشینی می
 :مثبت ندهند

َس لََك بِهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِرَك بِي َما لَي  َهَداَك َعلَىَٰ  أَن تُش  مٞ  ۦَوإِن َجَٰ  فََل  ِعل 

ُهَما   ُهَما تُِطع  يَاٱ ِفي َوَصاِحب  ن  ُروفٗ  لدُّ و اگر آن دو )مشرک باشند و( » .[12]لقمان:  ﴾اَمع 

که به آن علم نداری شریک من قرار دهی، پس از آنان تالش کنند که تو چیزی را 
 «.اطاعت نکن، و در دنیا با آنان به شایستگی رفتار کن

 سویبهیکی از بندگان هللا و نه  سویبهدهد، نه هللا دعوت می سویبهدر ادامه، 
 :شود آن را بدان نامیده است، شناخته میقبیله یا حزبی، در حالی که به آنچه هللا

َٗل ﴿ فرماید:متعال می هللا َسُن قَو  ن َوَمن  أَح  مَّ ِلحٗ  ّللَِّ ٱ إِلَى َدَعا   م ِ  إِنَّنِي َوقَالَ  اَوَعِمَل َصَٰ

ِلِمينَ ٱ ِمنَ  ُمس  که به سوی تر است از کسیو چه کسی خوش گفتار» .[22]فصلت:  ﴾٣٣ل 

 «.هستم؟!شک من از مسلمانان بی»هللا دعوت کند، و کار شایسته انجام دهد، و گوید: 

ُكمُ  ُهوَ ﴿ ىَٰ ِلِمينَ ٱ َسمَّ ُمس  لُ  ل  او )= هللا( پیش از این )در » .[71]الحج:  ﴾ي هذاَو فِ  ِمن قَب 

 «.کتب سابقه( و در این )قرآن نیز( شما را مسلمان نامید

است که  ج دعوتش بر اساس علم و بینش نسبت به کتاب هللا و سیرۀ رسولش و

هللا و اعالم بیزاری از شرک و پیروانش، همراه  بزرگداشتو  دانستنمنزهدر آن 
 :مهربانی و اندرز نیکوست
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ِذهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می اا إِلَى ۦ قُل  َهَٰ ُعو  ِ  ٱَسبِيِلي  أَد   تَّبَعَنِي  ٱَعلَىَٰ بَِصيَرة  أَنَا  َوَمِن  ّللَّ

َن  َحَٰ ِرِكينَ ٱَوَما  أَنَا  ِمَن  ّللَِّ ٱَوُسب  ُمش  ای پیامبر!( بگو: این راه ») .[101وسف: ی] ﴾١٠١ل 

که از من پیروی کنم، و کسانیمن است، من با بصیرت )کامل( به سوی هللا دعوت می
 «.کند( و هللا پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستمکردند )نیز چنین می

عُ ٱ﴿ هللا متعال میفرماید: َمةِ ٱإِلَىَٰ َسبِيِل َرب َِك بِ  د  ِحك  ِعَظةِ ٱوَ  ل  َمو  َحَسنَِة  ٱ ل  ُهم  ل  ِدل  َوَجَٰ

َسنُ  لَّتِيٱبِ  با حکمت و پند نیکو )مردم را( به راه پروردگارت » .[152]النحل:  ﴾ِهَي أَح 

 «.ها )بحث و( مناظره کنتر است، با آندعوت نما، و با روشی که نیکو
فرعون بسیار ستمگر، خطاب به آن  سویبهموسى وهارون هنگام فرستادن هللا 

 :دو فرمود

َٗل  ۥفَقُوََل لَهُ ﴿  َشىَٰ  لَّعَلَّهُۥ لَّي ِٗنا قَو  پس به نرمی با او » .[44]طه:  ﴾٤٤يَتََذكَُّر أَو  يَخ 

 «.سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا )از پروردگارش( بترسد

هللا و امر به معروف و نهی از منکر به  سویبهمؤمنان در دعوت 
 و هنگام اختالف، با یکدیگر  رسانندیکدیگر یاری می
 :هم دوست هستند با کنند؛ زیرادشمنی نمی

ِمنُونَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمؤ  تُ ٱوَ  ل  ِمنََٰ ُمؤ  ۡ    ل  ِليَا ُء بَع  ُضُهم  أَو  ُمُرونَ  بَع   يَأ 

ُروفِ بِٱ َمع  َن َعِن  ل  َهو  ُمنَكرِ ٱَويَن  دوستان و مردان مؤمن و زنان مؤمن » .[71]التوبة:  ﴾ل 

 «.کنند)و یاور( یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می

فرماید که به را در تورات و انجیل اینگونه توصیف می ج هللا، پیامبر محمد

ها را حرام ها را حالل و پلیدیدارد و پاکیزهو از منکر بازمیکند می معروف امر
 :اجتماع آسیب برساند [ هر چیزی است که به فرد یاخبث ]پلیدی .داندمی

َّبِعُوَن  لَِّذينَ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می ُسولَ ٱيَت يَّ ٱ لنَّبِيَّ ٱ لرَّ ُم ِ تُوبًا  ۥيَِجُدونَهُ  لَِّذيٱ ل  َمك 

ةِ ٱِعنَدُهم  فِي  َرىَٰ نِجيلِ ٱوَ  لتَّو  ِ ُمُرُهم بِ  ل 
ُروفِ ٱيَأ  َمع  ُهم  َعِن  ل  َهىَٰ ُمنَكرِ ٱَويَن  تِ ٱَويُِحلُّ لَُهمُ  ل   لطَّي ِبََٰ

ِهمُ  مُ َعلَي  َخبََٰ ئِثَ ٱَويَُحر ِ « أمی»آنان که از )این( رسول )هللا(، پیامبر » .[127]األعراف:  ﴾ل 

کنند، که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، )= درس ناخوانده( پیروی می
زشتی )و  دهد و ازها را به )کارهای( خوب و پسندیده فرمان مییابند. آننوشته می

 «.داردکارهای نا پسند( بازشان می

 :این امر، از اسباب برتری امت اسالم است

ُمُروَن بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می
ِرَجت  ِللنَّاِس تَأ  ة  أُخ  َر أُمَّ ُروفِ ٱُكنتُم  َخي  َمع  َن  ل  َهو  َوتَن 

ُمنَكرِ ٱَعِن  ِمنُوَن بِ  ل  بهترین امتی هستید که برای مردم شما » .[110]آل عمران:  ﴾ّللَِّ ٱَوتُؤ 

 «.نمائید، و به هللا ایمان داریدکنید و نهی از منکر میاید: امر به معروف میپدیدار شده
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نشدن ، سبب اتحاد و رستگاری و پراکندهرکمناز  یبرپایی امر به معروف و نه
 :منان استؤم

ةٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می نُكم  أُمَّ تَُكن م ِ ُعونَ  َول  رِ ٱ إِلَى يَد  َخي  ُمُروَن بِ  ل 
ُروفِ ٱَويَأ  َمع   ل 

َن َعِن  َهو  ُمنَكِر  ٱَويَن  ئَِك ُهمُ  ل 
لََٰ  ِلُحونَ ٱَوأُوا ُمف  قُواا وَ  لَِّذينَ ٱَوََل تَُكونُواا كَ  ١٠٤ل  تَلَفُواا ٱتَفَرَّ ِمن   خ 

ِد َما َجا َءُهمُ  ُت  ٱبَع  بَي ِنََٰ ئَِك لَُهم  َعَذاب  َعظِ  ل 
لََٰ  و باید » .[102-104]آل عمران:  ﴾١٠٢يمٞ َوأُوا

ا دارند و از میان شما، گروهی باشند که )مردم را( به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته
و از زشتی باز دارند، و آنانند که رستگارند. و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و 

اینان برایشان  عذاب بزرگی اختالف کردند پس از آنکه دالیل روشن برایشان  آمد، و 
 «.است

نیست برای  هللا مباح را که انجام آن جایز است و حرام را که انجام آن جایز
 .ه استکرد مشخصبندگانش 

اصل در عبادات، تحریم است؛ بنابراین، هر عبادتی که با آن قصد تقرب به هللا 
ولش بیان مدنظر باشد، حرام است مگر اینکه از مواردی باشد که هللا و رس

 :اندفرموده

َّبِعُواا ِمن ُدونِهِ  تَّبِعُواا ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می ب ُِكم  َوََل تَت ن رَّ ُكم م ِ ِليَا َء   ۦ َما  أُنِزَل إِلَي  أَو 

ا قَِليٗل  آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده، » .[2]األعراف:  ﴾٣تََذكَُّرونَ  مَّ

های( دیگر جز او، پیروی نکنید، چه اندک پند معبودپیروی کنید، و از اولیاء )و 
 «.یریدذپمی

ن أَفََمن َكاَن َعلَىَٰ بَي ِنَة  ﴿ ب ِِهۦ م ِ ُء َعَمِلهِ  ۥَكَمن ُزي َِن لَهُ  رَّ اا ٱوَ  ۦُسو  َوا َءُهم تَّبَعُو   ﴾١٤أَه 
که از سوی پروردگارش بر شیوة روشنی باشد، همانند کسی است آیا کسی» .[14]محمد: 

 «.کنند؟!های )نفسانی( خود پیروی میکردار بد او در نظرش آراسته شده و از هواکه 

 اصل در اشیاء اباحه است؛ بنابراین هر چیزی مباح است مگر آنکه هللا و رسولش 

 :باشند قرار دادهآن را حرام ج 

َم ِزينَةَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َرَج ِلِعبَاِدهِ  لَّتِي  ٱ ّللَِّ ٱقُل  َمن  َحرَّ تِ ٱوَ  ۦأَخ  ي ِبََٰ ِمَن  لطَّ

قِ ٱ ز  های( را که هللا برای بندگانش بگو: چه کسی لباس )و زینت» .[25]األعراف:  ﴾لر ِ

 «.های پاکیزه را حرام کرده است؟!یپدید آورده و روز

ِرُكواا ﴿ ُكم   أََلَّ تُش  َم َربُُّكم  َعلَي  ُل َما َحرَّ اا أَت  نِ َوبِٱ ا  َشي   ۦبِهِ قُل  تَعَالَو  ِلَدي  َوَٰ نٗ  ل  َسَٰ اا  َوَلَ  ا  إِح  تُلُو   تَق 

َدُكم لََٰ ن   أَو  ق   م ِ
لََٰ نُ  إِم  ُزقُُكم   نَّح  َربُواا  َوَلَ  َوإِيَّاُهم    نَر  ِحشَ ٱ تَق  فََوَٰ هَ  ل  َوَما بََطَن   اَما َظَهَر ِمن 

تُلُواا  سَ ٱَوََل تَق  َم  لَّتِيٱ لنَّف  ُ ٱَحرَّ َحق ِ ٱإَِلَّ بِ  ّللَّ بیایید آنچه را »بگو: » .[121]األنعام:  ﴾ل 

تان بخوانم: آنکه چیزی را شریک او یپروردگارتان بر شما حرام کرده است، برا

تان را از )بیم( فقر نکشید، ما شما قرار ندهید، و به پدر و مادر نیکی کنید، و فرزندان

آنچه آشکار باشد یا پنهان دهیم، و به )کارهای( زشت و ناشایست ها را روزی میو آن

 «.نکشید ؛و کسی را که هللا )کشتنش( را حرام کرده است، جز به حق نزدیک نشوید
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اند، حیواناتی که خفه شده» هللا مردار را حرام کرد و انواع آن را مشخص نمود
اند، حیواناتی که به سبب پرتاب از ارتفاع حیواناتی که با شکنجه و کتک مرده

اند، و حیواناتی که زدن حیوانات دیگر مردهاناتی که بر اثر شاخاند، حیومرده
خون، گوشت خوک،  «انددرندگان از بدن آنان چیزی خورده و به این سبب مرده

ها آنچه جهت عبادت برای بت برده نشده باشد، که هنگام ذبح نام هللا بر آنها آنچه
های تیر برای دانستن هللا سبحانه حرام قرار داده است که چوبه همچنین .ذبح شود
 :مقدر کرده است به کار گرفته شوندقسمت و آنچه هللا 

ُكمُ ﴿ فرماید:هللا متعال می َمت  َعلَي  تَةُ ٱُحر ِ َمي  مُ  لدَّمُ ٱوَ  ل  ِخنِزيرِ ٱَولَح  ِر  ل   ّللَِّ ٱَوَما  أُِهلَّ ِلغَي 

َخِنقَةُ ٱوَ  ۦبِهِ  ُمن  قُوَذةُ ٱوَ  ل  َمو  يَةُ ٱوَ  ل  ُمتََرد ِ تُم  َوَما ذُبَِح  لسَّبُعُ ٱَوَما  أََكَل  لنَِّطيَحةُ ٱوَ  ل  إَِلَّ َما َذكَّي 

ِسُمواا َوأَن تَ  لنُُّصبِ ٱَعلَى  تَق  ِم  ٱبِ  س  لََٰ َز  ق   ل  ِلُكم  فِس  گوشت( مردار، و خون ») .[2]المائدة:  ﴾َذَٰ

 بر آن برده شود، و )حیوانات( خفه شده، و گوشت خوک و آنچه )هنگام ذبح( نام غیر هللا
و با ضربه مرده، و از بلندی افتاده، و به ضرب شاخ )حیوان دیگری( مرده، و آنچه 

ها ذبح ، و آنچه برای بت-مگر آنکه ذبح )شرعی( کرده باشید -درندگان خورده باشند، 
شده، و )روی  شده، و آنکه با تیرهای فال؛ بخت و قسمت طلب کنید )همه( بر شما حرام

 «.ها  فسق و نافرمانی استآوردن به تمام( این

َكِر ﴿ ا لَم  يُذ  ُكلُواا ِممَّ مُ ٱَوََل تَأ  ِه َوإِنَّهُ  ّللَِّ ٱ س  قٞ  ۥَعلَي  و از آنچه » .[151]األنعام:  ﴾لَِفس 

)هنگام ذبح( نام هللا بر آن برده نشده، نخورید و همانا این )عمل( نافرمانی )و گناه( 
 «.است

 :هللا خمر و قمار را حرام کرد

اا إِنََّما  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می رُ ٱَءاَمنُو  َخم  ِسرُ ٱوَ  ل  َمي  َنَصابُ ٱوَ  ل  مُ ٱوَ  ل  لََٰ َز   ل 

ٞس  ن   ِرج  نِ ٱ َعَملِ  م ِ َطَٰ تَنِبُوهُ ٱفَ  لشَّي  ِلُحونَ  ج  نُ ٱإِنََّما يُِريُد  ٩٠لَعَلَُّكم  تُف  َطَٰ نَُكُم  لشَّي  أَن يُوقَِع بَي 
َوةَ ٱ عََدَٰ َضا ءَ ٱوَ  ل  بَغ  رِ ٱفِي  ل  َخم  ِسرِ ٱوَ  ل  َمي  ِر  ل  ةِ  ٱَوَعِن  ّللَِّ ٱَويَُصدَُّكم  َعن ِذك  لَوَٰ فََهل  أَنتُم  لصَّ

نتَُهونَ  اید! همانا شراب و قمار و که ایمان آوردهای کسانی» .[91-90]المائدة:  ﴾٩١مُّ

ها دوری کنید، تا رستگار پلید و از عمل شیطان است. پس از آنها، و تیرهای قرعه، بت
خواهد با شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شوید. همانا شیطان می

 «.شما را از یاد هللا و از نماز باز دارد؛ پس آیا شما خودداری خواهید کرد؟!
 :هللا ربا را حرام کرد

ُ ٱَوأََحلَّ ﴿ بَ ٱ ّللَّ عَ ل  َم  ي  اا  ٱَوَحرَّ بَوَٰ ِعَظةٞ  ۥفََمن َجا َءهُ  لر ِ ن َمو  ب ِِهۦ م ِ َما َسلََف  ۥفَلَهُ  نتََهىَٰ ٱفَ  رَّ

ُرهُ  ِ  ٱإِلَى  ۥ َوأَم  ُب  ّللَّ َحَٰ ئَِك أَص 
لََٰ  ِلُدونَ  لنَّاِر  ٱَوَمن  َعادَ فَأُوا و در » .[572]البقرة:  ﴾ُهم  فِيَها َخَٰ

و ربا را حرام نموده است. پس همانا هر کس که از  که هللا داد و ستد را حالل کردهحالی
)جانب( پروردگارش پندی به او برسد، آنگاه )از ربا خواری( باز ایستاد، آنچه گذشته و 

شود، و )قبل از نزول حکم دریافت کرده است( از آن اوست. و کارش به هللا و اگذار می
 «.ر آن جاویدان خواهند بودکه )به ربا خواری( باز گردد، آنان اهل آتشند و دکسی
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َ ٱ تَّقُواا ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ اا ٱَوَذُرواا َما بَِقَي ِمَن  ّللَّ بَوَٰ  ِمنِينَ  لر ِ ؤ  فَإِن لَّم   ٥٧١إِن ُكنتُم مُّ

َن  ب  م ِ َذنُواا بَِحر  عَلُواا فَأ  که ایمان ای کسانی» .[579-571]البقرة:  ﴾َوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱتَف 

اید! از هللا بترسید و آنچه از )مطالبات( ربا باقی مانده است رها کنید؛ اگر مؤمن آورده
هستید. پس اگر )چنین( نکردید، یقین داشته باشید که هللا و رسولش با شما جنگ خواهند 

 «.کرد
 :سفارش هللا به بندگانش

َم َربُّكُ ﴿ ُل َما َحرَّ اا أَت  ِرُكواا بِهِ قُل  تَعَالَو  ُكم   أََلَّ تُش  نِ َوبِٱ ا  َشي   ۦم  َعلَي  ِلَدي  َوَٰ نٗ  ل  َسَٰ اا  َوَلَ  ا  إِح  تُلُو   تَق 

َدُكم لََٰ ن   أَو  ق   م ِ
لََٰ نُ  إِم  ُزقُُكم   نَّح  َربُواا  َوَلَ  َوإِيَّاُهم    نَر  ِحشَ ٱ تَق  فََوَٰ هَ  ل  َوَما بََطَن   اَما َظَهَر ِمن 

تُلُواا  سَ ٱَوََل تَق  َم  لَّتِيٱ لنَّف  ُ ٱَحرَّ ِ  ٱإَِلَّ بِ  ّللَّ َحق 
ُكم بِهِ  ل  ىَٰ ِلُكم  َوصَّ ِقلُونَ  ۦَذَٰ َوََل  ١٢١لَعَلَُّكم  تَع 

َربُواا َماَل  يَتِيمِ ٱتَق  هُ  لَّتِيٱإَِلَّ بِ  ل  لَُغ أَُشدَّ َسُن َحتَّىَٰ يَب  فُواا  ۥ ِهَي أَح  لَ ٱَوأَو  َكي  ِميَزانَ ٱوَ  ل   ل 

ِط  ٱبِ  ِقس  تُم  فَ ََل نَُكل ُِف نَ  ل  عََها  َوإَِذا قُل  ًسا إَِلَّ ُوس  ِدلُواا ٱف  ِد  ع  بَىَٰ  َوبِعَه   ّللَِّ ٱَولَو  َكاَن َذا قُر 

ُكم بِهِ  ىَٰ ِلُكم  َوصَّ  َذَٰ
فُواا  بگو: بیایید آنچه » .[125-121]األنعام:  ﴾١٢٥لَعَلَُّكم  تََذكَُّرونَ  ۦأَو 

بخوانم: آنکه چیزی را شریک او تان یرا پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برا

تان را از )بیم( فقر نکشید، ما شما قرار ندهید، و به پدر و مادر نیکی کنید، و فرزندان

دهیم، و به )کارهای( زشت و ناشایست آنچه آشکار باشد یا پنهان ها را روزی میو آن

نکشید،  ؛و کسی را که هللا )کشتنش( را حرام کرده است، جز به حق ،نزدیک نشوید

به  رد ورزید. وباشد که خِ  ؛این چیزی است که هللا شما را به آن سفارش نموده است

ترین وجهی )که برای اصالح باشد(، تا به سن مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به نیکو

رشد خود )و بلوغ( برسد، و )حق( پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید، ما هیچ کس 

کنیم. و هرگاه سخن گویید )یا داوری کنید و یا تکلیف نمیاندازۀ توانش، را جز به

دهید(، پس عدالت را رعایت کنید، حتی اگر در مورد نزدیکان )شما( بوده شهادت می

را به آن سفارش  یمان هللا وفا کنید، این چیزی است که هللا شماپباشد. و به عهد و 

 «.نموده است، تا متذکر شوید

ات، شنیدن سخنان بیهوده و پوچ یا خریدن چنین یکی دیگر از انواع محرم
و آن را از آیات هللا و کند می سخنان پوچ، قلب را سخت .سخنانی با مال است
 :رماندمیپیروی از راه او 

َو  لنَّاِس ٱَوِمَن ﴿ فرماید:هللا متعال می تَِري لَه  َحِديثِ ٱَمن يَش  ِ ٱِليُِضلَّ َعن َسبِيِل  ل   ّللَّ

م   ِر ِعل  َِّخَذَها بِغَي  ئِكَ  ُهُزًوا   َويَت
لََٰ  ِهينٞ  َعَذابٞ  لَُهم   أُوا بِٗرا  ٦مُّ تَك  تُنَا َولَّىَٰ ُمس  ِه َءايََٰ لَىَٰ َعلَي  َوإَِذا تُت 

هُ بِعََذاب  أَِليم   ر  ٗرا  فَبَش ِ ِه َوق  َها َكأَنَّ ِفي  أُذُنَي  َمع  و از مردم » .[7-6]لقمان:  ﴾٧َكأَن لَّم  يَس 

خرد؛ تا به نادانی )مردم را( از راه هللا گمراه سازد، هوده را میکسی هست که سخنان بی
که گیرد، اینان برایشان  عذاب خوار کنندة است. و هنگامیو آن )آیات( را به ریخشند می

گرداند، گویا که آن را نشنیده است، گویا کنان روی میآیات ما بر او خوانده شود، تکبر
 «.ناک بشارت دهرا به عذابی درد هایش سنگینی است، پس اودر گوش
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دانند پیروی نکنند؛ زیرا هللا در مورد آنچه هللا به بندگانش فرمان داد که آنچه را نمی
 :اندازند، از آنان سوال خواهد کردهایشان را در آن به کار میها و دلها و چشمگوش

َس لََك بِهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُف َما لَي  م   إِنَّ ۦ َوََل تَق  عَ ٱِعل  بََصرَ ٱوَ  لسَّم  فَُؤادَ ٱوَ  ل  ُكلُّ  ل 

هُ َمس   ئَِك َكاَن َعن 
لََٰ  و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن، » .[26]اإلسراء:  ﴾٣٦وَٗل أُوا

 «.ها  از آن باز خواست خواهند شدمبدون شک گوش و چشم و دل، هر یک از این
فرموده و حرام همان چیزی است که هللا حالل همان چیزی است که هللا حالل 

کردن کردن آنچه هللا آن را حرام قرار داده یا حرامدر حالل کسهر .حرام فرمود
آنچه هللا آن را حالل قرار داده است از علما اطاعت کند، به تحقیق که آنان را 

 :اربابانی به جای هللا برگزیده است

اا ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می بَابٗ  تََّخذُو  نَُهم  أَر  بََٰ بَاَرهُم  َوُره  ن اأَح  َمِسيحَ ٱوَ  ّللَِّ ٱ ُدونِ  م ِ نَ ٱ ل   ب 

هٗ  اا إِلََٰ بُُدو  اا إَِلَّ ِليَع  يََم َوَما  أُِمُرو  ِحٗدا   اَمر  هَ  َلَّ   َوَٰ نَهُۥ هَُو   إَِلَّ  إِلََٰ َحَٰ ِركُونَ  سُب  ا يُش  ]التوبة:  ﴾٣١َعمَّ

و )همچنین( مسیح پسر مریم را معبودانی  ها( دانشمندان و رهبان خویش،آن») .[21
که دستور نداشتند جز هللا یکتایی را که هیچ معبودی )به حق( بجای هللا گرفتند؛ در حالی

 «.دهندجز او نیست؛ بپرستند، او پاک و منزه است از آنچه شریک او قرار می
 حرام بینند مردم در تحلیل آنچه هللامی علمای دینی و پارسایانوقتی که این 

کنند، قرار داده و در تحریم آنچه هللا حالل قرار داده، از آنان فرمانبرداری می
 :جویندکنند و بر دین هللا عزوجل برتری میاحساس عظمت می

َن ﴿ فرماید:هللا متعال می ُؤاا َشَرُعواا لَُهم م ِ
ينِ ٱأَم  لَُهم  ُشَرَكَٰ  َذن  بِِه  لد ِ ُ  ٱَما لَم  يَأ  ََل  ّللَّ َولَو 

لِ ٱَكِلَمةُ  فَص  نَُهم   َوإِنَّ  ل  ِلِمينَ ٱلَقُِضَي بَي 
آیا » .[51]الشورى:  ﴾٥١لَُهم  َعَذاب  أَِليمٞ  لظََّٰ

اند؟! و اگر و ها مقرر داشته)مشرکان( معبودانی دارند که بدون اجازۀ هللا آیینی برای آن
شد، و ها داوری میدر میان آنشان( نبود، یقیناً عدۀ فیصله بخش )سابق، در تأخیر عذاب

 «.گمان برای ستمکاران عذابی دردناک استبی

ا  أَنَزَل ﴿ تُم مَّ ُ ٱقُل  أََرَءي  ق   ّللَّ ز  ن ر ِ تُم لَُكم م ِ هُ  فََجعَل  ن  ٗل  َحَراٗما م ِ ُ  قُل   َوَحلََٰ َّ  أَم   لَُكم    أَِذنَ  َءللٓا 

تَُرونَ  ّللَِّ ٱ َعلَى تَُروَن َعلَى  لَِّذينَ ٱَوَما َظنُّ  ٢٩تَف  َكِذبَ ٱ ّللَِّ ٱيَف  َم  ل  َمةِ ٱيَو  ِقيََٰ -29ونس: ی] ﴾ل 

بگو: به من خبر دهید؛ آنچه از رزق که هللا برای شما نازل کرده است، پس » .[60
آیا هللا به شما اجازه داده »بگو: « اید؟!بخشی از آن را حالل، و بخشی را حرام نموده

ی( روز قیامت بندند، )در بارهکه بر هللا دروغ میسانیو ک بندید؟است یا بر هللا دروغ می
 «.پندارند؟!چه می

شود؛ زیرا اسالم، همان دین هللا است که هیچ دینی غیر از آن پذیرفته نمی
 :حمت بر بندگان استاسالم، دین حق و ر

َر ﴿ فرماید:هللا متعال می تَغِ َغي  مِ ٱَوَمن يَب  لََٰ س  ِ بَلَ  فَلَن اِدينٗ  ل  هُ  يُق   ل  ِخَرةِ ٱ فِي َوُهوَ  ِمن 

ِسِرينَ ٱِمَن  َخَٰ و هر کس که دینی غیر از اسالم بر گزیند، هرگز » .[12]آل عمران:  ﴾١٢ل 

 «.از او پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت از زیانکاران است
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ُ ٱ يُِريدُ ﴿ رَ ٱبُِكُم  ّللَّ يُس  رَ ٱَوََل يُِريُد بُِكُم  ل  عُس  برای شما آسانی  هللا» .[112]البقرة:  ﴾ل 

 «.خواهدخواهد، و برای شما دشواری نمیمی

ُ ٱيُِريدُ ﴿ نُ ٱأَن يَُخف َِف َعنُكم   َوُخِلَق  ّللَّ نَسَٰ ِ خواهد هللا می» .[51]النساء:  ﴾٥١اَضِعيفٗ  ل 

 «.استکار را بر شما سبک و آسان کند، و انسان، ضعیف و ناتوان آفریده شده

اا أَنفَُسُكم   إِنَّ ﴿ تُلُو  َ ٱَوََل تَق  و خودتان را نکشید، » .[59]النساء:  ﴾اَكاَن بُِكم  َرِحيمٗ  ّللَّ

 «.زیرا هللا )نسبت( به شما مهربان است

 :هللا به محافظت از نفس فرمان داده و از قتل نهی فرموده است

لُ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِهم  نَبَأَ  ت  نَي  ٱَعلَي  َحق ِ ٱَءاَدَم بِ  ب  بَانٗ  ل  بَا قُر   ِمن   فَتُقُب ِلَ  اإِذ  قَرَّ

تُلَنََّك  قَاَل إِنََّما يَتَقَبَُّل  ل  َخرِ ٱ ِمنَ  يُتَقَبَّل   َولَم   أََحِدِهَما ُ ٱقَاَل َلَق  ُمتَِّقينَ ٱِمَن  ّللَّ لَئِن  بََسطَت  ٥٧ل 
تُلَِني َما  أَنَا  بِبَاِسط  يَدِ   إِن ِي  أََخاُف إِلَيَّ يََدَك ِلتَق 

تُلََك  َك ِلَق  َ ٱَي إِلَي  لَِمينَ ٱَربَّ  ّللَّ عََٰ إِن ِي  أُِريُد  ٥١ل 
ِب  َحَٰ ِمَك فَتَُكوَن ِمن  أَص  ِمي َوإِث  أَ بِإِث  ُؤاا  لنَّاِر  ٱأَن تَبُو  ِلَك َجَزَٰ  ِلِمينَ ٱَوَذَٰ

َعت  لَهُ  ٥٩لظََّٰ  ۥفََطوَّ

ُسهُ  َل أَِخيِه فَقَتَلَهُ  ۥنَف  ِسِرينَ ٱبََح ِمَن فَأَص   ۥقَت  َخَٰ و )ای پیامبر ما( » .[20-57]المائدة:  ﴾٣٠ل 

که )هر کدام( ها بخوان: هنگامیداستان دو فرزندان آدم )هابیل و قابیل( به حق بر آن
برای تقرب )الهی( قربانی تقدیم کردند؛ پس از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد 

ً تو را خواهم »)او( گفت:  هللا فقط از پرهیزگاران »)برادرش( گفت: « کشتقطعا
اگر تو دستت برای کشتن من دراز کنی من هرگز دست من تقصیری ندارم(. پذیرد )می

خود را به سوی تو دراز نخواهم کرد تا تو را بکشم، زیرا من از هللا پروردگار جهانیان 
)و بار هر دو را بر  خواهم که تو با گناه من و گناه خودت باز گردیترسم. من میمی

پس نفس )سرکش( او؛  .«دوش کشی( و از اهل دوزخ باشی و این است سزای ستمکاران
کشتن برادرش را برایش آراسته )و موجه و آسان( جلوه داد، و او را کشت و از 

 «.زیانکاران شد

س  أَو  فََساد  ﴿ ِر نَف  ا بِغَي  َس  ِۡ ٱ فِي َمن قَتََل نَف  َر  يَاَها َوَمن   اَجِميعٗ  لنَّاسَ ٱتََل فََكأَنََّما قَ  ل   أَح 

يَا فََكأَنََّما   ر کس انسانی را بدون اینکه مرتکب قتل ه» .[25]المائدة:  ﴾اَجِميعٗ  لنَّاسَ ٱ أَح 

ی مردم را کشته باشد نفس یا فسادی در زمین شده باشد؛ بکشد، چنان است که گویی همه
ی مردم را زنده کرده است که گویی همهو هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد؛ چنان 

 «.است

 قصاصکسی را که از روی ستم به قتل رسیده است از اسراف در هللا خانوادۀ 
 :کندنهی فرموده است؛ زیرا شریعت هللا او را یاری می

لُومٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می نَا فَقَد   اَوَمن قُتَِل َمظ  نٗ  ِلَوِلي ِِهۦ َجعَل  َطَٰ ِرف فََل  اُسل   ف ِي يُس 

ِل  ٱ قَت  که مظلوم کشته شود، برای و لیش و کسی» .[22]اإلسراء:  ﴾٣٣اَكاَن َمنُصورٗ ۥ إِنَّهُ  ل 

خواهی( اسراف نکند، ایم، پس در کشتن )و خون)برای حق قصاص( قدرتی قرار داده
 «.گمان او مورد حمایت استبی

یت او، به قتل شود و دیگران به سبب جناقاتل خودش به تنهایی قصاص می
 :رسندنمی
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رَ  َواِزَرةٞ  تَِزرُ  َوَلَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َرىَٰ  ِوز  و هیچ » .[164]األنعام:  ﴾أُخ 

 «.گیردکاری بارگناه دیگری را به دوش نمیگناه

ِهم  فِيَها  أَنَّ ﴿ نَا َعلَي  سَ ٱَوَكتَب  ِس ٱبِ  لنَّف  نَ ٱوَ  لنَّف  عَي  نِ ٱبِ  ل  عَي  َنفَ ٱوَ  ل  َنفِ ٱبِ  ل  ُذُنَ ٱوَ  ل  ُذُنِ ٱبِ  ل   ل 

نَّ ٱوَ  ن ِ ٱبِ  لس ِ ُجُروحَ ٱوَ  لس ِ ها )= بنی و در آن )= تورات( بر آن» .[42]المائدة:  ﴾قَِصاٞص  ل 

اسرائیل( مقرر داشتیم که جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم و بینی در برابر 
ها را باشد، و )نیز( زخممیبینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان 

 «.قصاص است

قصاص، سبب زندگی اجتماعی است؛ زیرا کسی که قصد قتل دارد، اگر بداند 
و بدین ترتیب، جامعه محفوظ کند می که کشته خواهد شد، از قتل خودداری

 :ماندمی

ِقَصاِص ٱَولَُكم  فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می ةٞ  ل  ِلي َحيَوَٰ بََٰ ٱ يََٰ أُوا َل   ﴾١٧٩لَعَلَُّكم  تَتَّقُونَ  بِ ل 
و ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص حیات و زندگی است، باشد » .[179]البقرة: 

 «.که شما تقوا پیشه کنید
شود که قصد دزدی دارند شدن دست دزد، سبب محافظت دستان کسانی میبریده

 :ماندو نیز اموال آنان و اموال مردم محفوظ می

اا ٱفَ  لسَّاِرقَةُ ٱوَ  لسَّاِرقُ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می َطعُو  ٗل  ق  ِديَُهَما َجَزا َء  بَِما َكَسبَا نََكَٰ  أَي 

نَ  ِ  ٱ م ِ ُ ٱوَ  ّللَّ دست مرد دزد و زن دزد را به سزای » .[21]المائدة:  ﴾٣١َعِزيز  َحِكيمٞ  ّللَّ

هللا نیرومند اند؛ بعنوان یک عقوبتی از جانب هللا؛ قطع کنید، و عملی که مرتکب شده
 «.حکیم است

دست جنگند و در زمین که به خاطر ایمان مردم به هللا و رسولش با آنان میکسانی 
 :کنند، مجازات شدیدی دارندو امنیت مردم را به ترس تبدیل می زنندبه فساد می

ُؤاا ﴿ فرماید:هللا متعال می َن فِي  ۥَوَرُسولَهُ  ّللََّ ٱيَُحاِربُوَن  لَِّذينَ ٱإِنََّما َجَزَٰ  عَو  َويَس 

ِۡ ٱ َر  اا ِمَن  ل  ف  أَو  يُنفَو  ن  ِخلََٰ ُجلُُهم م ِ ِديِهم  َوأَر  اا أَو  تُقَطََّع أَي  اا أَو  يَُصلَّبُو  َّلُو  فََساًدا أَن يُقَت

ِۡ  ٱ َر  يٞ  ل  ِلَك لَُهم  ِخز  ن  ٱ فِي َذَٰ  .[22]المائدة:  ﴾٣٣َعَذاب  َعِظيم   ل  ِخَرةِ ٱيَا  َولَُهم  فِي لدُّ

کوشند، فقط این جنگند، و در زمین به فساد میکه با هللا و پیامبرش میسزای کسانی»
ها بعکس است که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست )راست( و پای )چپ( آن

ها در دنیاست، و یکدیگر بریده شود، و یا از سر زمین خود تبعید گردند، این رسوایی آن
 «.آخرت عذاب بزرگی خواهند داشتدر 

های رحمت گستردۀ هللا بر بندگانش این است که باب توبه را حتی یکی از نمونه
 :پس ارتکاب جرائم، بر روی آنان گشوده است

ِهم   فَ  لَِّذينَ ٱإَِلَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِدُرواا َعلَي  ِل أَن تَق  اا ٱتَابُواا ِمن قَب  لَُمو  َ ٱأَنَّ  ع   ّللَّ

ِحيمٞ  َغفُورٞ  که پیش ازآنکه بر آنان دست یابید، توبه کنند، مگر کسانی» .[24]المائدة:  ﴾رَّ

 «.ی مهربان استپس بدانید که همانا هللا آمرزنده
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ِمهِ ﴿ ِد ُظل  لََح فَإِنَّ  ۦفََمن تَاَب ِمن  بَع  َ ٱَوأَص  ِه  إِنَّ  ّللَّ َ ٱيَتُوُب َعلَي  ِحيم   َغفُورٞ  ّللَّ لَم  أَ  ٣٩رَّ

لَم  أَنَّ  َ ٱتَع  ُك ۥ لَهُ  ّللَّ تِ ٱُمل  َوَٰ ِۡ ٱوَ  لسََّمَٰ َر  ِفُر ِلَمن يََشا ُء  وَ  ل  ُب َمن يََشا ءُ َويَغ  ُ ٱيُعَذ ِ َعلَىَٰ ُكل ِ  ّللَّ

ء  قَِديرٞ  پس هر کس که بعد از )گناه و( ستمش توبه کند و » .[40-29]المائدة:  ﴾٤٠َشي 

گمان هللا پذیرد، بینماید، همانا هللا توبه او را می)اعمال خود را( اصالح و جبران 
ها و زمین از آن هللا است؟! دانی که فرمانروایی آسمانی مهربان است. آیا نمیآمرزنده

بخشد، و هللا بر هر چیزی قادر کند و هر کس را بخواهد میهر کس را بخواهد عذاب می
 «.است

داد ستمدیدگان را به آنان ه است که بر مجرمان واجب گردانیدسبحانه اما هللا 
 :بازگرداند

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمُرُكم  أَن تَُؤدُّواا  ّللَّ تِ ٱيَأ  نََٰ ََمَٰ ِلَها ل  »  .[21]النساء:  ﴾إِلَىَٰ  أَه 

 «.ها باز گردانیدها را به صاحبان آندهد که امانتگمان هللا به شما فرمان میبی

 :کنندای پاک است؛ زیرا مؤمنان زنا نمیجامعۀ مؤمن، جامعه

ُعوَن َمَع  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می تُلُوَن  ّللَِّ ٱََل يَد  ًها َءاَخَر َوََل يَق  سَ ٱإِلََٰ  لَّتِيٱ لنَّف 

َم  ُ ٱَحرَّ َحق ِ ٱإَِلَّ بِ  ّللَّ َق أَثَامٗ  ل  ِلَك يَل  عَل  َذَٰ نُوَن  َوَمن يَف  و » .[61]الفرقان:  ﴾٦١اَوََل يَز 

خوانند، و نفسی را که هللا )کشتنش را( حرام کرده که با هللا معبود دیگر را نمیکسانی
کنند، و هر کس چنین کند، مجازات گناه )خود( را کشند، و زنا نمیاست، جز به حق نمی

 «.خواهد دید

 :آوردپایین میزیرا انتشار زنا میان مردم، آنان را از تکریم ربانی فرزندان آدم 

ُهم  فِي ﴿ فرماید:هللا متعال می نََٰ نَا بَنِي  َءاَدَم َوَحَمل  م  بَر ِ ٱَولَقَد  َكرَّ رِ ٱوَ  ل  بَح  ]اإلسراء:  ﴾ل 

ها را در خشکی و دریا )بر و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آن» .[70
 «.مرکبها( حمل کردیم

ُكُل  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ ُكلُوَن َكَما تَأ  مُ ٱَكفَُرواا يَتََمتَّعُوَن َويَأ  عََٰ َن  ٗو  لنَّارُ ٱوَ  ل   .[15]محمد:  ﴾لَُّهم   ىَمث 

که چارپایان خورند همچنانگیرند و میکه کافر شدند )از متاع دنیوی( بهره میو کسانی»
 «.خورند، و آتش )جهنم( جایگاه آنان استمی

 :بد استزنا، کاری ناشایست و راهی 

َربُواا ﴿ فرماید:هللا متعال می نَىَٰ   ٱَوََل تَق  ِحَشةٗ  ۥإِنَّهُ  لز ِ ]اإلسراء:  ﴾٣٥َسبِيٗل  َوَسا ءَ  َكاَن فََٰ

 «.و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است!» .[25
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 :برگزیدمنان ؤهللا به جای زنا، نکاح را که از آن بهتر است برای م

َن  نِكُحواا ٱفَ ﴿ فرماید:هللا متعال می تُم   لن َِسا ءِ ٱَما َطاَب لَُكم م ِ َع  فَإِن  ِخف  َث َوُربََٰ نَىَٰ َوثُلََٰ َمث 

ِحَدةً  ِدلُواا فََوَٰ و( با زنانی )دیگر( که مورد پسند ») .[2]النساء:  ﴾مكُ انُ مَ يأ أو َما َملََكت أََلَّ تَع 

اگر بیم دارید که نتوانید عدالت شماست دو دو، و سه سه، چهار چهار، ازدواج کنید. پس 
 «.هایید )اکتفا نمایید(کنید، به یک )زن( یا به آنچه )از کنیزان( که مالک آن

 :زنان محرمی که ازدواج مرد با آنان جایز نیست

َن ﴿ فرماید:هللا متعال می  ۥإَِلَّ َما قَد  َسلََف  إِنَّهُ  لن َِسا ءِ ٱَوََل تَنِكُحواا َما نََكَح َءابَا ُؤُكم م ِ

ِحَشةٗ  ٗتا َكاَن فََٰ تُُكم   ٥٥َسِبيًل  َوَسا ءَ  َوَمق  تُُكم  َوَعمََّٰ تُُكم  َوبَنَاتُُكم  َوأََخَوَٰ َهَٰ ُكم  أُمَّ َمت  َعلَي  ُحر ِ
تُُكم  َوبَنَاُت  لََٰ َخِ ٱَوَخَٰ
تِ ٱَوبَنَاُت  ل  ُخ  تُُكُم  ل  َهَٰ تِي  ٱَوأُمَّ

نَُكم   لََّٰ َضع  َن أَر  تُُكم م ِ عَةِ ٱَوأََخَوَٰ َضَٰ  لرَّ
ُت نَِسا ئُِكم  َوَربََٰ ئِبُُكُم  َهَٰ تِيٱَوأُمَّ
ن ن َِسا ئُِكُم  لََّٰ تِيٱفِي ُحُجوِرُكم م ِ

تُم بِِهنَّ فَإِن لَّم  تَُكونُواا  لََّٰ َدَخل 
نَا ئُِكُم  ئُِل أَب 

ُكم  َوَحلََٰ  تُم بِِهنَّ فََل ُجنَاَح َعلَي  َن  لَِّذينَ ٱَدَخل  َمعُواا بَي  بُِكم  َوأَن تَج 
لََٰ نِ ٱِمن  أَص  تَي  ُخ   ل 

َ ٱ نَّ إَِلَّ َما قَد  َسلََف  إِ  ِحيٗما ّللَّ تُ ٱ۞وَ  ٥٣َكاَن َغفُوٗرا رَّ َصنََٰ ُمح  إَِلَّ َما َملََكت   لن َِسا ءِ ٱِمَن  ل 

َب  نُُكم   ِكتََٰ َمَٰ ُكم   ّللَِّ ٱأَي  ها( ازدواج تان )باآنرانو با زنانی که پد» .[54-55]النساء:  ﴾َعلَي 

اند، ازدواج نکنید، مگرآنچه )زمان جاهلیت بوده و( گذشته است، چرا که این کار، کرده
تان، است بر شما: مادرانعملی زشت و منفور و راه و روش بسیار بدی است. حرام شده

و دختران هایتان، و دختران برادر، هایتان، و خالهتان، و عمهتان، و خواهرانو دختران
اند، و خواهران رضاعی شما، و مادران تان که به شما شیر دادهخواهر، و مادران

اند از همسرانی که با تان که در دامان شما پرورش یافتهتان، و دختران همسرانزنان
اید؛ بر شما گناهی نیست )که با ها همبستری نکردهاید، پس اگر با آنها همبستری کردهآن

تان که از پشت و صلب خوتان هستند، ازدواج کنید( و )همچنین( زنان پسران شاندختران
و )نیز( جمع میان دو خواهر )بر شما حرام است( مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد 

ی مهربان است. و زنان شوهردار )بر شما حرام است( مگر زنانی که که هللا آمرزنده
 «.الهی است که بر شما مقرر داشته استی اید. )این( فریضهمالک آنان شده

شان به غیر از زنان مذکور، ازدوج با سایر زنان حالل است تا مردان با اموال
 :دنبال پاکدامنی باشند و از حرام دوری کنند

ِصنِينَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ح  ِلُكم مُّ َوَٰ تَغُواا بِأَم  ِلُكم  أَن تَب  ا َوَرا َء َذَٰ َر  َوأُِحلَّ لَُكم مَّ َغي 

ِفِحينَ  ها  )که گفته شد( برای شما حالل است با اموال و غیر از این» .[54]النساء:  ﴾ُمَسَٰ

 «.که پاکدامن باشید و زناکار نباشد ـخود )زنان دیگر را( طلب کنید ـ در حالی
شوند به شان را در برابر اینکه از حرام محافظت میمردان باید مهریۀ همسران

پردازند و پس از تعیین مهریه، گناهی بر آنان نیست که در عنوان یک فریضه ب
 :کنندیا از آن کم  بیفزایندصورت توافق، بر مهریه 

تُمٱفََما ﴿ فرماید:هللا متعال می تَع  تَم  ُهنَّ فَ ۦ بِهِ  س    أُُجوَرُهنَّ اتُوُهنَّ ِمن 
 
 ُجنَاحَ  َوَلَ  فَِريَضٗة

ُكم   تُم فِيَما َعلَي  َضي  ِد  بِِهۦ تََرَٰ فَِريَضِة  ٱِمن  بَع  َ ٱِإنَّ  ل  پس » .[54]النساء:  ﴾اَكاَن َعِليًما َحِكيمٗ  ّللَّ

آن زنانی را که )به ازدواج در آوردید و( از آنان کام گرفتید، باید مهرشان را به عنوان 
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ای به آنان بدهید، و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهریه با یکدیگر فریضه
 «.گمان هللا دانای حکیم استکنید، بیتوافق 
 :، شرط واجبی است تا زن برای شوهرش حالل شودیهمهر

َجَك  لنَّبِيُّ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می َوَٰ نَا لََك أَز  لَل  تِي  ٱإِنَّا  أَح 
َت أُُجوَرُهنَّ  لََّٰ  ﴾َءاتَي 

ای برای تو حالل پرداخته شان راای پیامبر! ما همسرانت را که مهر» .[20]األحزاب: 
 «.کردیم

اما کسی که به سبب تنگدستی، قادر بر پرداخت مهریۀ زنان آزاد نباشد، 
کنیزان مؤمن ازدواج کند، البته پس از موافقت صاحبان آنان و پرداخت تواند با می

شان و به شرط اینکه آن کنیزان از حرام پاک باشند و زناکار نباشند و مهریه
 :نامشروع نداشته باشنددوستان 

ًَل أَن يَنِكَح ﴿ فرماید:هللا متعال می تَِطع  ِمنُكم  َطو  تِ ٱَوَمن لَّم  يَس  َصنََٰ ُمح  تِ ٱ ل  ِمنََٰ ُمؤ   ل 

تُِكُم  ن فَتَيََٰ نُُكم م ِ َمَٰ ا َملََكت  أَي  ِت  ٱفَِمن مَّ ِمنََٰ ُمؤ  ُ ٱوَ  ل  ۡ    ّللَّ ن  بَع  ُضُكم م ِ نُِكم  بَع  لَُم بِإِيَمَٰ  أَع 
ِلِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ  نِكُحوُهنَّ فَٱ ِن أَه  ُروفِ ٱأُُجوَرُهنَّ بِ  ِبإِذ  َمع  ت   ل  ِفَحَٰ َر ُمَسَٰ ت  َغي  َصنََٰ  َوَلَ  ُمح 

تِ  َدان   ُمتَِّخَذَٰ و هر کس از شما از لحاظ مالی توانایی ازدواج با زنان » .[52]النساء:  ﴾أَخ 

ک یمین شما هستند )ازدواج کند( آزاده مؤمن؛ نداشته باشد، پس با کنیزان با ایمانی که مل
شان و هللا به ایمان شما داناتر است. برخی از برخی هستند، پس آنان را با اجازه صاحبان

به ازدواج خود در آورید، و مهرشان به طور پسندیده به آنان بدهید. )به شرط آنکه( 
 «.پاکدامن باشند، نه زناکار، و نه آنان که در پنهانی دوست گیرند

و شکیبایی بر او  ترسد به زنا گرفتار شودکه میامر برای کسی است این 
نیاز گرداند و تا هللا او را بی با کنیزان ازدواج نکنددشوار است و گرنه، بهتر است 

 :با زن آزاد ازدواج کند

ِلَك ِلَمن  َخِشَي ﴿ فرماید:هللا متعال می  عَنَتَ ٱَذَٰ بِ  ل  رٞ  ُرواا ِمنُكم   َوأَن تَص  ُ َوٱ لَُّكم    َخي   ّللَّ

این )اجازه ازدواج با کنیزان( برای کسانی از شماست که » .[52]النساء:  ﴾ِحيمٞ رَّ  َغفُورٞ 

از آالیش گناه بترسد، و صبر )و پاکدامنی( پیشه کردن؛ برایتان بهتر است. و هللا 
 «.ی مهربان استآمرزنده

ِفِف ﴿ تَع  يَس  نِيَُهُم  لَِّذينَ ٱَول  ُ ٱََل يَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّىَٰ يُغ  ِلهِ  ّللَّ و » .[22]النور:  ﴾ِمن فَض 

یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند؛ تا هللا آنان را که )اسباب و امکانات( ازدواج را نمیکسانی
 «.نیاز گردانداز فضل خود بی

همسران یا کنند مگر در مورد هایشان را از حرام حفظ میمومنان، عورت
 :شان که هللا برایشان مباح قرار داده استکنیزان

ِفُظونَ  لَِّذينَ ٱوَ ﴿فرماید:هللا متعال می ِجِهم  أَو  َما َملََكت   ٢ُهم  ِلفُُروِجِهم  َحَٰ َوَٰ إَِلَّ َعلَىَٰ  أَز 

ُر َملُوِمينَ  نُُهم  فَإِنَُّهم  َغي  َمَٰ تَغَىَٰ ٱفََمِن  ٦أَي    ب 
لََٰ  ِلَك فَأُوا عَاُدونَ ٱئَِك ُهمُ َوَرا َء َذَٰ -2]المؤمنون:  ﴾٧ل 

شان، شان یا )بر( کنیزانکنند. جز بر همسرانشان را حفظ میها که شرمگاهو آن» .[7
که فراتر از این شوند. پس کسیگیری از آنان( مالمت نمیگمان اینان )در بهرهپس بی

 «.بخواهد، آنانند که تجاوز گرند
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 :از انحراف مصون بمانندمؤمنان  هللا حدود را مقرر فرمود تا

انِيَةُ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می انِيٱوَ  لزَّ ِلُدواا ٱفَ  لزَّ ِحد   ج  ُهَما ُكلَّ َوَٰ ن  َدة    ِماائَةَ  م ِ  َوَلَ  َجل 

ُكم ُخذ  فَةٞ  بِِهَما تَأ  ِمنُوَن بِ  ّللَِّ ٱ ِدينِ  فِي َرأ  مِ ٱوَ  ّللَِّ ٱإِن ُكنتُم  تُؤ  يَو  َهد  َعَذابَُهَما  ل  ِخِر  ٱ ل  يَش  َول 

نَ  َطا ِئفَةٞ  ِمنِينَ ٱ م ِ ُمؤ  هر یک از زن و مرد زنا کار را صد تازیانه بزنید، » .[5]النور:  ﴾٥ل 

و اگر به هللا و روز آخرت ایمان دارید نباید در )اجرای احکام( دین هللا نسبت به آن دو 
وهی از مؤمنان بر )زن و مرد( رأفت )و رحمت کاذب( داشته باشید، و باید گر

 «.شان )شاهد و( حاضر باشندمجازات

ُموَن  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ تِ ٱيَر  َصنََٰ ُمح  بَعَِة ُشَهَدا َء فَ  ل  تُواا بِأَر  ِلُدوُهم  ٱثُمَّ لَم  يَأ  َدةٗ  ج  نِيَن َجل   َوَلَ  ثََمَٰ

بَلُواا  َدةً  لَُهم   تَق  ئِكَ  أَبَٗدا   َشَهَٰ
لََٰ  ِسقُونَ ٱ ُهمُ  َوأُوا فََٰ که زنان پاکدامن را و کسانی» .[4]النور:  ﴾٤ل 

ها را هشتاد تازیانه بزنید، و آورند، پس آنکنند، سپس چهار شاهد نمی)به زنا( متهم می
 «.اندشان را نپذیرید، و اینانند که فاسقهرگز شهادت

و نیز مجازات کسی که از حدود تجاوز کند را مقرر فرمود؛ حدود  ،هللا
پس از آگاهی، از حدود تجاوز کند، هللا بر او ظلم نکرده است،  کسهربنابراین، 

 :بلکه خود بر خویشتن ستم روا داشته است

كَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ  ٱ ودُ ُحدُ  َوتِل  َسهُ  ّللَِّ ٱَوَمن يَتَعَدَّ ُحُدودَ  ّللَّ ]الطالق:  ﴾فَقَد  َظلَمَ نَف 

تجاوز کند پس مسلماً به خود ستم کرده  و این حدود هللا است، و هرکس از حدود هللا» .[1
 «.است

 :گوید: "سمعنا و أطعنا"هللا تسلیم است و می مومن در برابر دستورات

َل ﴿ فرماید:هللا متعال می ِمنِينَ ٱإِنََّما َكاَن قَو  ُمؤ  اا إِلَى  ل  ُكَم  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱإَِذا ُدُعو  ِليَح 

ئَِك ُهُم 
لََٰ  نَا  َوأُوا نَا َوأََطع  نَُهم  أَن يَقُولُواا َسِمع  ِلُحونَ ٱبَي  ُمف  سخن مؤمنان » .[21]النور:  ﴾٢١ل 

ها داوری کند، فقط این است که که به سوی هللا و پیامبرش خوانده شوند تا میان آنهنگامی
 «.تگارانندو اینان همان رس« شنیدیم و اطاعت کردیم»گویند: می

ِمن  ﴿ ِمنَة   َوَلَ  َوَما َكاَن ِلُمؤ  ُ ٱ قََضى إَِذا ُمؤ  ًرا أَن يَُكوَن لَُهمُ  ۥ َوَرُسولُهُ  ّللَّ ِخيََرةُ ٱأَم  ِمن   ل 

ِص  ِرِهم   َوَمن يَع  َ ٱأَم  ٗل ۥ َوَرُسولَهُ  ّللَّ بِيٗنا فَقَد  َضلَّ َضلََٰ و هیچ مرد » .[26]األحزاب:  ﴾٣٦مُّ

ها در که هللا و پیامبرش کاری را حکم کند، آنکه آننسزد؛ هنگامیمؤمن و زن مؤمنی را 
که در کارشان اختیاری باشد، و هرکس هللا و پیامبرش را نافرمانی کند، به راستی

 «.گمراهی آشکاری گرفتار شده است

داند که هللا همان مالک حقیقی است که حکم قابل اجرا از آِن اوست؛ مؤمن می
دهد و هر حکمی را که بخواهد صادر را بخواهد انجام می بنابراین، هر آنچه

 : کندمی

عَُل َوُهم  يُس  ََل يُس  ﴿ فرماید:هللا متعال می ا يَف  هللا( از ») .[52اء: ی]األنب ﴾٥٣لُونَ ُل َعمَّ

 «.شوندشود، و آنان باز خواست میکند، باز خواست نمیآنچه می
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ُ ٱوَ ﴿ ِمهِ  ّللَّ ُكُم ََل ُمعَق َِب ِلُحك  کند، و هیچ کس و اهلل حکم می» .[41]الرعد:  ﴾يَح 

 «.تواند حکم او را رد کندنمی

َ ٱإِنَّ ﴿ عَُل َما يُِريدُ  ّللَّ  «.دهدخواهد، انجام میمسلماً هللا آنچه را می» .[14]الحج:  ﴾يَف 

 :، هیچ شریکی در حکم و داوری خویش نداردسبحانه هللا

ِركُ  َوَلَ ﴿ فرماید:متعال می هللا ِمِهۦ  فِي يُش  و او تعالی » .[56هف: ک]ال ﴾اأََحدٗ  ُحك 

 «.کندهیچ کس را در حکم خود شریک نمی

 :داند که حکم هللا، بهترین حکم استمی نمؤم

َم ﴿ فرماید:هللا متعال می ِهِليَّةِ ٱأَفَُحك  َجَٰ َسُن ِمَن  ل  غُوَن  َوَمن  أَح  مٗ  ّللَِّ ٱيَب  م   اُحك   ل ِقَو 

خواهند؟!چه کسی بهتر از هللا، ها حکم جاهلیت را میآیا آن» .[20]المائدة:  ﴾٢٠يُوقِنُونَ 

 «.کند؟!برای گروهی که یقین دارند، حکم می
از آنچه که هللا نازل فرمود پیروی نکند؛ به تحقیق که از هوای نفس  کسهر

 :کندخویش پیروی می

ُكمٱفَ ﴿ فرماید:هللا متعال می نَُهم بَِما  أَنَزَل  ح  ُ  ٱبَي  ا َجا َءَك ِمَن  ّللَّ َوا َءُهم  َعمَّ َّبِع  أَه  َوََل تَت

َحق ِ ٱ ها حکم کن و از هوی پس به آنچه هللا نازل کرده است در میان آن» .[41]المائدة:  ﴾ل 

های آنان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است، پیروی نکن )و از احکام و هوس
 «.الهی روی مگردان(

 :حکم بر اساس آنچه هللا نازل فرمود، حقیقت و حکم به غیر آن، گمراهی است

َداوُ ﴿ فرماید:هللا متعال می َك َخِليفَةٗ  دُ ۥيََٰ نََٰ ِۡ ٱ فِي إِنَّا َجعَل  َر  ُكمٱفَ  ل  َن  ح  َحق ِ ٱبِ  لنَّاِس ٱبَي   ل 

َّبِعِ  َهَوىَٰ ٱَوََل تَت ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه  » .[56]ص:  ﴾ّللَِّ ٱفَيُِضلََّك َعن َسبِيِل  ل 

)= فرمانروا( قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن، و از هوای )نفس( 
 «.کندپیروی نکن که تو را از راه هللا گمراه می

پس از نافرمانی، احساس کوتاهی و گناه کند و پس از آن، توبه کند، مؤمن  اگر
پذیرد؛ زیرا در برابر حکم هللا تسلیم شده است و در شریعت هللا با او را میاش توبههللا 

اما اگر بر حکم هللا اعتراض کند و آن را نپذیرد، از ایمان  .منازعه نکرده است
 محروم است:

نَُهم  ﴿ فرماید:هللا متعال می ُموَك فِيَما َشَجَر بَي  ِمنُوَن َحتَّىَٰ يَُحك ِ ثُمَّ ََل  فََل َوَرب َِك ََل يُؤ 

ا ايَِجُدواا فِي  أَنفُِسِهم  َحَرجٗ  مَّ تَ  م ِ ِليٗما َويَُسل ُِمواا  قََضي  نه، سوگند به » .[62]النساء:  ﴾٦٢تَس 

آورند، مگر اینکه در اختالفات خویش تو را داور قرار ها ایمان نمیپروردگارت که آن
 «.کامالً تسلیم باشند دهند، و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و
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کنند و با این کار، به کافران به غیر آنچه هللا نازل فرمود، حکم صادر می
پذیرند، خودشان و مردمی که به غیر آنچه هللا نازل فرمود آنان را به داوری می

 : چنین کند، از اطاعت هللا خارج شده است کسهرکنند و ستم می

ُكم م  لَّ  َوَمن﴿ فرماید:هللا متعال می ُ ٱ أَنَزلَ  بَِما   يَح  ئَِك ُهُم  ّللَّ
لََٰ  ِفُرونَ ٱفَأُوا َكَٰ ]المائدة:  ﴾ل 

 «.و هر کس به احکامی که هللا نازل کرده است حکم نکند؛ کافر است» .[44

ُكم بَِما  أَنَزَل ﴿ ُ ٱَوَمن لَّم  يَح  ئَِك ُهُم  ّللَّ
لََٰ  ِلُمونَ ٱفَأُوا

و هر کس به ». [42]المائدة:  ﴾لظََّٰ

 «.احکامی که هللا نازل کرده است حکم نکند؛ ستمگر است

ُكم بَِما  أَنَزَل ﴿ ُ ٱَوَمن لَّم  يَح  ئَِك ُهمُ  ّللَّ
لََٰ  ِسقُونَ ٱفَأُوا فََٰ و هر کس به آنچه » .[47]المائدة:  ﴾ل 

 «.هللا نازل کرده حکم نکند؛ نافرمانند

 :شودها پاک میاز پستیمؤمنان  با حکم بر اساس آنچه هللا نازل فرمود، جامعۀ

ُ ٱَما يُِريُد ﴿ فرماید:هللا متعال می ن  َحَرج   ّللَّ ُكم م ِ عََل َعلَي  َرُكم   ِكنَولََٰ  ِليَج  يُِريُد ِليَُطه ِ

َمتَهُ  ُكُرونَ  ۥَوِليُتِمَّ نِع  ُكم  لَعَلَُّكم  تَش  خواهد بر شما دشواری قرار هللا نمی» .[6]المائدة:  ﴾َعلَي 

شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که شکر خواهد دهد، بلکه می
 «.گزارید

کننده به زنا نهی هللا برای محافظت بندگانش از زنا، آنان را از اسباب نزدیک
 :فرموده است

َربُواا ﴿ فرماید:هللا متعال می نَىَٰ   ٱَوََل تَق  ِحَشةٗ  ۥإِنَّهُ  لز ِ ]اإلسراء:  ﴾٣٥َسبِيٗل  َوَسا ءَ  َكاَن فََٰ

 «.و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است!»  .[25

دهد که خود را کمتر فرمان میترساند و می راما شیطان، دوستانش را از فق
 :آنان را در رذیلت بیندازد بپوشانند تا

نُ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می َطَٰ رَ ٱيَِعُدُكُم  لشَّي  فَق  ُمُرُكم بِ  ل 
َشا ِء  ٱَويَأ  فَح  ُ ٱوَ  ل  ِفَرةٗ  ّللَّ غ   يَِعُدُكم مَّ

هُ  ن  ٗل   م ِ ُ َوٱ َوفَض  ِسع  َعِليمٞ  ّللَّ شیطان شما را )به هنگام انفاق » .[561]البقرة:  ﴾٥٦١َوَٰ

که کند. و در حالیها امر میدهد، و شما را به زشتیترساند و( وعده تهی دستی میمی
دهد، و هللا گشایشگر فزونی )نعمت( می هللا از جانب خود به شما وعده آمرزش و

 «.داناست

ُكم  ِلبَاسٗ ﴿ نَا َعلَي  بَنِي  َءاَدَم قَد  أَنَزل  تُِكم  َوِريشٗ يََٰ َءَٰ ِري َسو  َوىَٰ ٱ َوِلبَاسُ  ا  ا يَُوَٰ ٞر   لتَّق  ِلَك َخي   َذَٰ

ِلكَ  تِ  ِمن   َذَٰ تِنَنَُّكُم  ٥٦لَعَلَُّهم  يَذَّكَُّرونَ  ّللَِّ ٱ َءايََٰ بَنِي  َءاَدَم ََل يَف  نُ ٱيََٰ َطَٰ ُكم  لشَّي  َرَج أَبََوي  َكَما  أَخ 
َن  َجنَّةِ ٱم ِ  إِنَّهُ  ل 

تِِهَما   َءَٰ ُهَما ِلبَاَسُهَما ِليُِريَُهَما َسو  ُكم  ُهَو َوقَبِيلُهُ  ۥيَنِزُع َعن  ُث ََل  ۥيََرىَٰ ِمن  َحي 

نَُهم   إِ  نَا تََرو  ِطينَ ٱنَّا َجعَل  ِمنُونَ  لشَّيََٰ ِليَا َء ِللَِّذيَن ََل يُؤ  ای » .[57-56]األعراف:  ﴾٥٧أَو 

پوشاند و )مایهٴ( زینت تان را میفرزندان آدم! به راستی برای شما لباسی که شرمگاه
های( هللا است تا شماست، نازل کردیم، و لباس تقوا بهتراست، این از آیات )و نشانه

را نفریبد، چنانکه پدر و مادر شما  آدم! شیطان شما ها( متذکر شوند. ای فرزندانان)انس
ها شان را به آنتا شرمگاه )کشید(؛ شان کندشان را از تنرا از بهشت بیرون کرد، و لباس
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بینید، ها را نمیبینند از جایی که شما آنگمان او و همکارانش شما را مینشان دهد. بی
 «.آورندها  را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمیشیطانبراستی ما 

 :کندنگاه حرام، شخص را به زنا نزدیک می

ِلَك ﴿ فرماید:هللا متعال می فَُظواا فُُروَجُهم   َذَٰ ِرِهم  َويَح  َصَٰ واا ِمن  أَب  ِمنِيَن يَغُضُّ ُمؤ  ل  قُل ل ِ

َكىَٰ لَُهم   های خود را )از نگاه ان مؤمن بگو چشمای پیامبر!( به مرد») .[20]النور:  ﴾أَز 

تر هها پاکیزشان را حفظ کنند، این )کار( برای آنبه نا محرم( فرو گیرند، و شرمگاه
 «.است

ِديَن ِزينَتَُهنَّ ﴿ َن فُُروَجُهنَّ َوََل يُب  فَظ  ِرِهنَّ َويَح  َصَٰ َن ِمن  أَب  ُضض  ِت يَغ  ِمنََٰ ُمؤ  ل   ﴾َوقُل ل ِ
های خود را )از نگاه به نامحرم( فرو گیرند، و زنان مؤمن بگو چشمو به » .[21]النور: 
 «.شان را حفظ کنند، و زینت خود را آشکار نکنندشرمگاه

هللا به بندگان مومنش فرمان داد که با زنان یکجا جمع نشوند و اگر در مورد 
از پشت امری یا گرفتن یا دادن چیزی، نیاز پیدا کردند از آنان سؤال کنند، این کار 

تر را پاکیزهحجاب صورت گیرد تا آنان را نبینند؛ زیرا این کار، دلهای تمام آنان 
 :داردنگه می

عٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می  تُُموُهنَّ َمتََٰ ِلُكم   ِحَجاب    َوَرا ءِ  ِمن لُوُهنَّ فَس   اَوإَِذا َسأَل  َهرُ  َذَٰ  أَط 

که چیزی )از وسایل زندگی به عاریت( و هنگامی» .[22]األحزاب:  ﴾َوقُلُوبِِهنَّ  ِلقُلُوبُِكم  

های  خواستید، پس از آنان )= زنان پیامبر( از پشت پرده بخواهید، این )کار( برای دل
 «.تر استهای  آنان پاکیزهشما و دل

 ؟حجابی که هللا زنان مؤمن را بدان فرمان داده است، چیست

به منظور از واژۀ حجاب در قرآن کریم، حجاب کامل و پوشش و ستر است نه 
  :بخشی از بدن و آشکارساختن بخش دیگری از آن معنای پوشاندن

نَُهَما ِحَجابٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می در میان آن دو )گروه و » .[46]األعراف:  ﴾َوبَي 

 «.بهشتی و دوزخی( حجابی است

حجاب، مانع میان بهشت و جهنم است که : گویدطبری در تفسیر خویش می
 .است همان سور

َت ﴿ فرماید:هللا متعال می َءانَ ٱَوإَِذا قََرأ  قُر  َن  ل  نََك َوبَي  نَا بَي  ِمنُوَن  لَِّذينَ ٱَجعَل  ََل يُؤ 

تُوٗرا اِحَجابٗ  ل  ِخَرةِ ٱبِ  س  که قرآن بخوانی، و )ای پیامبر!( هنگامی» .[42]اإلسراء:  ﴾٤٢مَّ

 «.دهیمای پوشیده قرار میآورند، پردهکه به آخرت ایمان نمیمیان تو و میان کسانی

شود از اینکه بین تو و بین آنان حجابی قرار دادیم که مانع می: گویدطبری می
 .خوانی بفهمندهایشان آنچه را بر آنان میدل
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پس میان خود و » .[17م: ی]مر ﴾اِمن ُدونِِهم  ِحَجابٗ  تََّخَذت  ٱفَ ﴿ فرماید:هللا متعال می

 «.ی کشیدها پردهآن

پوششی میان خود و اهل خویش افکند که او را از آنان و  یعنی: گویدطبری می
 .دادمردم در پوشش قرار می

عٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می تُُموُهنَّ َمتََٰ ِلُكم   ِحَجاب    َوَرا ءِ  ِمن لُوُهنَّ فَس   اَوإَِذا َسأَل  َهرُ  َذَٰ  أَط 

که چیزی )از وسایل زندگی به عاریت( و هنگامی» .[22]األحزاب:  ﴾َوقُلُوبِِهنَّ  ِلقُلُوبُِكم  

های  خواستید، پس از آنان )= زنان پیامبر( از پشت پرده بخواهید، این )کار( برای دل
 «.تر استهای  آنان پاکیزهشما و دل

 .نای میان شما و آنااز پشت پرده: گویدطبری می

ُت ُحبَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می بَب  رِ ٱفَقَاَل إِن ِي  أَح  َخي  ِر َرب ِي َحتَّىَٰ تََواَرت   ل  َعن ِذك 

ِحَجابِ ٱبِ  من این اسبان را به خاطر )فرمان( پروردگارم »پس گفت: » .[25]ص:  ﴾٣٥ل 

 «.کرد( تا از دیدگانش پنهان شدندها نگاه می)و پیوسته به آن« دوست دارم
تا اینکه خورشید در پرده پنهان شد؛ یعنی: در غروب خویش : گویدمی طبری

 .ناپدید گشت

ا َوقَالُواا قُلُوبُنَا ِفي  أَِكنَّة  ﴿ فرماید:هللا متعال می مَّ ُعونَا   م ِ هِ  تَد  رٞ  َءاَذانِنَا َوفِي   إِلَي   َوِمن   َوق 

نِنَا نَِك ِحَجابٞ  بَي  ما از آنچه ما را به آن دعوت  های دل»و گفتند: » .[2]فصلت:  ﴾َوبَي 

هایمان سنگینی است، و میان ما و تو حجابی های است، و در گوشکنی در پوششمی
 «.است

است که مانع از اجتماع  حفاظیای محمد، میان ما و تو، : گویندمی: گویدطبری می
 .است منظور از این حجاب، اختالف آنان در دین .شود تا یکدیگر را ببینیمما و تو می

ُ ٱَوَما َكاَن ِلبََشر  أَن يَُكل َِمهُ ﴿: فرمایدهللا می يًا أَو  ِمن َوَرا يِٕ ِحَجاب   ّللَّ  ﴾إَِلَّ َوح 
و برای هیچ بشری )ممکن( نیست که هللا با او سخن بگوید، مگر با » .[21]الشورى: 

 «.وحی یا از پس پرده

ای با او سخن بگوید، به پس پردهیا از : ﴾أَو  ِمن َوَرا يِٕ ِحَجاب  ﴿: گویدطبری می

 .بیندنمیرا  خودششنود اما ای که صدایش را میگونه
دهد که زیورهای خود را از چشم مردان بیگانه فرمان میمؤمن  هللا به زنان

بپوشانند تا کسی که قلب بیماری دارد به طمع نیفتد؛ بنابراین نباید لباس تنگی که 
پوشند؛ بلکه و نیز لباس نازک و شفاف بکند می جزئیات بدنشان را آشکار

خود حجاب نیز نباید به سبب رنگ یا  .زیورهای بدن خویش را با حجاب بپوشانند
 :زیبایی یا نوع دوخت، زیور باشد

َها﴿ فرماید:هللا متعال می ِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمن  و زینت » .[21]النور:  ﴾َوََل يُب 

 «.آشکار نکنند؛ جز آنچه از آن که )طبعاً خودش( نمایان استخود را 
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گردد نیز باید بدون قصد البته همین مقداری که به صورت طبیعی آشکار می
باشد و مشتاق باشند که آن را مخفی نگه دارند، مانند آنچه که از لباسشان بدون 

 .شودقصد آشکار می

لَ ﴿ ُجِلِهنَّ ِليُع  َن بِأَر  ِرب  ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوََل يَض  و )زنان( نباید » .[21]النور:  ﴾َم َما يُخ 

شان را که پنهان های خود را )به زمین( بکوبند، تا آنچه از زینت)هنگام راه رفتن( پا
 «.اند، دانسته شودکرده

پوشاند و بسیار مشتاق است بنابراین، زن مؤمن، زیورهای بدن خویش را می
تر افراد پاکیزهکه اساساً مردان نسبت به وجود آن آگاه نشوند که این کار برای 

 .است
پوشید تا موهایش روسری بر سرش میهللا عنهن  یرض یکی از همسران پیامبر

داد تا سر و سایر بدنش را آشکار نشود و بر روی آن، پوششی چادرمانند قرار می
ها و چارقدهای خود را بر سر و  سبحانه به آنان دستور داد تا روسریبپوشاند؛ هللا

 : هایشان آشکار نشودرا بپوشاند و سینه هایشانیقهبدن خویش فروافکنند تا 

ِديَن ِزينَتَُهنَّ ﴿ فرماید:می هللا متعال َن بُِخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنَّ  َوََل يُب  ِرب  يَض   ﴾َول 
شان بیفکنند )تا چهره و هایهای خود را بر گریبانباید )اطراف( مقنعهو » .[21]النور: 

 «.گردن و سینه با آن پوشیده گردد( و زینت خود را آشکار نسازند

ِجَك َوبَنَاتَِك َونَِسا ِء  لنَِّبيُّ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ َوَٰ َز  ِمنِينَ ٱقُل ل ِ ُمؤ  ِلَك  ل  بِيبِِهنَّ  َذَٰ
ِهنَّ ِمن َجلََٰ نِيَن َعلَي  يُد 

َن  َوَكاَن  َذي  َن فََل يُؤ  َرف  نَىَٰ  أَن يُع  ُ ٱأَد  ِحيٗما اَغفُورٗ  ّللَّ ای پیامبر! به » .[29]األحزاب:  ﴾٢٩رَّ

های  خود را بر خویش فرو افکنند، )و چادر»همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: 
تر است تا شناخته شوند؛ پس هایشان را بپوشانند( این مناسبو سینه با آن سر و صورت

 «.مهربان است ۀمورد آزار قرار نگیرند، و هللا آمرزند

با این پوشش  چنانکهپوشش کاملی در برابر تمام مردان بیگانه است؛ جلباب، 
 .گیرندشوند و مورد آزار قرار نمیشناخته می

پوشانند، در چشم مردان بیگانه می را از من که زیورهای خویشؤاما زنان م
کنند؛ زیرا منازل، شان آنها را در برابر نزدیکان و زنان خویش آشکار میمنازل

است و بیشتر زمان خویش را در منازل سپری مؤمن  زنانو استقرار محل آرامش 
 .کنندمی

نَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ج  َن فِي بُيُوتُِكنَّ َوََل تَبَرَّ َج  َوقَر  ِهِليَّةِ ٱتَبَرُّ َجَٰ ُولَىَٰ ٱ ل   ﴾ل 
های خود جاهلیت نخستین زینت ۀهای خود بمانید، و به شیوو در خانه» .[22]األحزاب: 

 «.را آشکار نکنید

زینت و زیور کامل زن، برای شوهرش است و در برابر سایر نزدیکان و زنان 
 ،بیگانه حرام است؛ زیرا هللاکه برای مردان کند می ، همان زیوری را آشکارمحرم

نزدیکان و زنان شخص را از اینکه زن زیور خود را در برابر آنان بپوشاند استثنا 
 :کرده است
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َن بُِخُمِرِهنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِرب  يَض  َها  َول  ِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمن  َوََل يُب 

ِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَو  َءابَا ئِِهنَّ أَو  َءابَا ِء بُعُولَِتِهنَّ أَ   َوََل يُب 
نَا ئِِهنَّ َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنَّ  و  أَب 

نَا ِء بُعُولَِتهِ  تِِهنَّ أَو  نَِسا ئِِهنَّ أَو  َما َملََكت  أَو  أَب  نِِهنَّ أَو  بَنِي  أََخَوَٰ َوَٰ نِِهنَّ أَو  بَنِي  إِخ  َوَٰ نَّ أَو  إِخ 
نُُهنَّ أَِو  َمَٰ بِِعينَ ٱأَي  ِلي  لتََّٰ ِر أُوا بَةِ ٱَغي  ر  ِ َجالِ ٱِمَن  ل  لِ ٱأَِو  لر ِ ف  َهُرواا َعلَىَٰ  لَِّذينَ ٱ لط ِ لَم  يَظ 

ِت  َرَٰ اا إِلَى  َسا ِء  لن ِ ٱَعو   َوتُوبُو 
ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ  لَمَ َما يُخ  ُجِلِهنَّ ِليُع  َن بِأَر  ِرب  َجِميعًا  ّللَِّ ٱَوََل يَض 

ِمنُونَ ٱأَيُّهَ  ُمؤ  ِلُحونَ  ل  و زینت خود را آشکار نکنند؛ جز آنچه از » .[21]النور:  ﴾لَعَلَُّكم  تُف 

یشان هاانهای خود را بر گریبباید )اطراف( مقنعهآن که )طبعاً خودش( نمایان است، و 
بیفکنند )تا چهره و گردن و سینه با آن پوشیده گردد( و زینت خود را آشکار نسازند؛ 

شان یا پسران شان، یا پسرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پدرانمگر برای شوهران
شان یا زنان )هم ران خواهرانشان، یا پسشان یا  پسران برادرانشان، یا برادرانشوهران

کاری که رغبتی )به زنان( ندارند، یا شان یا مردان )سفیه( خدمتکیش( شان یا بردگان
های خود اند، و )زنان( نباید )هنگام راه رفتن( پاکه بر شرمگاه زنان آگاهی نیافتهکودکانی

دانسته شود، و ای  اند،شان را که پنهان کردهرا )به زمین( بکوبند، تا آنچه از زینت
 «.مؤمنان! همگی به سوی هللا توبه کنید، تا رستگار شوید

پذیر، دِر توبه را به روی بندگانش گشوده پس از این بیان، هللا بخشنده و توبه
است؛ زیرا نسبت به حصول تقصیر از جانب بندگانش آگاهی دارد؛ بنابراین، توبه 

 .هللا، سبب رستگاری است سویبهو رجوع 
دهد که فرمان میمؤمن  کنار این پوشش و حجاب کامل و رسا، هللا به زنان در

هنگام نیاز برای گفتگو با مردان، سخن نیکو بگویند و به ناز و به صورت نازک 
 :است طمع نورزدای سخن نگویند تا کسی که در قلبش بیماری

َن بِ ﴿ فرماید:هللا متعال می َضع  لِ ٱفََل تَخ  قَو  َمَع  ل  بِهِ  لَِّذيٱفَيَط  ۡٞ ۦ فِي قَل  نَ  َمَر َٗل  َوقُل   قَو 

ُروٗفا ع  که در دلش پس در سخن گفتن نرمی نکنید که آنگاه کسی» .[25]األحزاب:  ﴾مَّ

 «.بیماری است؛ طمع کند، و سخن شایسته بگویید
ش بنگرد، نفس هر دو خودش بنگرد و زن فقط به شوهر مرد فقط به زن راگ

 :شودو میان آنها مودت و مهربانی ایجاد میگیرد آرام می

تِهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می جٗ  ۦ َوِمن  َءايََٰ َوَٰ ن  أَنفُِسُكم  أَز  اا  اأَن  َخلََق لَُكم م ِ ُكنُو  تَس  َها ل ِ  إِلَي 

نَُكم َوَجعَلَ  َودَّةٗ  بَي  َمةً  مَّ که همسرانی از های او )این( استو از نشانه» .[51]الروم:  ﴾َوَرح 

تان مودت و رحمت قرار ها آرام گیرید، و در میانتان برای شما آفرید؛ تا به آنجنس خود
 «.داد

به این ترتیب، خانواده، خوشبخت و توانا و اساس امتی نیرومند، یعنی بهترین 
 :شوداند، میمردم آفریده شده سویبهامتی که 

ة  ﴿ فرماید:هللا متعال می َر أُمَّ ُمُروَن بِ ُكنتُم  َخي 
ِرَجت  ِللنَّاِس تَأ  ُروفِ ٱأُخ  َمع  َن  ل  َهو  َوتَن 

ُمنَكرِ ٱَعِن  ِمنُوَن بِ  ل  شما بهترین امتی هستید که برای مردم » .[110]آل عمران:  ﴾ّللَِّ ٱَوتُؤ 

 «.نمائید، و به هللا ایمان داریدکنید و نهی از منکر میاید: امر به معروف میپدیدار شده
 .تابندچیزی را برنمی دشمنان چنین اما
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 :خواهندمنافقان، گسترش فساد و انحراف و ضعف امت اسالمی را می

ِفقُونَ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمنََٰ تُ ٱوَ  ل  ِفقََٰ ُمنََٰ ۡ    ل  ن  بَع  ُضُهم م ِ ُمُرونَ  بَع  ُمنَكرِ بِٱ يَأ   ل 

َن َعِن  َهو  ُروفِ ٱَويَن  َمع  منافق، همه )همانند هم و( مردان منافق و زنان » .[67]التوبة:  ﴾ل 

 «.دارندها باز میدهند، و از نیکیاز یک گروه اند، به کارهای زشت فرمان می

َّبِعُوَن  لَِّذينَ ٱَويُِريدُ ﴿ تِ ٱيَت ًل َعِظيمٗ  لشََّهَوَٰ که و کسانی» .[57]النساء:  ﴾اأَن تَِميلُواا َمي 

 «.تخوش انحراف بزرگی شویدخواهند شما دسکنند؛ میهای نفسانی پیروی میاز خواسته

برخی از منافقان برای گمراهی مسلمانان، به صراحت به زنا 
 :دهندخوانند و عنوان دیگری برایش قرار میفرامی

َّبِعُوَن  لَِّذينَ ٱَويُِريُد ﴿ فرماید:هللا متعال می تِ ٱيَت ًل َعِظيمٗ  لشََّهَوَٰ  ﴾اأَن تَِميلُواا َمي 
خواهند شما کنند؛ میهای نفسانی پیروی میخواسته که ازو کسانی» .[57]النساء: 

 «.دستخوش انحراف بزرگی شوید

خواهند که مرد بدون آگاهی و اذن زن با او ازدواج کند؛ در حالی که آنان می
داشت برای گرامی زیراعلم و اذن ولی را شرط صحت ازدواج قرار داده است؛ هللا، 

آورد و زن به تنهایی چنین او را به ازدواج درمی و سرپرست، ، ولیو حفاظت از زن
 :کندکاری نمی

تِ ٱَوََل تَنِكُحواا ﴿ فرماید:هللا متعال می ِرَكَٰ ُمش  ِمنَّ  ل  و با » .[551]البقرة:  ﴾َحتَّىَٰ يُؤ 

 «.اند؛ ازدواج نکنیدزنان مشرک تا ایمان نیاورده

َمىَٰ ٱَوأَنِكُحواا ﴿ َيََٰ همسر( خود را مردان و زنان مجرد )و بی» .[25]النور:  ﴾ِمنُكم   ل 

 «.همسر دهید

تُُم ﴿ اا  لن َِسا ءَ ٱَوإَِذا َطلَّق  َضو  َجُهنَّ إَِذا تََرَٰ َوَٰ َن أَز  ُضلُوُهنَّ أَن يَنِكح  َن أََجلَُهنَّ فََل تَع  فَبَلَغ 

نَُهم بِ  ُروِف  ٱبَي  َمع  ِلَك يُوَعظُ بِهِ  ل  ِمُن بِ ۦ َذَٰ مِ ٱوَ  ّللَِّ ٱَمن َكاَن ِمنُكم  يُؤ  يَو   .[525]البقرة:  ﴾ل  ِخرِ ٱ ل 

که زنان را طالق دادید، آنگاه )مدت( عده خود را به پایان رساندند، آنان را و هنگامی»
ای در بین خویش از ازدواج با شوهران )سابق( خود باز ندارید، وقتی که بطرز پسندیده

هللا و روز قیامت ایمان دارد؛  تراضی کنند. این )دستوری است( که هر کس از شما که به
 «.شودبه آن پند داده می

دهد که بنابراین، امر ازدواج به دست ولی است و هللا سبحانه به او اندرز می
زن تحت سرپرستی خود را از بازگشت به شوهرش که او را برای بار اول طالق 

  .داده، به این دلیل که از او خشمگین است، منع نکند
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 شدن زن برایمحکمی که باعث حاللت پیمان صف
 :شودشوهرش می 

آن را  ]سرپرست زن[ نامد که ولیهللا، عقد ازدواج شرعی را میثاق محکمی می
دهند و شود و دو گواه بر آن گواهی میو مهریه در آن مشخص میکند می چینیمقدمه

زدواج، شود؛ بنابراین، اشوند و برایشان دعا میدر آن، زن و شوهر نصیحت می
پیمان محکم و استواری است که باید مفاد آن اجرا شود، حتی اگر شوهر پس از عقد، 

 :خواهان طالق باشد

َدالَ ٱَوإِن  أََردتُُّم ﴿ فرماید:هللا متعال می تِب  ج   س  َكانَ  َزو  ج   مَّ تُم   َزو  ُهنَّ  َوَءاتَي  َدىَٰ  إِح 

ُخذُواا  فََل  قِنَطاٗرا هُ  تَأ  ُخذُونَهُۥ ا  َشي   ِمن  نٗ  أَتَأ  تََٰ ٗما ابُه  بِيٗنا َوإِث  ُخذُونَهُ  ٥٠مُّ َف تَأ  َضىَٰ  ۥَوَكي  َوقَد  أَف 

قًا َغِليٗظا يثََٰ َن ِمنُكم م ِ ۡ  َوأََخذ  ُضُكم  إِلَىَٰ بَع  واگر خواستید » .[51-50]النساء:  ﴾٥١بَع 

راوانی همسری )دیگر( به جای همسر )پیشین خود( برگزینید، و به یکی از آنان مال ف
آن را پس نگیرید، آیا آن )مال( رابه بهتان و گناه  اید، چیزی از)بعنوان مهریه( پرداخته

که شما با گیرید در حالیگیرید؟ و چگونه آن را بازپس میبازپس می آشکار
 شما پیمانی محکم و استوار اید، و آنان )هنگام عقد ازدواج( ازیکدیگرآمیزش نموده

 «.اند؟!گرفته

تُم  لَُهنَّ فَِريَضةٗ ﴿ ِل أَن تََمسُّوُهنَّ َوقَد  فََرض  تُُموُهنَّ ِمن قَب  فُ  َوإِن َطلَّق  تُم   َما فَنِص   فََرض 

فُونَ  أَن إَِلَّ   فَُواا  أَو   يَع  َدةُ  ۦبِيَِدهِ  لَِّذيٱ يَع  اگر زنان را پیش از » .[527]البقرة:  ﴾لن َِكاحِ ٱُعق 

اید؛ پس ها مهری تعیین کردهکه برای آندادید در حالیآنکه با آنان نزدیکی کنید، طالق 
ها بدهید( مگر اینکه آنان )حق خود را( ببخشند. یا اید )به آننصف آنچه را تعیین کرده

 «.که پیوند نکاح به دست اوست )شوهر( ببخشد )و تمام مهر را بدهد(کسی
دهد گر پیوند میازدواج، عقدی است که زن و مرد را با پیوند زناشویی به یکدی

طالق دو مرتبه  .شود و برای طالق باید شاهد گرفته شودو جز با طالق قطع نمی
و اگر مرد  بازگردانده شودتواند به شوهرش است که در این دو مرتبه، زن می

 : شودبرای بار سوم او را طالق داد، زن از گردن او خارج می

قُ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می لََٰ تَ  لطَّ ن  َمرَّ َسَٰ ِريُح  بِإِح  ُروف  أَو  تَس  َساُك  بَِمع  ]البقرة:  ﴾اِن  فَإِم 

طالق )رجعی( دوبار است پس )از آن یا باید همسر را( بطور شایسته نگاه » .[559
 «.داشتن، یا با نیکی رها کردن

ُروف  أَو  فَاِرقُوُهنَّ ﴿ ِسُكوُهنَّ بَِمع  َن أََجلَُهنَّ فَأَم  ُروف  فَإَِذا بَلَغ  ِهُدواا  بَِمع  ل   َذَوي   َوأَش   َعد 

نُكم   َدةَ ٱ َوأَقِيُمواا  م ِ َهَٰ ِلُكم  يُوَعظُ بِهِ  لشَّ ِ  َذَٰ ِمُن بِ ۦ ّلِلَّ ِ ٱَمن َكاَن يُؤ  مِ ٱوَ  ّللَّ يَو   .[5]الطالق:  ﴾ل  ِخرِ ٱ ل 

ای ها را بطرز شایستهها به سر رسید، آنآن ۀها  را طالق دادید و( عدّ پس چون )آن»
ها جدا شوید، و دو فرد عادل از خودتان را گواه ای از آننگه دارید یا بطرز شایسته

که به هللا و روز بگیرید، و شهادت را برای هللا برپا دارید، این )حکمی است( که کسی
 «.شودقیامت ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می
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َرهُ  ۥن َطلَّقََها فََل تَِحلُّ لَهُ فَإِ ﴿  ًجا َغي  ُد َحتَّىَٰ تَنِكَح َزو  فَإِن َطلَّقََها فََل ُجنَاَح  ۥ ِمن  بَع 

ِهَما  أَن يَتََراَجعَا  إِن َظنَّا  أَن يُِقيَما ُحُدوَد  پس اگر )شوهر برای » .[520]البقرة:  ﴾ّللَِّ ٱَعلَي 

( برای او حالل نیست تا اینکه شوهری غیر از بار سوم( او را طالق داد، پس از آن )زن
او ازدواج کند )و با او آمیزش جنسی نماید( پس اگر )شوهر بعدی( او را طالق داد، 
گناهی برآن دو نیست که )با ازدواج مجدد( به یکدیگر بازگردند، اگرآن دو پندارند که 

 «.دارندحدود هللا را بر پا می

َك ُحُدوُد ﴿ تَُدوَها  َوَمن يَتَعَدَّ ُحُدوَد  ّللَِّ ٱتِل  ئَِك ُهُم  ّللَِّ ٱفََل تَع 
لََٰ  ِلُمونَ ٱفَأُوا

]البقرة:  ﴾لظََّٰ

ها تجاوز نکنید و هر کس از حدود هللا تجاوز ها  حدود الهی است، پس از آناین» .[559
 «.کند، پس اینانند که ستمگرند

ش، باید مدت زمانی زن پس از طالق و قبل از ازدواج با مردی غیر از شوهر
را که هللا برای هر زنی بر اساس حالش مشخص کرده است، انتظار بکشد تا از 

این امر، بیانگر  .بودن رحم خویش از حمل شوهر اولش اطمینان حاصل کندپاک
 :شان استو فرزندانمؤمن  توجه هللا به زنان

تُ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمَطلَّقََٰ ء    ل  ثَةَ قُُرو 
َن بِأَنفُِسِهنَّ ثَلََٰ  أَن لَُهنَّ  يَِحلُّ  َوَلَ  يَتََربَّص 

نَ  تُم  ُ ٱ َخلَقَ  َما يَك  ِمنَّ بِ  ّللَّ َحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُؤ  مِ ٱوَ  ّللَِّ ٱفِي  أَر  يَو  و » .[551]البقرة:  ﴾ل  ِخرِ ٱ ل 

انتظار بکشند، و اگر به هللا زنان مطلقه باید مدت سه پاکی )یا دیدن سه بار عادت ماهانه( 
هایشان آفریده، ها روا نیست که آنچه را هللا در رحمو روز قیامت ایمان دارند؛ برای آن

 «.کتمان کنند

جٗ  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ َوَٰ َن ِمنُكم  َويَذَُروَن أَز  نَ  ايُتََوفَّو  بَعَةَ  بِأَنفُِسِهنَّ  يَتََربَّص  ُهر   أَر  ٗرا أَش   ﴾َوَعش 
گذارند؛ باید چهار ماه میرند و همسرانی باقی میو کسانی از شما که می» .[524]البقرة: 

 «.و ده روز انتظار بکشند )وعده نگه دارند(

ـ ِيٱوَ ﴿
َن ِمَن  لََّٰ  ِۡ ٱيَئِس  َمِحي تُم  ٱِمن ن َِسا ئُِكم  إِِن  ل  تَب  ُهر   ر  ثَةُ أَش 

ـ ِيَوٱ فَِعدَّتُُهنَّ ثَلََٰ
لَم   لََّٰ 

ُت  لََٰ َن  َوأُوا َمالِ ٱيَِحض  َح  لَُهنَّ  ل  َن َحم  تان و کسانی از زنان» .[4]الطالق:  ﴾أََجلُُهنَّ أَن يََضع 

ها سه ماه است و )نیز( عّدة آن -اگر شک کردید  -اند، که از عادت ماهانه مأیوس شده
 «.ا بگذارنداند. و عّدة زنان بار دار این است که بار خود رها که حیض نشدهآن

بنابراین، ازدواجی که هللا آن را تشریع فرموده است، پیوند استوار و محکمی 
 ایو خانوادهکند می گیرد و مهربانی و مودت ایجاداست که نفس با آن آرام می

 : شودو قوی از آن تولید میمؤمن 

تِهِ ﴿ فرماید:هللا متعال می جٗ  ۦ َوِمن  َءايََٰ َوَٰ ن  أَنفُِسُكم  أَز  ُكنُ  اأَن  َخلََق لَُكم م ِ تَس  َها ل ِ اا إِلَي  و 

َودَّةٗ  نَُكم مَّ َمةً  َوَجعََل بَي  که همسرانی از های او )این( استو از نشانه» .[51]الروم:  ﴾َوَرح 

تان مودت و رحمت قرار ها آرام گیرید، و در میانتان برای شما آفرید؛ تا به آنجنس خود
 «.داد

غیر از ازدواج شرعی که بیان شد، شهواترانی به سبک حیوانات هر ازدواجی 
 :شوندآن را مرتکب میمؤمن  است که افراد غیر
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ُكُل  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُكلُوَن َكَما تَأ  مُ ٱَكفَُرواا يَتََمتَّعُوَن َويَأ  عََٰ َن   لنَّارُ ٱوَ  ل 

ٗو  گیرند و که کافر شدند )از متاع دنیوی( بهره میو کسانی» .[15]محمد:  ﴾لَُّهم   ىَمث 

 «.خورند، و آتش )جهنم( جایگاه آنان استکه چارپایان میخورند همچنانمی

و کند می جامعۀ مومنان، متحد و تحت رهبری واحدی است که آنان را حمایت
 :کنددهد و بر اساس هدایت هللا و رسولش آنان را رهبری میبه آنان پند می

اا أَِطيعُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می َ ٱَءاَمنُو  ُسولَ ٱَوأَِطيعُواا  ّللَّ ِلي  لرَّ َوأُوا

رِ ٱ َم  ء   ل  تُم  فِي َشي  َزع  ُسولِ ٱوَ  ّللَِّ ٱ إِلَى فَُردُّوهُ  ِمنُكم   فَإِن تَنََٰ ای » .[29]النساء:  ﴾لرَّ

کنید هللا را، و اطاعت کنید پیامبر، و صاحبان امر تان اید! اطاعت که ایمان آوردهکسانی
 «.را، و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به هللا و پیامبر باز گردانید

خانوادۀ مسلمان نیز همانند جامعۀ اسالمی است؛ زیرا هللا، رهبری و حمایت آن 
و از آنان کند می به دست مرد سپرده است، پس مرد به همسر و اوالدش رسیدگیرا 

دهد و مالش را برای نیازهایشان هزینه و به آنان پند و اندرز میکند می محافظت
 :کندمی

َجالُ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می  ُموَن َعلَى  لر ِ َل  لن َِسا ءِ ٱقَوََّٰ ُ ٱبَِما فَضَّ َضُهم  َعلَىَٰ  ّللَّ بَع 

  ۡ ِلِهم   ِمن   أَنفَقُواا  َوبَِما   بَع  َوَٰ مردان بر زنان سر پرست و نگهبانند، » .[24]النساء:  ﴾أَم 

بخاطر آنکه هللا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده، و )نیز( بخاطر آنکه از 
 «.کنندشان خرج میاموال

ِليُكم  نَارٗ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ اا أَنفَُسُكم  َوأَه  ِحَجارَ ٱوَ  لنَّاسُ ٱ َوقُوُدَها اَءاَمنُواا قُو  م: ی]التحر ﴾ةُ ل 

تان را از آتشی که هیمة آن مردم و اید! خودتان و خانوادةکه ایمان آوردهای کسانی» .[6
 «.هاستسنگ

لََك بِ ﴿ ُمر  أَه 
ةِ ٱَوأ  لَوَٰ َطبِر  ٱوَ  لصَّ َها ص  ات را به نماز و خانواده» .[125]طه:  ﴾َعلَي 

 «.فرمان بده، و )خود( بر )انجام( آن شکیبا باش

 دومین رکن اسالمنماز، 

 :دهد که نماز را برای یاد او سبحانه، برپا دارندهللا به بندگانش فرمان می

ةَ ٱَوأَقِِم ﴿ فرماید:هللا متعال می لَوَٰ ِري   لصَّ و نماز را برای یاد من » .[14]طه:  ﴾ِلِذك 

 «.بر پا دار

خواندن او یادکردن و بزرگداشت و ، ستایش و به پاکیسبحانه منظور از ذکر هللا
ای که شود؛ به گونهتعالی است که با خضوع و فروتنی در برابر هللا حاصل می

 .گیردشود و بدن آرام میدل، افتاده و فروتن می
فرماید، بیان میمؤمنان  که هللا آن را در سورۀ ایمان افراد بانخستین صفت 

 خشوع و فروتنی در نماز است:
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ِمنُونَ ٱلََح قَد  أَف  ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمؤ  ِشعُونَ  لَِّذينَ ٱ ١ل   ﴾٥ُهم  فِي َصَلتِِهم  َخَٰ
که در نمازشان خاشع به راستی مؤمنان رستگار شدند. همان کسانی» .[5-1]المؤمنون: 

 «.)و فروتن( هستند

 :آخرین صفت مؤمنان نیز، محافظت بر نماز است

تِِهم  يَُحافُِظونَ  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ئَِك ُهمُ  ٩ُهم  َعلَىَٰ َصلََوَٰ
لََٰ  ِرثُونَ ٱأُوا َوَٰ  ١٠ل 

سَ ٱيَِرثُوَن  لَِّذينَ ٱ َدو  ِفر  ِلُدونَ  ل  که برنمازهای و کسانی» .[11-9]المؤمنون:  ﴾١١ُهم  فِيَها َخَٰ

که )بهشت( فردوس را ارث نمایند. )آری( اینانند که وارثند. کسانیشان مواظبت می
 «.ند، و جاودانه در آن خواهند ماندبرمی

مؤمنان  را به عنوان آخرین صفت محافظت بر نماز هللا در سورۀ معراج نیز،
 :فرمایدمعرفی می

ت   ٣٤ُهم  َعلَىَٰ َصَلتِِهم  يَُحاِفُظونَ  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ئَِك فِي َجنََّٰ
لََٰ  أُوا

َرُمونَ  ك  کنند. اینان در که بر نمازشان محافظت میکسانیو » .[22-24]المعارج:  ﴾٣٢مُّ

 «.شوندهای )بهشت( گرامی داشته میباغ

یکی از صفات مؤمنان که هللا آن را دوست دارد، نماز زیاد و پایداری در آن 
 :است

ُمَصل ِينَ ٱإَِلَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می  ﴾٥٣ُهم  َعلَىَٰ َصَلتِِهم  َدا ئُِمونَ  لَِّذينَ ٱ ٥٥ل 
هایشان همیشه مداومت که بر نمازمگر نمازگزاران. همان کسانی» .[52-55عارج: ]الم
 «.کنندمی

ن  ﴿ لِ  م ِ بِ ٱ أَه  ِكتََٰ ةٞ  ل  لُونَ  قَا ئَِمةٞ  أُمَّ تِ  يَت  لِ ٱَءانَا َء  ّللَِّ ٱ َءايََٰ ُجُدونَ  لَّي  ]آل عمران:  ﴾َوُهم  يَس 

که به نماز دل شب در حالیکردارند، در از اهل کتاب گروهی هستند که درست» .[112
 «.خواننداند، آیات هللا را میایستاده

گزارند و کتاب هایی هستند که در دل شب نماز میاز اهل کتاب، گروه
آنان این کار را زیاد و به صورت مداوم انجام  .خوانندپروردگارشان را می

 .دهندمی

ُجُدونَ ﴿ برای هللا زیاد نماز ادا گزارند، یعنی برای هللا زیاد سجده می: ﴾َوُهم  يَس 

  .کنندمی

كَّعِ ٱوَ ﴿منظور از: نماز هستند و  سجود و رکوع، از ارکان  ﴾لسُُّجودِ ٱ لرُّ
 :گزارندنمازگزارانی هستند که زیاد نماز می

َرا﴿ فرماید:هللا متعال می تِيَ  َطه ِ ِكِفينَ َوٱ ِللطَّا ِئِفينَ  بَي  عََٰ كَّعِ ٱوَ  ل  ]البقرة:  ﴾لسُُّجودِ ٱ لرُّ

خانه مرا برای طواف کنندگان و مقیمان و رکوع و سجود کنندگان )= نماز » .[152
 «.گزاران( پاک و پاکیزه کنید
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ةَ ٱيُِقيُموَن  لَِّذينَ ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:می در جایی دیگر لَوَٰ تُوَن  لصَّ ةَ ٱَويُؤ  َكوَٰ  لزَّ

ِكعُونَ  که نماز را بر پا اند، )همان(کسانیها که ایمان آوردهآنو » .[22]المائدة:  ﴾َوُهم  َرَٰ

 «.دهنددارند و آنان  با خشوع و فروتنی زکات را میمی

دارند و بر آن که نماز زیاد برپا می هستند اند، همان کسانیکه ایمان آوردهکسانی 
 کنند و زکاتکنند و به صورتی که هللا خواسته است آن را اقامه میمواظبت می

ِكعُونَ ﴿ :پردازندمی گزارند یعنی برای هللا بسیار برای هللا زیاد رکوع می ﴾َوُهم  َرَٰ

 .کنندنماز ادا می
 :در چنین نمازی، قیام و رکوع و سجود برای هللا سبحانه وجود دارد

نِتِينَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ قََٰ به پا و فروتنانه برای هللا » .[521]البقرة:  ﴾َوقُوُمواا ّلِلَّ

 «.خیزید

 .یدابر او تسلیم و خاشع و فروتن هستیعنی در حالی که در بر

َكعُواا ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ ُجُدوااۤ ٱوَ  ر  بُُدواا ٱوَ  س  عَلُواا ٱَربَُّكم  وَ  ع  رَ ٱ ف  َخي  لَعَلَُّكم   ل 

ِلُحوَن۩ و سجده کنید، و  اید! رکوع کنید،که ایمان آوردهای کسانی» .[77]الحج:  ﴾٧٧تُف 

 «.پروردگارتان را بپرستید، و کار نیک انجام دهید؛ باشد که رستگار شوید
کند؛ انسان مؤمن، قبل از ایستادن در برابر هللا سبحانه، خودش را پاکیزه می

 گان را دوست دارد:زیرا هللا پاکیز

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می بِينَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ ِرينَ ٱَويُِحبُّ  لتَّوََّٰ ُمتََطه ِ به » .[555]البقرة:  ﴾ل 

 «.دارددارد و )نیز( پاکان را دوست میراستی که هللا توبه کنندگان را دوست می

شوید ها میرا تا قوزک پاهایشها و را تا آرنجهایش دستبنابراین، صورت و 
 :کندو سرش را مسح می

تُم  إِلَى  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می اا إَِذا قُم  ةِ ٱَءاَمنُو  لَوَٰ ِسلُواا ٱفَ  لصَّ ُوُجوَهُكم   غ 

ِديَُكم  إِلَى  َمَراِفقِ ٱَوأَي  َسُحواا ٱوَ  ل  ُجلَُكم  إِلَى  م  نِ ٱبُِرُءوِسُكم  َوأَر  بَي  َكع  ای » .[6]المائدة:  ﴾ل 

هایتان را تا دستاید! چون به نماز برخاستید؛ پس صورت خود و که ایمان آوردهکسانی
 «.تان را تا دو قوزک )بشویید(آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید، و پاهای

شود ذکر فرمود تا ترتیب فهمیده هللا، مسح سر را در سیاق اعضایی که شسته می
 .شود

تان را هایتان را تا آرنج بشویید و پاهایهایتان را بشویید و دستیعنی صورت
 .ها بشوییدتا قوزک

ُجلَُكم  ﴿ :واژۀ أَر  تان را پس برای بیان ترتیب، در پایان ذکر شد، یعنی پاهای ﴾َۗ

 .از مسح سر بشویید
 :اگر منظور این بود که پاها مانند سر مسح شود، باید به صورت مجرور

ُجلَُكم  ﴿ أَر   .به صورت مجرور آمده است ﴾بُِرُءوِسُكم  ﴿:آمد چنانکه قبل از آنمی ﴾َۗ

ُجلَُكم  ﴿ اما أَر   .مانند الفاظ منصوب قبلی، به صورت منصوب بیان شد ﴾َۗ
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باید غسل کنند و وضو  کسی که با زن نزدیکی کرده است،اما شخص جنب و 
 :کندبه تنهایی برای نماز کفایت نمی

ُرواا فَٱ اَوإِن ُكنتُم  ُجنُبٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می و اگر جنب بودید؛ » .[6]املائدة: ﴾طَّهَّ

 «.خود را پاک سازید )و غسل کنید(پس 

تَِسلُواا ﴿ و )نیز( در حال جنابت، » .[42]النساء:  ﴾َوََل ُجنُبًا إَِلَّ َعابِِري َسبِيل  َحتَّىَٰ تَغ 

 «.تا غسل کنید، مگر اینکه رهگذار باشید

 :شودجایگزین وضو و غسل می ،در صورت فقدان آب، تیمم

ُمواا  تَِجُدواا َما ءٗ فَلَم  ﴿ فرماید:هللا متعال می َسُحواا فَٱ َطي ِٗبا َصِعيٗدا فَتَيَمَّ بُِوُجوِهُكم   م 

هُ  ن  ِديُكم م ِ آنگاه آب نیابید؛ پس با خاک پاکی تیمم کنید. و از آن بر » .[6]المائدة:  ﴾َوأَي 

 «.هایتان بکشیدتان و دستصورت

ِدي﴿ :ها بیان شد؛ زیرا واژۀمسح در اینجا، برای صورت و دست مجرور  ﴾ُكم  أَي 

ِديَُكم  ﴿: است و به صورت منصوب  .نیامده است ﴾أَي 

هللا به مؤمنان فرمان داد که وضو و غسل بگیرند و اگر آب نیافتند، به آنان 
خواهد که مؤمنان پاکیزه شوند؛ زیرا هنگام نماز، هللا می .تخفیف داد که تیمم کنند

قبل مؤمنان  این پاکیزگی .گیرندقرار می در مقام بزرگی، یعنی در برابر هللا متعال،
ای پاکیزگی افزون بر، کنندکه با وضو یا تیمم بدن خویش را پاکیزه می از نماز
گیری و مشقت را برای مؤمنان هللا سخت .کنندبا ایمان کسب می است که

  :خواهدو تزکیۀ آنان را می نیکوگردانیدنخواهد، بلکه فقط نمی

ُ ٱَما يُِريُد ﴿ فرماید:هللا متعال می ن  َحَرج   ّللَّ ُكم م ِ عََل َعلَي  َرُكم   ِكنَولََٰ  ِليَج  يُِريُد ِليَُطه ِ

َمتَهُ  ُكُرونَ  ۥَوِليُتِمَّ نِع  ُكم  لَعَلَُّكم  تَش  خواهد بر شما دشواری قرار هللا نمی» .[6]المائدة:  ﴾َعلَي 

شما تمام کند، باشد که شکر خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر دهد، بلکه می
 «.گزارید

چنانکه هللا برای نیکوگردانیدن زنان پیامبر خویش، برخی اوامر و نواهی را 
متوجه آنان ساخت؛ زیرا هللا آنان را توسط پیامبرش عزت بخشید و اگر فرمان هللا 

، اهل ج هللاآنان و شوهرشان رسول  .را اجرا کنند، مانند هیچ زن دیگری نیستند

خواهد هر آنچه را که شایستۀ جایگاهشان نیست از شریفی هستند که هللا می بیت
 :آنان بزداید و آنان را پاکیزه گرداند

نَِسا َء ﴿ فرماید:هللا متعال می ِ ٱيََٰ تُنَّ َكأََحد   لنَّبِي  نَ  لَس  تُنَّ  ٱإِِن  لن َِسا ءِ ٱ م ِ َن  تَّقَي  َضع  فََل تَخ 

لِ ٱبِ  قَو  َمَع  ل  بِهِ  لَِّذيٱفَيَط  ۡٞ  ۦفِي قَل  نَ  َمَر َٗل  َوقُل  ُروٗفا قَو  ع  َن فِي بُيُوتُِكنَّ َوََل  ٣٥مَّ َوقَر 
َج  َن تَبَرُّ ج  ِهِليَّةِ ٱتَبَرَّ َجَٰ ُولَىَٰ  ٱ ل  َن  ل  ةَ ٱَوأَقِم  لَوَٰ ةَ ٱَوَءاتِيَن  لصَّ َكوَٰ َن  لزَّ َ ٱَوأَِطع  إِنََّما  ۥ   َوَرُسولَهُ  ّللَّ

ُ ٱيُِريُد  ِهَب َعنكُ  ّللَّ سَ ٱُم ِليُذ  ج  َل  لر ِ تِ ٱأَه  بَي  هِ  ل  َرُكم  تَط  نَ ٱوَ  ٣٣يٗراَويَُطه ِ ُكر  لَىَٰ ِفي  ذ  َما يُت 

ِت  َمِة  ٱوَ  ّللَِّ ٱبُيُوتُِكنَّ ِمن  َءايََٰ ِحك  َ ٱإِنَّ  ل  ای » .[24-25]األحزاب:  ﴾٣٤َكاَن لَِطيفًا َخبِيًرا ّللَّ

نیستید، اگر پرهیزگاری کنید؛ پس زنان پیامبر! شما مانند هیچ یک از زنان )عادی دیگر( 
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که در دلش بیماری است؛ طمع کند، و سخن در سخن گفتن نرمی نکنید که آنگاه کسی
های خود را جاهلیت نخستین زینت ۀهای خود بمانید، و به شیوشایسته بگویید. و در خانه

را اطاعت کنید، آشکار نکنید، و نماز را بر پا دارید، و زکات را بدهید، و هللا و پیامبرش 
خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه باید شما را پاک سازد. و هللا قطعاً می

شود یاد کنید؛ می = سنت پیامبر( خواندههایتان از آیات هللا و حکمت )آنچه را در خانه
 «.بین آگاه استگمان هللا باریکبی

در غزوۀ بدر  ج رسول هللا همراه مجاهدان در راه او تعالی چنانکه هللا برای

کبری، آن جایگاه بزرگ و جداکنندۀ میان مؤمنان و کافران، بارانی فرستاد تا 
و  گرداند و وسوسۀ شیطان را از آنان برطرف کند منان را با آن پاکیزهؤم
 :هایشان را استوار سازدهایشان را محکم و گامدل

يُكُم ﴿ فرماید:هللا متعال می هُ  أََمنَةٗ  لنُّعَاسَ ٱإِذ  يُغَش ِ ن  لُ  م ِ ُكم َويُنَز ِ نَ  َعلَي   َما ءٗ  لسََّما ءِ ٱ م ِ

َرُكم َز  بِِهۦ ل ِيَُطه ِ ِهَب َعنُكم  ِرج  نِ ٱَويُذ  َطَٰ بَِط َعلَىَٰ قُلُوبُِكم  َويُثَب َِت بِِه  لشَّي  َدامَ ٱَوِليَر  َق   ﴾١١ل 
هنگامی را که خواب سبکی که آرامشی از سوی او بود، و به یاد آورید( ») .[11]األنفال: 

شما را فرا گرفت، و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد، تا شما را با آن پاک کند، و پلیدی 
هایتان را با آن استوار های  شما را محکم بدارد، و گامشیطان را از شما دور سازد، و دل

 «.کند

، زینت خویش را به روشی نیکو هاعورتمؤمنان با این طهارت و پوشش 
 :گیرندهنگام ایستادن در برابر هللا در هر نمازی برمی

ِجد  ﴿ فرماید:هللا متعال می بَِني  َءاَدَم ُخذُواا ِزينَتَُكم  ِعنَد ُكل ِ َمس   .[21]األعراف:  ﴾يََٰ

 نمازی( زینت خود را بر گیرید )و ای فرزندان آدم! به هنگام رفتن به مسجد )و در هر»
 «.های شایسته بپوشید(لباس

مؤمنان این نمازها را بامداد و شامگاه در اوقات خودش در مساجد و همراه 
 :دارندبرپامی نمازگزاران

َكعُواا ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِكِعينَ ٱَمَع  ر  و با نماز گزاران » .[42]البقرة:  ﴾لرََّٰ

 «.نماز بخوانید

ُ ٱفِي بُيُوت  أَِذَن ﴿ َكَر فِيَها  ّللَّ فََع َويُذ  ُمهُ ٱأَن تُر  غُُدو ِ ٱفِيَها بِ ۥ يَُسب ُِح لَهُ ۥ س   ﴾٣٦ل  َصالِ ٱوَ  ل 
های است که هللا اجازه داده است که بلند شود، این چراغ پر نور( در خانه») .[26]النور: 

 «.ها تسبیح او گویندها برده شود، )و( صبح و شام در آنو نامش در آن

غُُدو ِ ٱبِ ﴿  یعنی بامداد و شامگاه: ﴾ل  َصالِ ٱوَ  ل 

ِهيِهم   َلَّ  ِرَجالٞ ﴿ َرةٞ  تُل  ع   َوَلَ  تَِجَٰ رِ  َعن بَي  ةِ ٱَوإِقَاِم  ّللَِّ ٱ ِذك  لَوَٰ ةِ ٱَوإِيتَا ِء  لصَّ َكوَٰ يََخافُوَن  لزَّ

مٗ  قُلُوبُ ٱ فِيهِ  تَتَقَلَّبُ  ايَو  رُ ٱوَ  ل  َصَٰ َب  ِزيَُهمُ  ٣٧ل  ُ ٱِليَج  ِلهِ  ّللَّ ن فَض  َسَن َما َعِملُواا َويَِزيَدُهم م ِ  ۦ أَح 

ُ ٱوَ  ِر ِحَساب   ّللَّ ُزُق َمن يََشا ُء بِغَي  که هیچ تجارت و مردانی» .[21-27]النور:  ﴾٣١يَر 

ها( کند، )آنها را از یاد هللا و بر پاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمیخرید و فروشی آن
شود. تا هللا بهتر از تاب( میها دگرگون )و بیها و چشمدلترسند که در آن از روزی می
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ها بیفزاید، و هللا هر ها پاداش دهد، و از فضل خود بر پاداش آناند به آنآنچه انجام داده
 «.دهدحساب روزی میکس را که بخواهد بی

ةَ ٱإِنَّ ﴿ لَوَٰ ِمنِينَ ٱَكانَت  َعلَى  لصَّ ُمؤ  بٗ  ل  قُوٗتا اِكتََٰ و  همانا نماز » .[102]النساء:  ﴾مَّ

 «.استای است که( در اوقات معینی بر مؤمنان واجب )و نوشته( شده)فریضه

به محافظت تمام نمازهای پنجگانه، بخصوص نماز عصر فرمان سبحانه  هللا
داده است؛ زیرا نماز عصر، گاهی در هنگام استراحت پس از کار و خستگی اقامه 

 :شودمی

ِفُظواا َعلَى ﴿ فرماید:هللا متعال می تِ ٱَحَٰ لََوَٰ ةِ ٱوَ  لصَّ لَوَٰ َطىَٰ ٱ لصَّ ُوس   .[521]البقرة:  ﴾ل 

 «.ها و )بخصوص( نماز میانه )نماز عصر( محافظت کنیدبر )بجا آوردن( نماز»

ةِ ٱَۗ ﴿ لَوَٰ َطىَٰ ٱ لصَّ ُوس   نماز عصر: ﴾﴾ل 

دارند، مسلمانان در امنیت و ترس، نمازها را همراه امام با جماعت برپا می
همانگونه که هللا به آنان آموخته است؛ اما اگر به صورت ترس زیاد قادر به برپایی 

 :کنندنماز جماعت نباشند، نماز را به صورت فرادی ادا می

َت لَُهُم ﴿ فرماید:هللا متعال می ةَ ٱَوإَِذا ُكنَت فِيِهم  فَأَقَم  لَوَٰ تَقُم  َطا ئِفَةٞ  لصَّ ُهم فَل  ن  عَكَ  م ِ  مَّ

اا  ُخذُو 
يَأ  ِلَحتَُهم    َول  يَُكونُواا  َسَجُدواا  فَإَِذا أَس  تَأ تِ  َوَرا ئُِكم   ِمن فَل  َرىَٰ  َطا ئِفَة   َول   يَُصلُّواا  لَم   أُخ 

ُخذُ  يَأ  يَُصلُّواا َمعََك َول  ِلَحتَُهم   واا فَل  َرُهم  َوأَس  و چون )وقت خوف( در » .[105]النساء:  ﴾ِحذ 

ها با تو )به نماز( ای از آنها نماز بر پا کردی، باید دستهآنها باشی، و برای میان آن
هایشان را با خود  برگیرند. و چون سجده کردند )و نماز را تمام بایستند، و باید سالح

اند؛ بیایند و ای که نماز نخواندهنمودند( باید )دسته دوم( پشت سرتان باشند، و باید آن دسته
 «.هایشان را )در نماز( با خود بگیرندها احتیاط کنند و سالحباید آنبا تو نماز بخوانند، و 

بَانٗ ﴿ تُم  فَِرَجاًَل أَو  ُرك  ُكُرواا فَٱ أَِمنتُم   فَإَِذا   ا  فَإِن  ِخف  َ ٱ ذ  ا لَم  تَُكونُواا  ّللَّ َكَما َعلََّمُكم مَّ

لَُمونَ  حال پیاده  پس اگر )از دشمن و غیره( ترسیدید، در» .[529]البقرة:  ﴾٥٣٩تَع 

ها را به که ایمن شدید، هللا را یاد کنید. )و نمازیاسواره )نماز را بجای آورید( پس هنگامی
 «.دانستید به شما یاد دادگونه  که چیزهای را که نمیتمام و کمال بجای آورید( همان

 :کنندمسلمانان در روز جمعه، برای برپایی نماز جمعه و شنیدن ذکر هللا اجتماع می

ِم  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می ةِ ِمن يَو  لَوَٰ اا إَِذا نُوِدَي ِللصَّ ُجُمعَةِ ٱَءاَمنُو  اا ٱفَ  ل  عَو   س 

ِر  َع  ٱَوَذُرواا  ّللَِّ ٱإِلَىَٰ ِذك  بَي  رٞ  ل  ِلُكم  َخي  لَُمونَ  ُكنتُم   إِن لَُّكم   َذَٰ ةُ ٱفَإَِذا قُِضيَِت  ٩تَع  لَوَٰ  نتَِشُرواا ٱفَ  لصَّ

ِۡ ٱفِي  َر  تَغُواا ٱوَ  ل  ِل  ب  ُكُرواا ٱوَ  ّللَِّ ٱِمن فَض  َ ٱ ذ  ِلُحونَ  ّللَّ -9]الجمعة:  ﴾١٠َكثِيٗرا لَّعَلَُّكم  تُف 

که در روز جمعه برای نماز اذان گفته شد به اید! هنگامیکه ایمان آوردهای کسانی» .[10
اگر بدانید این برای شما سوی )نماز و( ذکر هللا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، 

که نماز پایان یافت، )برای کسب رزق و روزی( در زمین بهتر است. پس هنگامی
 «.پراکنده شوید، و از فضل هللا طلب کنید، و هللا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید

 :مؤمنان با یکدیگر برادرند
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ِمنُونَ ٱإِنََّما ﴿ فرماید:هللا متعال می ُمؤ  َوةٞ  ل  ً مؤمنان » .[10]الحجرات:  ﴾إِخ  یقینا

 «.برادرند
شود و چون توبه کند، از حق برادری دینی نفی می تارک نمازبرادری دینی از 

 :گرددبرخوردار می

ةَ ٱفَإِن تَابُواا َوأَقَاُمواا ﴿ فرماید:هللا متعال می لَوَٰ ةَ ٱَوَءاتَُواا  لصَّ َكوَٰ نُُكم  فِي  لزَّ َوَٰ يِن  ٱفَإِخ   لد ِ

ُل  تِ ٱَونُفَص ِ م   ل  يََٰ لَُمونَ  ِلقَو  پس اگر توبه کنند، و نماز را بر پا » .[11]التوبة:  ﴾١١يَع 

دارند، و زکات را بدهند، برادران دینی شما هستند، و ما آیات خود را برای گروهی که 
 «.کنیمدانند بیان میمی

نماز و دعا برایش با او کند، برداران مؤمن او، با از دنیا وداع میمؤمن  هر گاه
شان دعا نیز شود و برایکنند، اما بر کافر و منافق نماز گزارده نمیوداع می

 :شودنمی

ُهم َوََل تَُصل ِ َعلَىَٰ  أََحد  ﴿ فرماید:هللا متعال می ن  اتَ  م ِ ِرهِ تَ  َوَلَ  أَبَٗدا مَّ إِنَُّهم  ۦ    قُم  َعلَىَٰ قَب 

ِسقُونَ  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱَكفَُرواا بِ  و هرگز بر هیچ یک از » .[14]التوبة:  ﴾١٤َوَماتُواا َوُهم  فََٰ

ها به هللا و گمان آنها که مرده است، نماز نخوان، و بر )کنار( قبرش نایست، بیآن
 «.که فاسق )و نافرمان( بودند؛ مردندرسولش کافر شدند، و در حالی

در ترین نماز شب، بهترین نماز پس از نمازهای فرض، نماز شب است و بر
آخرین لحظۀ شب قبل از فجر )سحر( است که نیکوکاران در آن زمان 

 :طلبندگزارند و آمرزش مینمازمی

نِت  َءانَا ءَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ن  ُهَو قََٰ لِ ٱأَمَّ َذرُ  َوقَا ئِٗما اَساِجدٗ  لَّي  ُجواا  ل  ِخَرةَ ٱ يَح  َويَر 

َمةَ َرب ِهِ  تَِوي  ۦ َرح  لَُموَن وَ  لَِّذينَ ٱقُل  َهل  يَس  لُواا  لَِّذينَ ٱيَع  لَُموَن  إِنََّما يَتََذكَُّر أُوا ََل يَع 

بِ ٱ بََٰ َل  که در ساعات شب در حال آیا )این مشرک بهتر است، یا( کسی» .[9]الزمر:  ﴾٩ل 

 سجده و قیام به عبادت مشغول است، و از )عذاب( آخرت بیم ناک است، و به رحمت
دانند یکسان که  نمیدانند، و کسانیکه میآیا کسانی»بگو:  پروردگارش امیدوار است؟!

 «.پذیرندهستند؟! تنها خردمندان پند می

ُمتَِّقينَ ٱإِنَّ ﴿ ت   ل  ِلَك  ١٢َوُعيُون   ِفي َجنََّٰ َل َذَٰ ُهم  َربُُّهم   إِنَُّهم  َكانُواا قَب  َءاِخِذيَن َما  َءاتَىَٰ

ِسنِينَ  َن  ١٦ُمح  لِ ٱَكانُواا قَِليٗل م ِ َجعُونَ  لَّي  َحارِ ٱَوبِ  ١٧َما يَه  َس  ِفُرونَ  ل  تَغ   ﴾١١ُهم  يَس 
)ی  ها و چشمه سارهادر روز قیامت( مسلماً پرهیزگاران در باغ» .[11-12ات: ی]الذار

ها گمان آناند، بیها عطا فرموده، دریافت کردهبهشت( هستند. آنچه پروردگارشان به آن
خوابیدند )و به نماز ها بخش اندکی از شب را میپیش از این )در دنیا( نیکوکار بودند. آن

 «.کردندو نیایش مشغول بودند(. و در سحر گاهان آمرزش طلب می

 :کنندبا خشوع و تدبر، هر اندازه که مقدور شد قرآن تالوت می و  

نَىَٰ ِمن ثُلُثَيِ ﴿ فرماید:هللا متعال می لَُم أَنََّك تَقُوُم أَد  لِ ٱإِنَّ َربََّك يَع  فَهُ  لَّي   ۥَوثُلُثَهُ  ۥَونِص 

نَ  َوَطا ئِفَةٞ  ُ ٱَمعََك  وَ  لَِّذينَ ٱ م ِ ُر  ّللَّ لَ ٱيُقَد ِ ُكم   فَ  لنََّهاَر  ٱوَ  لَّي  ُصوهُ فَتَاَب َعلَي  َرُءواا ٱَعِلمَ أَن لَّن تُح   ق 

َءاِن  ل  ٱَما تَيَسََّر ِمَن  داند که تو و ای پیامبر!( یقیناً پروردگارت می») .[50]المزمل:  ﴾قُر 



  پرتوی از وحی نور من الوحی                                                  146

 

ها که با تو هستند نزدیک دو سوم شب و )یا( نصف )یا( ثلث آن را بپا گروهی از آن
توانید حساب آن داند که شما نمیکند، میگیری میخیزید، و هللا شب و روز را اندازهمی

آنچه )برای شما( میسر باشد از را )دقیق( محاسبه کنید، لذا شما را بخشید، پس اکنون 
 «.قرآن بخوانید

ن  ﴿ لِ  م ِ بِ ٱ أَه  ِكتََٰ ةٞ  ل  لُونَ  قَا ئَِمةٞ  أُمَّ تِ  يَت  لِ ٱَءانَا َء  ّللَِّ ٱ َءايََٰ ُجُدونَ  لَّي  ]آل عمران:  ﴾َوُهم  يَس 

که به نماز کردارند، در دل شب در حالیاز اهل کتاب گروهی هستند که درست» .[112
 «.خوانندات هللا را میاند، آیایستاده

 :اگر قرآن بر کوه نازل شود، به طور قطع خاشع و فروتن خواهد شد

َذا ﴿ فرماید:هللا متعال می نَا َهَٰ َءانَ ٱلَو  أَنَزل  قُر  تَهُۥ َعلَىَٰ َجبَل   ل  ِشعٗ  لََّرأَي  ٗعا اَخَٰ تََصد ِ ن   مُّ  م ِ

يَةِ  کردیم، یقیناً آن را از نازل میاگر این قرآن را بر کوهی » .[51]الحشر:  ﴾ّللَِّ ٱ َخش 

 «.دیدیترس هللا خاکسار و از هم پاشیده می

 :ها داردقرآن، تأثیر زیبا و لطیفی بر دل

ُ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می َسَن  ّللَّ َل أَح  َحِديثِ ٱنَزَّ بٗ  ل  بِٗها اِكتََٰ تََشَٰ ثَانِيَ  مُّ َشِعرُّ  مَّ هُ  تَق   ُجلُودُ  ِمن 

ِر  لَِّذينَ ٱ َن َربَُّهم  ثُمَّ تَِليُن ُجلُوُدُهم  َوقُلُوبُُهم  إِلَىَٰ ِذك  َشو  هللا بهترین » .[52]الزمر:  ﴾ّللَِّ ٱيَخ 

 سخن را نازل کرده است، کتابی که )آیاتش( متشابه )= همانند یکدیگر، و( مکرر است
افتد، آنگاه یترسند، به لرزه مکه از پروردگارشان میهای کسانیکه از )شنیدن( آن پوست

 «.گیرد(شود )و آرام میهای شان  با یاد هللا نرم میهایشان و دلپوست

 :تر استاز سنگ سختبرخی مردم، های دل

ِلَك فَِهَي كَ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِد َذَٰ ن  بَع  ِحَجاَرةِ ٱثُمَّ قََست  قُلُوبُُكم م ِ َوٗة   ل   أَو  أََشدُّ قَس 

ِحَجاَرةِ ٱ ِمنَ  َوإِنَّ  هُ  ل  ُر ِمن  ُر  ٱلََما يَتَفَجَّ َهَٰ َن  هُ  ل  ُرُج ِمن  َها لََما يَشَّقَُّق فَيَخ  َما ُء  ٱَوِإنَّ ِمن  َها  ل  َوإِنَّ ِمن 

بِطُ ِمن  خَ  يَةِ لََما يَه  ِ  ٱ ش  ُ ٱَوَما  ّللَّ َملُونَ  ّللَّ ا تَع  ِفل  َعمَّ سپس بعد از این » .[74]البقرة:  ﴾٧٤بِغََٰ

ها ای از سنگتر! زیرا که پارهسخت شد، همچون سنگ، یا سختهای  شما دل
افتد، و هللا از آنچه از ترس هللا فرو می ۀشود، و پارها نهرها جاری میشکافد، و از آنمی
 «.کنید؛ غافل نیستمی

 :کنندمؤمنان در پی نماز و در هر حالتی، خدا را یاد می

تُ ﴿ فرماید:هللا متعال می ةَ ٱُم فَإَِذا قََضي  لَوَٰ ُكُرواا ٱفَ  لصَّ َ ٱ ذ  مٗ  ّللَّ  َوَعلَىَٰ  َوقُعُوٗدا اقِيََٰ

پس چون نماز را به پایان رساندید، هللا را ایستاده، و نشسته و » .[102]النساء:  ﴾ُجنُوبُِكم  

 «.بر پهلوی خویش )خوابیده( یاد کنید

 زکات: رکن سوم

 :تاب هللا تعالىکزوج نماز در 
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ةَ ٱَوأَقِيُمواا ﴿ فرماید:هللا متعال می لَوَٰ ةَ ٱَوَءاتُواا  لصَّ َكوَٰ و نماز را بر » .[42]البقرة:  ﴾لزَّ

 .«پا دارید و زکات را بپردازید

ةَ ٱيُِقيُموَن  لَِّذينَ ٱَءاَمنُواا  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ لَوَٰ تُوَن  لصَّ ةَ ٱَويُؤ  َكوَٰ ها که و آن» .[22]المائدة:  ﴾لزَّ

 «.دهنددارند و زکات را میبر پا میکه نماز را اند، )همان(کسانیایمان آورده

کند، اما ربا را افزاید و آن را زیاد میدهنده میدهنده و صدقهبر مال زکاتهللا 
 :ای که هیچ برکتی در آن نیستسازد، به گونهنابود می

َحُق ﴿ فرماید:هللا متعال می ُ ٱيَم  اا ٱ ّللَّ بَوَٰ بِي  لر ِ تِ ٱَويُر  َدقََٰ هللا ربا » .[576]البقرة:  ﴾لصَّ

 «.دهدکند و صدقات را افزایش و )برکت( میرا نابود می

بٗ ﴿ ن ر ِ تُم م ِ بَُواا  اَوَما  َءاتَي  لِ  فِي   ل ِيَر  َوَٰ بُواا ِعندَ  لنَّاِس ٱ أَم  ِ  ٱفََل يَر  ة   ّللَّ ن َزَكوَٰ تُم م ِ  َوَما  َءاتَي 

هَ  تُِريُدونَ  ئَِك ُهُم  ّللَِّ ٱ َوج 
لََٰ  ِعفُونَ ٱفَأُوا ُمض  و آنچه )به قصد( ربا » .[29]الروم:  ﴾٣٩ل 

دهید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد هللا فزونی نخواهد یافت، و آنچه را )به می
یابد( پس طلبید )برکت و فزونی میپردازید که تنها  وجه هللا را میعنوان( زکات می

 «.که چنین کنند( اینان فزونی یافتگانند)کسانی

 :سازدشان را پاکیزه میمؤمنان و اموال ؛زکات

ِلِهم  َصَدقَةٗ ﴿ فرماید:هللا متعال می َوَٰ ُرُهم   ُخذ  ِمن  أَم  يِهم تَُطه ِ  .[102]التوبة:  ﴾بَِها َوتَُزك ِ

ها را پاک سازی و تزکیه شان ی آن آنها صدقه )و زکات( بگیر، تا بوسیلهاز اموال آن»
 «.کنی

بخشاید و تمام اموال از آِن هللا است، فقط هللا مال را میداند که انسان مؤمن می
 :به انفاق از مال فرمان داده و پاداش بزرگی را بر این کار وعده فرموده است

ُكم لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می نََٰ ا َرَزق  اا أَنِفقُواا ِممَّ ای » .[524]البقرة:  ﴾َءاَمنُو 

 «.ایم؛ انفاق کنیداید! از آنچه به شما روزی دادهآوردهکه ایمان کسانی

لَِفيَن فِيِه  فَ  ۦَوَرُسوِلهِ  ّللَِّ ٱَءاِمنُواا بِ ﴿ تَخ  س  ا َجعَلَُكم مُّ َءاَمنُواا ِمنُكم   لَِّذينَ ٱَوأَنِفقُواا ِممَّ

رٞ  و از آنچه شما را  به هللا و پیامبرش ایمان بیاورید» .[7د: ی]الحد ﴾٧َكبِيرٞ  َوأَنفَقُواا لَُهم  أَج 

که از شما ایمان آوردند و )در راه هللا( در آن جانشین قرار داده انفاق کنید، پس کسانی
 «.ها پاداش بزرگی استانفاق کردند برای آن

زکات، حقی برای اهلش است، همان کسانی که هللا آنان را بیان فرمود؛ بنابراین 
 :منتی نیست کسهیچدر پرداخت زکات، بر 

ِلِهم  َحق ٞ ﴿ فرماید:متعال می هللا َوَٰ لُ  فِي  أَم  ع  ُرومِ ٱل ِلسَّا ئِِل وَ  ٥٤ومٞ مَّ َمح  ]المعارج:  ﴾٥٢ل 

 «.شان حق )معین و( معلومی است. برای گدا و محرومکه در اموالو کسانی» .[54-52

لٞ ﴿ ِرِكينَ  َوَوي  ُمش  ل  تُوَن  لَِّذينَ ٱ ٦ل ِ ةَ ٱََل يُؤ  َكوَٰ ! ای بر مشرکانوو » .[7-6]فصلت:  ﴾لزَّ

 «.دهندکه زکات نمی)همان( کسانی

 .نپرداختن زکات، یکی از صفات مشرکان است 
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پردازد و در قبال آن، فقط خشنودی مؤمن این صدقۀ فرض را به مستحقش می
 :جویدهللا را می

قُلُوبُُهم  َوِجلَة  أَنَُّهم  إِلَىَٰ َرب ِِهم   لَِّذينَ ٱوَ ﴿ فرماید:هللا متعال می  تُوَن َما  َءاتَواا وَّ يُؤ 

ِجعُونَ  ِرُعوَن فِي  ٦٠َرَٰ ئَِك يَُسَٰ
لََٰ  تِ ٱأُوا َرَٰ َخي  بِقُونَ  ل  و » .[61-60]المؤمنون:  ﴾٦١َوُهم  لََها َسَٰ

ان  بیمناک های شدهند، و )با این حال( دلکه )در راه هللا( آنچه را باید بدهند، میکسانی
ها گردند. )آری( اینانند که در نیکیشان باز میگمان آنان به سوی پروردگاراست، که بی
 «.گیرندکنند، و در انجام آن )از دیگران( پیشی میشتاب می

ِعُموَن ﴿ ِكينٗ  ۦَعلَىَٰ ُحب ِهِ  لطَّعَامَ ٱَويُط  هِ  ١َوأَِسيًرا َويَتِيٗما اِمس  ِعُمُكم  ِلَوج  ََل  ّللَِّ ٱ إِنََّما نُط 

َطِريٗرا ٩نُِريدُ ِمنُكم  َجَزا ٗء َوََل ُشُكوًرا ًما َعبُوٗسا قَم  ب ِنَا يَو  ]اإلنسان:  ﴾١٠إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ

« اسیر»و « یتیم»و « مسکین»که )نیاز و( دوست دارند به و غذا را با این» .[1-10
دهیم، نه از شما پاداشی ا میما فقط به خاطر هللا به شما غذ»گویند:( بخشند. )و میمی
که عبوس و سخت و ترسیم، روزیخواهیم و نه سپاسی. همانا ما از پروردگارمان میمی

 «.دشوار است
انسان مؤمن زکات را به هشت صنف که هللا زکات را در آنها منحصر فرمود، 

 :پردازدمی

تُ ٱإِنََّما ﴿ فرماید:هللا متعال می َدقََٰ فُقََرا ِء وَ  لصَّ ِكينِ ٱِلل  َمَسَٰ ِمِلينَ ٱوَ  ل  عََٰ َها وَ  ل  ُمَؤلَّفَةِ ٱَعلَي   ل 

قَابِ ٱقُلُوبُُهم  َوفِي  ِرِمينَ ٱوَ  لر ِ غََٰ نِ ٱوَ  ّللَِّ ٱَوفِي َسبِيِل  ل  نَ  فَِريَضةٗ  لسَّبِيِل  ٱ ب  ِ  ٱ م ِ ُ ٱوَ  ّللَّ َعِليم   ّللَّ

ها( مخصوص فقراء و مساکین و کار صدقات )و زکات» .[60]التوبة:  ﴾٦٠َحِكيمٞ 

گزاران )جمع آوری( آن، و دلجوئی شدگان )نو مسلمانان( و برای )آزاد کردن( بردگان، 
ای )مقرر و )ادای وام( بدهکاران، و در راه هللا، و به راه ماندگان، )است، این( فریضه

 «.شده( از جانب هللا است، و هللا دانای حکیم است

که بخواهد از روی احسان و نیکی،  کسهرا به اما صدقات مستحبی ر
پردازد و این امر، سبب برکت مال در دنیا و ثواب اخروی از جانب هللا می
 :گرددمی

ثَُل ﴿ فرماید:هللا متعال می لَُهم  فِي َسبِيِل  لَِّذينَ ٱمَّ َوَٰ بَتَت   ّللَِّ ٱيُنِفقُوَن أَم  َكَمثَِل َحبَّة  أَن 

بُلَة   َع َسنَابَِل ِفي ُكل ِ ُسن  اائَةُ  َسب  ُ َوٱ َحبَّة    م ِ ِعُف ِلَمن يََشا ُء  وَ  ّللَّ ُ ٱيَُضَٰ ِسع  َعِليم   ّللَّ  ﴾٥٦١َوَٰ
ای است کنند، همانند دانهکه اموال خود را در راه هللا انفاق میمثل کسانی» .[561]البقرة: 

اند که در هر خوشه یکصد دانه باشد، و هللا برای هر کس که بخواهد که هفت خوشه بروی
 «.کند و هللا گشایشگر داناستچند برابر می

ء  ﴿ ن َشي  تُم م ِ ِلفُهُۥ  فَُهوَ  َوَما  أَنفَق  ُر  يُخ  ِزقِينَ ٱَوُهَو َخي  و هر چیزی را » .[29]سبأ:  ﴾لرََّٰ

دهد، و او بهترین روزی دهندگان می)در راه هللا( انفاق کنید، پس او عوض آن را 
 «.است



 149 پرتوی از وحی نور من الوحی

اما صدقۀ واجب ]=زکات[ مخصوص هشت صنف مذکور است و اندازۀ آن 
شود و این امر، ای است که به کار گرفته نمیشدهیعنی یک چهلم مال ذخیره ،اندک

 :گیری هللا استبیانگر لطف و آسان

ُ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می هللا نسبت به بندگانش » .[19]الشورى:  ﴾لَِطيُف  بِِعبَاِدهِ  ّللَّ

 «.لطیف )و مهربان( است

َ ٱَوإِنَّ ﴿ ِحيمٞ  بُِكم  لََرُءوٞف  ّللَّ و یقیناً هللا نسبت به شما رؤوف و » .[9د: ی]الحد ﴾رَّ

 «.مهربان است

که هللا در اموال آنان برای فقرا واجب گردانیده  اگر مردم همین مقدار اندک را
 .ماندفقیری بر روی زمین باقی نمیاست، بپردازند، 

در آیات قتال بیان فرموده  نیز هللا مقدار صدقۀ واجب در غنیمت مجاهدان را
 :است

نَةٞ ﴿ فرماید:هللا متعال می تِلُوُهم  َحتَّىَٰ ََل تَُكوَن فِت  ينُ ٱ َويَُكونَ  َوقََٰ ِ  فَإِِن  ۥُكلُّهُ  لد ِ اا ٱّلِلَّ  نتََهو 

َ ٱفَإِنَّ  اا فَ  ٣٩َملُوَن بَِصيرٞ بَِما يَع   ّللَّ اا ٱَوإِن تََولَّو  لَُمو  َ ٱأَنَّ  ع  َم  ّللَّ ُكم   نِع  لَىَٰ لَىَٰ ٱَمو  َمو  َم  ل  َونِع 

اا ٱ۞وَ  ٤٠لنَِّصيرُ ٱ لَُمو  ِ ُخُمَسهُ  ع  ء  فَأَنَّ ّلِلَّ ن َشي  تُم م ِ ُسوِل َوِلِذي  ۥأَنََّما َغنِم  بَىَٰ ٱَوِللرَّ قُر   ل 

َمىَٰ ٱوَ  ََٰ يَت ِكينِ ٱوَ  ل  َمَسَٰ نِ ٱوَ  ل  َم  ّللَِّ ٱإِن ُكنتُم  َءاَمنتُم بِ  لسَّبِيلِ ٱ ب  ِدنَا يَو  نَا َعلَىَٰ َعب  َوَما  أَنَزل 

قَانِ ٱ فُر  َم  ل  تَقَىٱيَو  عَاِن  ٱ ل  َجم  ُ ٱوَ  ل  ء  قَِدير   ّللَّ و با » .[41-29]األنفال:  ﴾٤١َعلَىَٰ ُكل ِ َشي 

و( دین، همه از آن هللا ها پیکار کنید، تا فتنۀ )شرک( ریشه کن شود، و )پرستش آن

کنند؛ ها )از شرک و آزار و اذیت( دست بر دارند، هللا به آنچه میباشد، پس اگر آن

بیناست. و اگر )سرپیچی و( روی گردانی کنند، پس بدانید که هللا سرپرست )و 

موالی( شماست، چه نیکو سرپرست و چه نیکو یاوری است. و بدانید که هرگونه 

ردید، یک پنجمش برای خدا، و برای پیامبر، و برای خویشان، و غنیمتی به دست آو

یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به هللا و آنچه بر بندۀ خود در روز 

فرقان )= جدایی حق از باطل(، روز بر خورد دو گروه )مؤمنین و مشرکین در بدر( 

 «.استاید، و هللا بر هرچیز تواننازل کردیم، ایمان آورده

مانده، میان گیرند و یک پنجم باقیبنابراین، مجاهدان چهار پنجم غنیمت را می
 .شودتوزیع میفوق مصارف پنجگانۀ مذکور در آیه 

به آل خویش خورند، نسبت اما برخی فریبکاران که اموال مردم را به باطل می
بیست و کنند و به گرفتن خمس خمس ]= یک را ادعا میهم یرضوان هللا عل بیت

این مقدار را از غنیمت  ،بعالوه .گیرندکنند، بلکه خمس کامل را میپنجم[ اکتفا نمی
 :ستانندگیرند، بلکه آن را از اموال شخصی مردم میمجاهدان پس از پیروزی نمی

اا إِنَّ َكثِيرٗ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می نَ  اَءاَمنُو  بَارِ ٱ م ِ َح  بَانِ ٱوَ  ل  ه  ُكلُوَن  لرُّ لَيَأ 

َل  َوَٰ ِطلِ ٱبِ  لنَّاِس ٱأَم  بََٰ که ایمان ای کسانی» .[24]التوبة:  ﴾ّللَِّ ٱَويَُصدُّوَن َعن َسبِيِل  ل 

خورند، و گمان بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم را به باطل میاید! بیآورده
 «.دارند)دیگران را( از راه هللا باز می
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اندازند تا مقدار مذکور را روند و آنان را به مشقت میمردم میاین مکاران نزد 
شان بستانند، در حالی که زکات را که هللا تشریع فرموده است، یک لااز امو

  .گیری نیستعبادت و سبب پاکی جان و مال است و باج
 :و به همین دلیل، بهتر است زکات به صورت پنهانی به فقرا پرداخت شود

ُدواا ﴿ فرماید:یهللا متعال م تِ ٱإِن تُب  َدقََٰ تُوَها  لصَّ فُوَها َوتُؤ  ا ِهَي  َوإِن تُخ  فُقََرا ءَ ٱفَنِِعمَّ  ل 

رٞ  ها را ها را آشکار کنید چه نیکوست، و اگر آناگر صدقه» .[571]البقرة:  ﴾لَُّكم   فَُهَو َخي 

 «.پنهان دارید و به تهی دستان بدهید، پس این برای شما بهتر است

کنند، بلکه مردم پیروان راستین حق، هیچ مال یا پاداشی از مردم درخواست نمی
 :کنند و تمام پیامبران اینگونه بودندهللا هدایت می سویبهرا 

را اینگونه بازگو  هم السالمیعلب یلوط و شع هللا، سخن نوح، هود، صالح،

ِ َوَما  أَس  ﴿: فرمایدمی ِرَي إَِلَّ َعلَىَٰ َرب  ر   إِن  أَج  هِ ِمن  أَج  لَِمينَ ٱلُُكم  َعلَي  عََٰ ]الشعراء:  ﴾١٠٩ل 

طلبم، مزد من تنها بر و من بر )رساندن( این )دعوت( هیچ مزدی از شما نمی» .[109
 «.( پروردگار جهانیان استۀ)عهد

  :فرمایدمی ج محمد اسالم،هللا، خطاب به پیامبر 

لَِمينَ قُل َلَّ  أَس  ﴿ عََٰ َرىَٰ ِلل  ًرا  إِن  ُهَو إَِلَّ ِذك  ِه أَج  من در  بگو:» .[90]األنعام:  ﴾لُُكم  َعلَي 

طلبم، این )رسالت و دعوت( چیزی جز )پند و( برابر این )رسالت( پاداشی از شما نمی
 «.یاد آوری برای جهانیان نیست

ًرا ِإَلَّ قُل َلَّ  أَس  ﴿ ِه أَج  ةَ ٱلُُكم  َعلَي  َمَودَّ بَىَٰ ٱفِي  ل  قُر  بگو: من بر » .[52]الشورى:  ﴾ل 

کنم، جز محبت خویشاوندی، )که بجای )رساندن( آن هیچ پاداشی از شما در خواست نمی
 «.آورید(

 ای محمد به این مشرکان قریش بگو من در برابر رسانیدن پیام و دعوت، هیچ
مزد  کسهیچکنم، زیرا مزد من نزد هللا است، از مال و مزدی درخواست نمی

تنها چیزی که از شما  .طلبم، و دعوت من، تذکری برای جهانیان استنمی
ت کنید، یرا رعا میان من و خودتان خواهم این است که وفاداری خویشاوندیمی

  .هللا مانع ایجاد نکنید سویبهیعنی به من آزار نرسانید و میان من و دعوت مردم 

 إ چنانکه هللا متعال در سورۀ دخان در مورد پیامبر اسالم و موسی 
 :فرمایدمی

َرىَٰ ٱأَنَّىَٰ لَُهُم ﴿ ك  بِينٞ  َوقَد  َجا َءُهم  َرُسولٞ  لذ ِ هُ َوقَالُواا ُمعَلَّٞم  ١٣مُّ اا َعن  ثُمَّ تََولَّو 

نُون   ج  که پیامبر پذیرند در حالیکجا( پند میچگونه )و از » .[14-12]الدخان:  ﴾١٤مَّ

دیوانه  ۀ)او( آموزش یافت شان  آمد! سپس از او روی گرداندند، و گفتند:گر برایروشن
 «.است

َن َوَجا َءُهم  َرُسولٞ ﴿ َعو  َم فِر  لَُهم  قَو  اا إِلَيَّ ِعبَاَد  ١٧َكِريم   َولَقَد  فَتَنَّا قَب  ِ  ٱأَن  أَدُّو  إِن ِي  ّللَّ

لُواا َعلَى  ١١َرُسول  أَِمينٞ لَُكم   ِ  ٱَوأَن َلَّ تَع  بِين   ّللَّ ن  مُّ
َطَٰ ُت  ١٩إِن ِي  َءاتِيُكم ِبُسل  َوإِن ِي ُعذ 
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ُجُمونِ  ِمنُواا ِلي فَ  ٥٠بَِرب ِي َوَرب ُِكم  أَن تَر  تَِزلُونِ ٱَوإِن لَّم  تُؤ  و » .[51-17]الدخان:  ﴾٥١ع 

شان آمد. آزمودیم، و پیامبری بزرگوار به سویها قوم فرعون را به راستی ما پیش از آن
گمان من ا گذارید، بیو بندگان هللا )= بنی اسرائیل( را به من»ها گفت:( که )و به آن

تردید من برای شما برای شما فرستادۀ امینی هستم. و )نیز( بر هللا برتری مجویید، بی
برم، از وردگار شما پناه میدلیل روشنی آورده ام. و همانا من به پروردگار خود و پر

 «.آورید، پس از من کناره بگیریداینکه مرا سنگسار کنید. و اگر به من ایمان نمی

و پیروی آورند و از اپیشتر، موسی نیز از قومش خواست که اگر به او ایمان نمی
 .نرسانندکنند، میان او و بندگان هللا را خالی کنند و در مسیر دعوتش، آزاری به او نمی

چنین نکند،  کسهررا دوست دارند و  خویشاوندانش و ج اما مومنان، پیامبر

بر پیامبر مؤمنان  یا نافله و قبل از سالم، در هر نماز فرض زیرا .ایمانی ندارد
ها نصیب ترین سالمها و کاملترین صلواتپاکیزهکه  او گرامی و خاندان محترم

 .فرستندپیامبر و خاندانش باد، صلوات می
خواهان نیکوکاری است، باید از آنچه دوست دارد و از آنچه به دست  کسهر
 :آورد، انفاق کندمی

بِرَّ ٱلَن تَنَالُواا ﴿ فرماید:هللا متعال می ا تُِحبُّونَ  ل   .[95]آل عمران:  ﴾َحتَّىَٰ تُنِفقُواا ِممَّ

 «.کنیدرسید تا از آنچه دوست دارید انفاق هرگز به نیکوکاری نمی»

َن  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ نَا لَُكم م ِ َرج  ا  أَخ  تُم  َوِممَّ ِت َما َكَسب  اا أَنِفقُواا ِمن َطي ِبََٰ ِۡ  ٱَءاَمنُو  َر  َوََل  ل 

ُمواا  َخبِيثَ ٱتَيَمَّ تُم بِ  ل  هُ تُنِفقُوَن َولَس  ِمُضواا فِيِه  وَ ِمن  اا ٱاِخِذيِه إَِلَّ  أَن تُغ  لَُمو  َ ٱأَنَّ  ع   يٌّ َغنِ  ّللَّ

ای که به اید! از چیزهای پاکیزهکه ایمان آوردهای کسانی» .[567]البقرة:  ﴾٥٦٧َحِميد  

ایم، انفاق کنید، و برای انفاق اید، و از آنچه از زمین برای شما بیرون آوردهدست آورده
مگر  ها را بپذیرید،که خود شما حاضر نیستید آنکردن قصد نا پاک آن را نکنید، در حالی

 «.نیاز ستوده استآنکه در آن چشم پوشی کنید. و بدانید که هللا بی

 روزه :رکن چهارم

هللا نرم  سویبههایشان را شود و دلمیمؤمنان  روزه، باعث سالمتی بدن و قلب
شوند؛ از تر میدهند و به تقوا نزدیکگرداند تا اینکه اعمال نیکو انجام میمی
 :بندگانش واجب گردانیدرو، هللا روزه را بر این

ُكمُ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ فرماید:هللا متعال می  يَامُ ٱَءاَمنُواا ُكتَِب َعلَي   لَِّذينَ ٱَكَما ُكتَِب َعلَى  لص ِ

ِلُكم  لَعَلَُّكم  تَتَّقُونَ  اید! روزه بر شما که ایمان آوردهای کسانی» .[112]البقرة:  ﴾١١٣ِمن قَب 

که پیش از شما بودند؛ فرض شده بود، تا گونه که بر کسیفرض شده است همان 
 «.پرهیزگار شوید

هایش و تالش در عبادت و نماز در شب رمضان روزۀ روزهای ماه مبارک
 :منظور است
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ُر َرَمَضاَن ﴿ فرماید:هللا متعال می َءانُ ٱأُنِزَل فِيِه  لَِّذي  ٱَشه  قُر  لنَّاِس  ىُهدٗ  ل  ت   ل ِ  َوبَي ِنََٰ

نَ  ُهَدىَٰ ٱ م ِ قَاِن  ٱوَ  ل  فُر  رَ ٱفََمن َشِهَد ِمنُكُم  ل  هُ  لشَّه  يَُصم  آن چند روز ») .[112]البقرة:  ﴾فَل 

محدود و اندک( ماه رمضان است )ماهی( که قرآن در آن نازل شده است، )کتابی( که 
ها و دالیل آشکار و روشن از هدایت و جدا راهنمای مردم است، و )در بردارنده( نشانه

حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را )در حضر( دریابد، باید که آن  کننده
 «.را روزه بدارد

َربُواا ٱَوُكلُواا وَ ﴿ طُ ٱَحتَّىَٰ يَتَبَيََّن لَُكُم  ش  َخي  ُۡ ٱ ل  يَ َب  طِ ٱِمَن  ل  َخي  َودِ ٱ ل  َس  ِر  ٱِمَن  ل  فَج  ثُمَّ  ل 

واا  يَامَ ٱأَتِمُّ لِ ٱِإلَى  لص ِ ی سپید صبح از رشته تاو بخورید و بیاشامید، » .[117]البقرة:  ﴾لَّي 

 «.ی سیاه )شب( برای شما آشکار شود، سپس روزه را تا شب به پایان رسانیدرشته

 .شودگوید، آغاز میشب، با غروب خورشید که مؤذن اذان نماز مغرب را می
آنچه به سبب روزه توانند بخورند و بنوشند و هر داران میهنگام، روزهدر این 

گردد تا طلوع فجر ]= سحر[ که مؤذن اذان نماز برایشان حرام شده بود، حالل می
 .دهدصبح را سر می

های لیلة القدر، آن شب مبارک در ماه رمضان قرار دارد و برترین شب از شب
 قرآن را نازل فرمود: همین شب،هللا در  .شریف ماه مبارک رمضان است

لَِة ﴿ماید: فرهللا متعال می هُ فِي لَي  نََٰ رِ ٱإِنَّا  أَنَزل  قَد  همانا ما آن )= » .[1]القدر:  ﴾١ل 

 «.قرآن( را در شب قدر نازل کردیم

لَة  ﴿ هُ ِفي لَي  نََٰ َرَكة   إِنَّا  أَنَزل  بََٰ گمان ما آن را در شب مبارک )و بی» .[2]الدخان:  ﴾مُّ

 «.فرخندۀ قدر( نازل کردیم

قدر این است که عمل صالح در این شب، بهتر  یکی از فضایل و برکات شب
 است از عمل صالح هزار ماه که در آن شب قدر نباشد:

لَةُ ﴿فرماید: هللا متعال می رِ ٱلَي  قَد  رٞ  ل  ن   َخي  فِ  م ِ ر   أَل  شب قدر، بهتر » .[2]القدر:  ﴾٣َشه 

 «.از هزار ماه است

در آن قرار دارد، تمام  در شب قدر، هللا از لوح محفوظ که تمام تقدیرهای بندگان
امور محکم مانند طول عمر و روزی بندگان در آن سال را به فرشتگان گرامی 

فرماید و این امور هیچ تغییری و تبدیلی اش به صورت آشکارا بیان مینویسنده
 :پذیرندنمی

ر  َحِكيم  ﴿فرماید: هللا متعال می َرُق ُكلُّ أَم  ن   ٤فِيَها يُف  ٗرا م ِ  .[2-4]الدخان:  ﴾ِعنِدنَا  أَم 

شود. فرمانی از جانب در آن شب هر امر با حکمت )و استواری( فیصله )و تدبیر( می»
 «.ما )بود(

نیز در میان آنان قرار دارد، برای هر  ÷ در شب قدر، فرشتگان که جبریل

 آیند:امری که هللا در آن شب حکم فرموده است، به زمین می
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ُل ﴿فرماید: هللا متعال می ئَِكةُ ٱتَنَزَّ
َملََٰ  وحُ ٱوَ  ل  ر   لرُّ ن ُكل ِ أَم  ِن َرب ِِهم م ِ ]القدر:  ﴾٤فِيَها بِإِذ 

فرشتگان و روح )= جبرئیل( در آن )شب( به فرمان پروردگارشان برای )انجام( » .[4
 «.شوندهر کاری نازل می

فرشتگان هر گاه که فرود آیند، رحمت و برکات هللا تعالی را همراه خویش 
 دارند:

ِهيمَ بِ ﴿فرماید: هللا متعال می َرَٰ َرىَٰ ٱَولَقَد  َجا َءت  ُرُسلُنَا  إِب  بُش  به راستی » .[69]هود:  ﴾ل 

 «.فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند

َرأَتُهُ ٱوَ ﴿ َها فََضِحَكت   قَا ئَِمةٞ  ۥم  نََٰ قَ  فَبَشَّر  َحَٰ قَ  َوَرا ءِ  َوِمن بِإِس  َحَٰ قُوبَ  إِس  قَالَت   ٧١يَع 

ء  َعِجيبٞ  َذا لََشي  ًخا  ِإنَّ َهَٰ ِلي َشي  َذا بَع  لَتَىَٰ  َءأَِلُد َوأَنَا  َعُجوٞز َوَهَٰ َوي  َجبِيَن ِمن   ٧٥يََٰ اا أَتَع  قَالُو 

ِر  ِ  ٱأَم  َمُت  ّللَّ تُهُ  ّللَِّ ٱَرح  َل ۥ َوبََرَكَٰ ُكم  أَه  ِت  ٱَعلَي  بَي  ِجيدٞ ۥ إِنَّهُ  ل  و » .[72-71]هود:  ﴾٧٣َحِميٞد مَّ

همسرش )ساره( ایستاده بود، پس )از خوشحالی( خندید، آنگاه او را به اسحاق،  و بعد از 
که زایم، در حالیای وای بر من! آیا من می»او به یعقوب بشارت دادیم. )ساره( گفت: 

)فرشتگان( « پیرزنم و این شوهرم )نیز( پیر است؟! به راستی این چیز عجیبی است!
کنی؟! رحمت هللا و برکاتش بر شما اهل بیت باد، همانا رمان هللا تعجب میآیا از ف»گفتند: 

 «.ی بزرگوار استاو ستوده

و همسرش ساره، رحمت و برکاتی از جانب  ÷ نزول فرشتگان، برای ابراهیم

هستند که فرشتگان در آن نازل  ایافراد خانواده ،هللا به همراه داشت؛ زیرا آن دو
شدند و یکی از آن برکات این بود که اکثر پیامبران و رسوالن از نسل آن دو بودند 

 .اش فرود نیامدند، نبودندو از همسر دیگر ابراهیم که فرشتگان گرامی در خانه
 لة القدر، شبی امن است که تا طلوع صبح، هیچ شری در آن نیست:یل

لَعِ ﴿ید: فرماهللا متعال می
م  ِهَي َحتَّىَٰ َمط 

رِ ٱَسلََٰ فَج  آن شب( تا ») .[2]القدر:  ﴾٢ل 

 «.طلوع فجر سالمتی )و رحمت( باشد

های ماه بنابراین، مؤمنان برای تقرب به هللا و طلب برکات شب قدر، شب
 .کنندداری میزندهرمضان و ده شب پایانی آن را تا صبح شب

های نو نازل فرمود حج، یک آیه در مورد ماه هللا متعال، در میان آیات روزه و
های زمانی مردم باشد؛ چنانکه مؤمنان با رؤیت ماه نو، روزه بگیرند و با نشانهتا 

اجتماع  زمان ،رؤیت آن عید کنند و از این طریق زمان وقوف در عرفات و پس از آن
 :برای عید را بدانند

َِهلَِّة  ٱلُونََك َعِن يَس  ﴿ فرماید:هللا متعال می قِيُت ِللنَّاِس وَ  ل  ِ ٱقُل  ِهَي َمَوَٰ َحج 
]البقرة:  ﴾ل 

ها بیان اوقات برای مردم و کنند، بگو آنهای )ماه( از تو سؤال میدرباره هالل» .[119
 «.)تعیین وقت( حج است
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 رکن پنجم: حج

 :هللا، برای کسانی که توانایی رفتن به آنجا را داشته باشند گرامیخانۀ حج 

تِ ٱِحجُّ  لنَّاِس ٱ َعلَى َوّلِلَِّ ﴿ فرماید:هللا متعال می بَي  تََطاعَ ٱَمِن  ل  هِ َسِبيٗل   س   َكفَرَ  َوَمن إِلَي 

َ ٱ فَإِنَّ  لَِمينَ ٱَغنِيٌّ َعِن  ّللَّ عََٰ و برای خدا، حج خانه )کعبه( بر مردم » .[97]آل عمران:  ﴾ل 

آن دارند، و هر کس کفر ورزد، که توانایی رفتن به سوی واجب است، )البته( کسانی
 «.نیاز استشک هللا از جهانیان بیبی

ن فِي ﴿ ِ ٱبِ  لنَّاِس ٱَوأَذ ِ َحج 
تُوَك ِرَجاَٗل  ل  تِينَ  َضاِمر   ُكل ِ  َوَعلَىَٰ  يَأ   فَج    ُكل ِ  ِمن يَأ 

و در )میان( مردم به حج ندا بده، تا پیاده و )سوار( بر هر » .[57]الحج:  ﴾٥٧َعِميق  

 «.)مرکب و( شتر الغری از هر راه دوری به سوی تو بیایند

و القعدة های مشخصی است که عبارت است از: شوال، ذوزمان ادای حج، ماه
 :ده روز از ذوالحجة

َحجُّ ٱ﴿ فرماید:هللا متعال می ُهرٞ  ل  ٞت   أَش  لُوَمَٰ ع  َۡ  فََمن مَّ َحجَّ ٱ فِيِهنَّ  فََر فََل َرفََث َوََل  ل 

ِ ٱفُُسوَق َوََل ِجَداَل فِي  َحج 
های معلوم و معینی است، پس حج در ماه» .[197]البقرة:  ﴾ل 

ها حج را )بر خود( فرض گرداند. )باید بداند که( در حج آمیزش که در این ماهکسی
 «.جنسی و گناه و جدال )روا( نیست

 سویبهآورد باید به اخالق حاجی که سی که حج بیت هللا را به جا میبنابراین ک
هللا مسافرت کرده است، آراسته باشد؛ زیرا در مهمانی هللا قرار دارد؛ از این رو، 

  .دوری کندو مقدمات آن  زنباید از جدال و گناهان و نزدیکی با 
 :زمانش را در طاعت و ذکر و تقوای الهی سپری کند و

ر  ﴿ فرماید:متعال میهللا  عَلُواا ِمن  َخي  هُ  َوَما تَف  لَم  ُ  ٱ يَع  َر  ّللَّ ُدواا فَإِنَّ َخي  ادِ ٱَوتََزوَّ  لزَّ

َوىَٰ  ٱ ِلي  تَّقُونِ ٱوَ  لتَّق  بِ ٱيََٰ أُوا بََٰ َل  و آنچه از کارهای نیک انجام دهید؛ هللا » .[197]البقرة:  ﴾ل 

توشه پرهیزگاری است، و ای خردمندان، از داند، و توشه بر گیرید؛ که بهترین آن را می
 «.من بپرهیزید )بترسید(

 که مزدلفه است، مشعرالحرام کنارشدن از عرفات، در حاجیان پس از روانه
آورند که و این نعمت هللا را به یاد می خوانندکنند و میایستند و هللا را یاد میمی

 را به روش صحیحی که هللا آنان هدایت کرد؛ بنابراین هللا ج محمد آنان را با بعثت

 : کنندرا بدان رهنمون ساخت، یاد می

تُم فَإَِذا  ﴿ فرماید:هللا متعال می ن   أَفَض  ت   م ِ ُكُرواا فَٱ َعَرفََٰ َ ٱ ذ  عَرِ ٱِعنَد  ّللَّ َمش  َحَراِم  ٱ ل   ل 

ُكُروهُ ٱوَ  ِلهِ  ذ  ن قَب  ُكم  َوإِن ُكنتُم م ِ ا ل ِينَ ٱلَِمَن ۦ َكَما َهَدىَٰ که از و هنگامی» .[191]البقرة:  ﴾لضَّ

عرفات کوچ کردید؛ هللا را نزد مشعر الحرام یاد کنید، و او را یاد کنید همچنان که شما را 
 «.هدایت کرد، و اگر چه پیش از آن از گمراهان بودید
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دهد که همراه مردم از عرفات روانه شوند و این کار، پس از آن، هللا فرمان می
بر خالف کار قریش ساکن مکه که در جاهلیت، همراه مردم سنت ابراهیم است، 

ما ساکنان حرم هللا گفتند: "شدند، بلکه میایستادند و از آنجا روان نمیدر عرفات نمی

 :"شویمهستیم و از حرمش خارج نمی

َۡ ﴿ فرماید:هللا متعال می ُث أَفَا ِفُرواا ٱوَ  لنَّاسُ ٱثُمَّ أَفِيُضواا ِمن  َحي  تَغ  َ  ٱ س  َ ٱإِنَّ  ّللَّ  ّللَّ

ِحيمٞ  َغفُورٞ  کنند؛ کوچ کنید، و از پس از آنجا که مردم کوچ می» .[199]البقرة:  ﴾١٩٩رَّ

 «.ی مهربان استهللا آمرزش بخواهید همانا هللا آمرزنده

 .شوندبخشاید و افراد پاک میبنابراین، در روز عرفه هللا گناهان را می
مردم و توحید و عبادت خالص برای هللا حج، منافع تجاری و غیر تجاری برای 

 :دارد

ٗل ﴿ فرماید:هللا متعال می تَغُواا فَض  ُكم  ُجنَاح  أَن تَب  َس َعلَي  ن لَي  ب ُِكم   م ِ  .[191]البقرة:  ﴾رَّ

گناهی بر شما نیست که )در ایام حج با خرید و فروش( از فضل پروردگارتان )روزی( »
 «.طلب کنید

ُكُرواا ﴿ ِفَع لَُهم  َويَذ  َهُدواا َمنََٰ مَ ٱل ِيَش  ت   فِي  أَيَّام   ّللَِّ ٱ س  لُوَمَٰ ع  ن   َرَزقَُهم َما َعلَىَٰ  مَّ  بَِهيَمةِ  م ِ

ِم  ٱ عََٰ َن  ِعُمواا  ل  َها َوأَط  بَا ئِسَ ٱفَُكلُواا ِمن  فَِقيرَ ٱ ل  تا شاهد منافع )گوناگون( » .[51]الحج:  ﴾٥١ل 

ها های معین )به هنگام قربانی( نام هللا را بر چهارپایانی که به آنخویش باشند، و در روز
نوای فقیر را )نیز( اطعام ایم؛ یاد کنند، پس از )گوشت( آن بخورید، و بیروزی داده

 «.کنید

ة  ﴿ نَا َوِلُكل ِ أُمَّ ُكُرواا  َمنَسٗكا َجعَل  يَذ  مَ ٱ ل ِ ن  بَِهيَمةِ  ّللَِّ ٱ س  ِم  ٱ َعلَىَٰ َما َرَزقَُهم م ِ عََٰ َن  ُهُكم   ل  فَإِلََٰ

هٞ  ِحدٞ  إِلََٰ ِلُمواا  فَلَهُۥ  َوَٰ و برای هر امتی )رسم( قربانی دادیم، تا نام هللا را » .[24]الحج:  ﴾أَس 

شان کرده است؛ ببرند، پس معبود شما، معبود )به هنگام ذبح( بر چهارپایانی که روزی
 «.یگانه است، )همه( برای او تسلیم شوید

های خود را برطرف کنند و چرکمانده را تکمیل میباقی سپس مناسک
خانۀ  سویبهتراشند و شان را میکنند و موهایهایشان را کوتاه میناخنسازند و می

آورند تا پیرامون آن خانۀ کهن طواف کنند و سعی بین صفا و محترم هللا روی می
 :مروه را به جا آورند

فُواا بِ ثُمَّ ﴿ فرماید:هللا متعال می يَطَّوَّ يُوفُواا نُذُوَرُهم  َول  ُضواا تَفَثَُهم  َول  يَق  تِ ٱل  بَي   ل 

عَتِيقِ ٱ های هایشان را بر طرف سازند، و به نذرسپس، باید آلودگی» .[59]الحج:  ﴾٥٩ل 

 «.سال )کعبه( طواف کنندهای کهنخود وفا کنند، و )برگرد( خانه

فَاٱإِنَّ ﴿ َوةَ ٱوَ  لصَّ َمر  ِ  ٱعَا ئِِر ِمن شَ  ل  تَ ٱفََمن  َحجَّ  ّللَّ بَي  تََمرَ ٱأَِو  ل  ِه أَن  ع  فََل ُجنَاَح َعلَي 

رٗ  عَ َخي  َف بِِهَما  َوَمن تََطوَّ َ ٱ فَإِنَّ  ايَطَّوَّ « صفا»همانا » .[121]البقرة:  ﴾١٢١َشاِكر  َعِليم   ّللَّ

کند و یا عمره های( هللا است، پس هر که حج خانه )خدا( از شعائر )نشانه« مروه»و 
که به رغبت انجام دهد، بر او گناهی نیست که میان آن دو طواف )سعی( کند، و کسی

 «.خود کار نیکی را انجام دهد پس بدرستی که هللا سپاسگزار داناست
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 کسهرگزار واجب است و بنابراین سعی بین صفا و مروه برای حاجی و عمره

نسبت به  ـ، هللا برداری از هللا انجام دهداین طاعت را از روی اخالص و فرمان

 .فرمایدبندگانش آگاه است و در مقابل عمل اندک، پاداش زیادی عطا می
شان را یاد شدند، کارهای نیاکانعرب در جاهلیت وقتی که از حج فارغ می

فرمان داد که پس از ادای مؤمنان  ورزیدند، اما هللا بهو بدان فخر می دکردنمی
انتساب به  و بزرگی او را به جای آورند و بر را یاد کنند و حمد و شکر حج، هللا

کردند یا عرب جاهلیت پدران خویش را یاد می همان اندازه کهدین او افتخار کنند، 
 :بیشتر

ِسَكُكم  فَ ﴿ فرماید:هللا متعال می نََٰ تُم مَّ ُكُرواا ٱفَإَِذا قََضي  َ ٱ ذ  ِرُكم  َءابَا َءُكم  أَو  أََشدَّ  ّللَّ َكِذك 

رٗ  پس چون مناسک )حج( خود را به جای آورید، هللا را یاد کنید » .[500]البقرة:  ﴾اِذك 

 «.همانند یاد کردن پدرانتان بلکه بیشتر از آن
  «بر وهلل الحمدکبر هللا أکبر ال إله إال هللا وهللا أکبر هللا أکبر هللا أکهللا أ»

َ َوَما قََدُرواا ﴿  ِرهِ  ٱّللَّ ُۡ وَ ۦ َحقَّ قَد  َر  َضتُهُ  ٱل  مَ ۥ َجِميٗعا قَب  َمةِ يَو  ِقيََٰ تُ وَ  ٱل  َوَٰ ُت   ٱلسََّمَٰ ِويََّٰ َمط 

نَهُ  ۦ بِيَِمينِهِ  َحَٰ ِرُكونَ  ۥُسب  ا يُش  لَىَٰ َعمَّ تِ فََصِعَق َمن فِي  ٱلصُّورِ َونُِفَخ فِي  ٦٧َوتَعََٰ َوَٰ  ٱلسََّمَٰ
ِۡ َوَمن فِي  َر  ُ  إَِلَّ َمن َشا َء  ٱل  َرىَٰ فَإَِذا ُهم  قِيَاٞم يَنُظُرونَ  ٱّللَّ َرقَِت  ٦١ثُمَّ نُِفَخ فِيِه أُخ  َوأَش 
 ُۡ َر  بُ بِنُوِر َرب َِها َوُوِضَع  ٱل  ِكتََٰ َء بِ  ٱل  نَُهم بِ  ٱلشَُّهَدا ءِ وَ  نَ ٱلنَّبِي ِ َوِجااي  َحق ِ َوقُِضَي بَي  َوُهم   ٱل 

لَُمونَ  عَلُونَ َوُوف ِيَ  ٦٩ََل يُظ  لَمُ بَِما يَف  ا َعِملَت  َوُهَو أَع  س  مَّ اا  ٱلَِّذينَ َوِسيَق  ٧٠ت  ُكلُّ نَف  َكفَُرو 
تُِكم  ُرُسلٞ  بَُها َوقَاَل لَُهم  َخَزنَتَُها  أَلَم  يَأ  َوَٰ نُكم  إِلَىَٰ َجَهنََّم ُزَمًرا  َحتَّىَٰ  إَِذا َجا ُءوَها فُِتَحت  أَب   م ِ

ُكم  َءا لُوَن َعلَي  َذا  قَالُ يَت  ِمُكم  َهَٰ ِت َرب ُِكم  َويُنِذُرونَُكم  ِلقَا َء يَو  ِكن  َحقَّت  َكِلَمةُ  واا يََٰ عََذابِ بَلَىَٰ َولََٰ  ٱل 
ِفِرينَ َعلَى  َكَٰ اا قِيَل  ٧١ٱل  ُخلُو  َوى  ٱد  َس َمث  ِلِديَن فِيَها  فَبِئ  َب َجَهنَّمَ َخَٰ َوَٰ ُمتََكب ِِرينَ أَب  َوِسيَق  ٧٥ٱل 
اا  ٱلَِّذينَ  َجنَّةِ َربَُّهم  إِلَى  ٱتَّقَو  م   ٱل 

بَُها َوقَاَل لَُهم  َخَزنَتَُها َسلََٰ َوَٰ ُزَمًرا  َحتَّىَٰ  إَِذا َجا ُءوَها َوفُتَِحت  أَب 
تُم  فَ  ُكم  ِطب  ُخلُوَهاَعلَي  ِلِدينَ  ٱد  دُ َوقَالُواا  ٧٣َخَٰ َحم  ِ  ٱل  َدهُ  ٱلَِّذيّلِلَّ َرثَنَا  ۥَصَدقَنَا َوع  َر  َوأَو   َۡ ٱل 

أُ ِمَن  َجنَّةِ نَتَبَوَّ ُر  ٱل  مَ أَج  ُث نََشا ُء  فَِنع  ِمِلينَ َحي  عََٰ ئَِكةَ َوتََرى  ٧٤ٱل 
َملََٰ  ِل  ٱل  ِش َحا ف ِيَن ِمن  َحو  عَر   ٱل 

نَُهم بِ  ِد َرب ِِهم   َوقُِضَي بَي  ِ  يَُسب ُِحوَن بَِحم  َحق 
دُ َوِقيَل  ٱل  َحم  ِ  ٱل  ِ َرب  لَِمينَ ّلِلَّ عََٰ -67ر: ]الزم ﴾٧٢ٱل 

که ها )= مشرکان( هللا را چنانکه سزاوار بزرگی اوست نشناختند در حالیو آن» .[72
ها درهم پیچیده در دست راست اوست، او روز قیامت تمام زمین در مشت اوست و آسمان

دمیده شود، پس هر که « صور»پندارند. و در منزه و برتر است از آنچه شریک او می
هوش شده و( بمیرند. ها که هللا بخواهد( )بیر زمین است( جز آنها و هر که ددر آسمان

نگرند. و زمین به ها به پا خیزند )و( میشود، ناگهان آنسپس بار دیگر در آن دمیده می
)اعمال( نهاده شود، و پیامبران و گواهان را  ۀشود، و نامنور پروردگارش روشن می

ها ستم نخواهند شد. و به هر کس ود، و به آنها به حق داوری شبیاورند، و در میان آن
تر است. و دهند دانا)پاداش( آنچه کرده است به تمام داده شود، و او به آنچه انجام می

شوند، تا وقتی به )کنار( آن )= که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده میکسانی
آیا پیامبرانی از میان »گویند: هایش گشوده شود، و نگهبانانش به آنان دوزخ( رسند در

تان به سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند، و شما را از خود
آری، و لیکن فرمان عذاب )الهی( بر کافران »گویند: « تان هشدار دهند؟!دیدار امروز
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انید، پس های جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بماز در»گفته شود: «. محقق شده است
اند، گروه گروه به شان ترسیدهکه از پروردگارو کسانی .«چه بد است، جایگاه متکبران

هایش گشوده شود، و نگهبانانش شوند، تا وقتی به )کنار( آن رسند، و دربهشت برده می
اید )خوش باشید( پس جاودانه به آن )= بهشت( سالم بر شما پاکیزه بوده»به آنان گویند: 

اش در حمد و ستایش مخصوص هللا  است که وعده»و )بهشتی ها( گویند:  .«ویدوارد ش
حق ما راست بود، و سرزمین )بهشت( را به ارث به ما داد، که از بهشت هر جا که 

بینی و فرشتگان را می .«گیریم، پس چه نیکو است پاداش عمل کنندگانبخواهیم منزل می
گویند، و در میان مردم شان تسبیح میپروردگار اند به ستایشکه بر گرد عرش حلقه زده

شود، و گفته شود: حمد و ستایش مخصوص هللا پروردگار جهانیان به حق داوری می
 «.است

َواتُ َوَخَشعَِت ﴿ َص  ٗسا ٱل  َمُع ِإَلَّ َهم  ِن فََل تَس  َمَٰ ح  ُوُجوهُ َوَعنَِت ...  ١٠١ِللرَّ ِ  ٱل  َحي 
ِلل 

قَيُّوِم   ٗماَوقَد  َخاَب مَ  ٱل  ی صداها در برابر و همه» .[111-101]طه:  ﴾١١١ن  َحَمَل ُظل 

شنوی. آن روز شفاعت شود، پس جز صدای آهسته )چیزی( نمی)هللا( رحمان خاشع می
که )هللا( رحمان به او اجازه داده، و گفتار او را بخشد، جز کسی)هیچ کس( سود نمی

ها به علم داند، و آنرا پشت سرشان است میرو دارند، و آنچه پسندیده است. آنچه را پیش
و آن که  ،شودی پاینده فروتن میها در برابر )هللا( زندهی( چهرهاو احاطه ندارند. و )همه

 «.گردد)بار( ستم بر دوش دارد، ناکام )و مأیوس( می

ئَِكةَ َوتََرى ﴿
َملََٰ  ِل  ٱل  ِش َحا ف ِيَن ِمن  َحو  عَر  نَُهم بِ  ٱل  ِد َرب ِِهم   َوقُِضَي بَي  ِ  يَُسب ُِحوَن بَِحم  َحق 

 ٱل 

دُ َوقِيَل  َحم  ِ  ٱل  ِ َرب  لَِمينَ ّلِلَّ عََٰ بینی که بر گرد و فرشتگان را می» .[72]الزمر:  ﴾٧٢ٱل 

گویند، و در میان مردم به حق شان تسبیح میاند به ستایش پروردگارعرش حلقه زده
 «.شود: حمد و ستایش مخصوص هللا پروردگار جهانیان استشود، و گفته داوری می

 :دهدتمام جهان هستی به عظمت و یگانگی هللا گواهی می

َ أَلَم  تََر أَنَّ ﴿ ُجُدۤ لَهُ  ٱّللَّ تِ َمن فِي ۥ ۤيَس  َوَٰ ِۡ َوَمن فِي  ٱلسََّمَٰ َر  سُ وَ  ٱل  قََمرُ وَ  ٱلشَّم   ٱلنُُّجومُ وَ  ٱل 

ِجبَالُ وَ  َن  َوا بُّ ٱلدَّ وَ  ٱلشََّجرُ وَ  ٱل  ِه  ٱلنَّاِس  َوَكثِيٞر م ِ عَذَابُ َوَكثِير  َحقَّ َعلَي  آیا » .[11]الحج:  ﴾ٱل 

که در زمین است، و خورشید و ماه و ستارگان  ها و هر کسندیدی که هر کس در آسمان
کنند، و بسیارند که ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای هللا سجده میو کوه

 «.عذاب برآنان تحقق یافته است)فرمان( 

 :ایم که فقط عبادت هللا را به جا آوریمزیرا ما آفریده شده

ُت ﴿ فرماید:هللا متعال می ِجنَّ َوَما َخلَق  نسَ وَ  ٱل  ِ بُُدونِ  ٱل   .[26]الذاریات:  ﴾٢٦إَِلَّ ِليَع 

 «.و من جن و انس را نیافریده ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنند»

بُُدواا ﴿ اا إَِلَّ ِليَع  َ َوَما  أُِمُرو  ِلِصيَن لَهُ  ٱّللَّ ينَ ُمخ  و آنان فرمان نیافتند جز » .[2]البینة:  ﴾ٱلد ِ

 «.برای او خالص گردانند که دین خود رااینکه هللا را بپرستند در حالی
 ،گزارد و بر برخی دیگربرای هللا سجده می ،هاانسانقلب و بدن برخی از 
  .عذاب واجب شده است
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، بزرگداشت و ستایش هللا و دعوت به عبادت او به تمام قرآن، از آغاز تا پایان
دادن برای او و خواندن دیگران همراه او قرارتنهایی و برحذرداشتن از شریک

 .است
کند می از آنان دعوت چنانکهدر قرآن، نزدیکی هللا به بندگانش بیان شده است؛ 

ها گشاید و بدیو طلب آمرزش کنند و درهای توبه را به رویشان میاز او بخواهند 
های دارد و به بهشتو آنان را از آتش جهنم برحذر میکند می ها تبدیلرا به نیکی

دهد به شرط آنکه به هدایتش هدایت یابند و از پیامبرش علیه بسیار نیکو وعده می
 .الصالة والسالم فرمانبرداری کنند

 .«بر وهلل الحمدکبر هللا أکبر ال إله إال هللا وهللا أکبر هللا أکهللا أ برکهللا أ»

 ، غم و اندوه را ازسازدذکر هللا، دل را آرام و استوار می
 کند می زداید، و مؤمن چنان احساس امنیتسینه می 

 .کندترسد و هللا او را از نیرنگ مردم محافظت میکه دیگر نمی

 «ال إله إال هللا»

ِر  ِذينَ ٱلَّ ﴿ َمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذك  ِ  َءاَمنُواا َوتَط  ِر  ٱّللَّ َمئِنُّ  ٱّللَِّ أَََل بِِذك  قُلُوبُ تَط  ]الرعد:  ﴾٥١ٱل 

گیرد، آگاه های شان  به یاد هللا آرام میکه ایمان آوردند، و دلهمانا( کسانی») .[51
 «.گیرندها آرام میباشید! )تنها( با یاد هللا دل

نََك إِن ِي ُكنُت ِمَن ﴿ َحَٰ هَ إَِلَّ  أَنَت ُسب 
ِلِمينَ َلَّ  إِلََٰ

هیچ معبودی بر حق » .[17]األنبیاء:  ﴾ٱلظََّٰ

 «.گمان من از ستمکاران بودمجز تو نیست، تو منزهی! بی

تِ فَنَاَدىَٰ فِي ﴿ نََك إِن ِي ُكنُت ِمَن  ٱلظُّلَُمَٰ َحَٰ هَ إَِلَّ  أَنَت ُسب 
ِلِمينَ أَن َلَّ  إِلََٰ

نَافَ  ١٧ٱلظََّٰ تََجب   ٱس 

هُ ِمَن  ۥلَهُ  نََٰ ي  غَم ِ  َونَجَّ ِلَك نُ  ٱل  ِمنِينَ ِجي َوَكَذَٰ ُمؤ  پس )وقتی که در » .[11-17]األنبیاء:  ﴾١١ٱل 

پروردگارا!( هیچ معبودی بر حق جز »)ها ندا داد که: شکم ماهی فرو رفت( در تاریکی
پس دعای او را اجابت کردیم، و «. ستمکاران بودمگمان من از تو نیست، تو منزهی! بی

 «.دهیماز اندوه نجاتش دادیم، و این گونه مؤمنان را نجات می

 «.وبحمده یسبحان رب –سبحان هللا وبحمده »

ُرَك بَِما يَقُولُونَ ﴿ لَُم أَنََّك يَِضيُق َصد  َن  ٩٧َولَقَد  نَع  ِد َرب َِك َوُكن م ِ فََسب ِح  بَِحم 

ِجِدي دانیم که سینه تو )ای پیامبر( از و به راستی ما می» .[91-97]الحجر:  ﴾٩١نَ ٱلسََّٰ

کند(. پس به ستایش شود )و تو را آزرده و نا راحت میگویند تنگ میها میآنچه آن
 «.پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش

بُنَا ﴿ ُ َحس  َم  ٱّللَّ َوِكيلُ َونِع   .[172]آل عمران:  ﴾.ٱل 
ُهم  قَد  َجَمعُواا لَُكم  فَ  ٱلنَّاسَ إِنَّ  ٱلنَّاسُ قَاَل لَُهُم  ٱلَِّذينَ ﴿ فرماید:متعال میهللا  َشو   ٱخ 

بُنَا  ٗنا َوقَالُواا َحس  ُ فََزاَدُهم  إِيَمَٰ َم  ٱّللَّ َوِكيلُ َونِع  َن  ٱنقَلَبُواا فَ  ١٧٣ٱل  َمة  م ِ ل  لَّم   ٱّللَِّ بِنِع  َوفَض 
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ءٞ  ُهم  ُسو  َسس  مردم )= »که مردم به آنان گفتند: کسانی» .[174-172عمران: ]آل  ﴾يَم 

)این سخن( بر «. ها بترسیداند، پس از آنمشرکان مکه( برای )جنگ با( شما گرد آمده
پس به نعمت و «.  هللا ما را بس است، و بهترین حامی است»شان افزوده و گفتند: ایمان

 «.ی به آنان نرسیدفضل هللا )از میدان جنگ( بازگشتند، هیچ آسیب

ِري  إِلَى ﴿ ُۡ أَم  ِ ِ  َوأُفَو  َ إِنَّ  ٱّللَّ ِعبَادِ بَِصيُر  بِ  ٱّللَّ  ﴾ٱل 
ِري  إِلَى ﴿ ُۡ أَم  ِ ُكُروَن َما  أَقُوُل لَُكم   َوأُفَو  ِ  فََستَذ  َ إِنَّ  ٱّللَّ ِعبَادِ بَِصيُر  بِ  ٱّللَّ هُ  ٤٤ٱل  ُ فََوقَىَٰ  ٱّللَّ

گویم به یاد خواهید پس به زودی آنچه را به شما می» .[42-44 ]غافر: ﴾اِت َما َمَكُرواا َسي ِ 

«. گمان هللا )نسبت( به بندگان بیناستکنم، بیآورد، من کار خودم را به هللا و اگذار می
 «.پس هللا او را از آسیب آنچه که )برایش( مکر کرده بودند، حفظ کرد

 :شده در قرآن کریمبعضی اذکار بیان

ُكُرواا َءاَمنُواا  ِذينَ ٱلَّ يََٰ أَيَُّها ﴿ َ  ٱذ  ٗرا َكثِيٗرا ٱّللَّ َرٗة َوأَِصيًل  ٤١ِذك   ﴾٤٥َوَسب ُِحوهُ بُك 
اید! هللا را بسیار یاد کنید. و صبح و شام که ایمان آوردهای کسانی» .[45-41]األحزاب: 

 «.او را تسبیح گویید

 «.ال إله إال هللا»

لَم  فَ ﴿  هَ إَِلَّ  ۥأَنَّهُ  ٱع 
ُ ََل  إِلََٰ ِفر  وَ  ٱّللَّ تَغ  بِكَ  ٱس  پس )ای پیامبر( بدان که » .[19]محمد:  ﴾ِلَذن 

 «.نیست، و برای گناه خود آمرزش طلب کن «هللا»معبودی )به حق( جز 

ِه أَنَّهُ ﴿ ُسول  إَِلَّ نُوِحي  إِلَي  ِلَك ِمن رَّ نَا ِمن قَب 
َسل  هَ إَِلَّ  أَنَ ۥَوَما  أَر 

بُُدونِ ا  فَ ََل  إِلََٰ  ﴾٥٢ٱع 
و )ما( پیش از توهیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم » .[52]األنبیاء: 

 «.معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید»که: 

عَُل بِ ﴿ ِلَك نَف 
ِرِمينَ إِنَّا َكَذَٰ ُمج  هَ إَِلَّ  ٣٤ٱل 

اا إَِذا قِيَل لَُهم  ََل  ِإلََٰ ُ إِنَُّهم  َكانُو  بُِرونَ  ٱّللَّ تَك   ﴾٣٢يَس 
ها )در دنیا چنان( آن کنیم!رفتار می شک ما با مجرمان این گونهبی» .[22-24]الصافات: 

سر کشی )و « معبودی )به حق( جز هللا نیست»شد: ها گفته میبودند که چون به آن
 «.کردندمی  تکبر(

 «.أستغفر هللا»

ِفُرواا ﴿ تَغ  ِسِل  ١٠َكاَن َغفَّاٗرا ۥَربَُّكم  إِنَّهُ  ٱس  َراٗرا ٱلسََّما ءَ يُر  د  ُكم م ِ ُكم  ١١َعلَي  ِدد  َويُم 

ٗرا َهَٰ عَل لَُّكم  أَن  ت  َويَج  عَل لَُّكم  َجنََّٰ ل  َوبَنِيَن َويَج  َوَٰ پس )به » .[15-10]نوح:  ﴾١٥بِأَم 

گمان او بسیار آمرزنده است. پروردگار خویش آمرزش بخواهید، بیاز »ها( گفتم: آن

تا از آسمان )باران( پی در پی بر شما بفرستد.  و شما را با اموال و فرزندان بسیار 

 «.های )جاری( قرار دهدهای )سرسبز( بدهد، و برای شما نهرمدد کند، به شما باغ

  «.هيأستغفر هللا وأتوب إل»

ِفُرواا ﴿ تَغ  ِسِل  ٱس  ِه يُر  اا إِلَي  ةً إِلَىَٰ  ٱلسََّما ءَ َربَُّكم  ثُمَّ تُوبُو  ُكم  قُوَّ َراٗرا َويَِزد  د  ُكم م ِ َعلَي 

تُِكم   از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز گردید )و » .[25]هود:  ﴾قُوَّ
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تان نیروی ، و نیرویی بربفرستدرا پی در پی بر شما  آسمانتوبه کنید( تا )باران( 
 «.بیفزاید
  «.سبحان هللا والحمد هلل –الحمد هلل  -سبحان هللا »

َن ﴿ َحَٰ بُِحونَ  ٱّللَِّ فَُسب  ُسوَن َوِحيَن تُص  دُ َولَهُ  ١٧ِحيَن تُم  َحم  تِ فِي  ٱل  َوَٰ ِۡ وَ  ٱلسََّمَٰ َر   ٱل 

ِهُرونَ  ا َوِحيَن تُظ  که شام هنگامیپس هللا را تسبیح گویید؛ » .[11-17]الروم:  ﴾١١َوَعِشي ٗ

ها و کنید. و حمد و ستایش مخصوص اوست، در آسمانکه صبح میکنید و هنگامیمی
 «.کنیدکه ظهر میزمین، و عصرگاهان و هنگامی

 «.وبحمده یسبحان رب -سبحان هللا وبحمده » 

َل ُطلُوعِ ﴿ ِد َرب َِك قَب  ِس َوَسب ِح  بَِحم  َل ُغُروبَِها  َوِمن  َءانَا يِٕ  ٱلشَّم  لِ َوقَب  فََسب ِح   ٱلَّي 

َراَف  َضىَٰ  ٱلنََّهارِ َوأَط  گویند، صبر پس )ای پیامبر!( بر آنچه می» .[120]طه:  ﴾لَعَلََّك تَر 

کن، و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی، و 
 «.وز تسبیح گوی، باشد که خشنود شوی)نیز( در ساعاتی از شب و اطراف ر

ِد َرب َِك وَ ﴿ هُ  فََسب ِح  بَِحم  ِفر  تَغ  ا ۥإِنَّهُ  ٱس  ابَ  پس به ستایش » .[2]النصر:  ﴾٣َكاَن تَوَّ

 «.پذیر استپروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه، همانا او بسیار توبه

 «.برکهللا أ»

ا هُ َوَكب ِر  ﴿ بِيَر   «.و او را به شایستگی بزرگ بشمار» .[111]اإلسراء:  ﴾تَك 

 «.ما شاء هللا ال قوة إال باهلل»

َت َما َشا َء ﴿  َت َجنَّتََك قُل  ََل  إِذ  َدَخل  ُ َولَو  ةَ إَِلَّ بِ  ٱّللَّ ِ  ََل قُوَّ إِن تََرِن أَنَا  أَقَلَّ ِمنَك َماَٗل  ٱّللَّ

ن َجنَّتِكَ  ٣٩َوَولَٗدا ٗرا م ِ تِيَِن َخي  که به چرا هنگامی» .[40-29]الكهف:  ﴾فَعََسىَٰ َرب ِي  أَن يُؤ 

باغ خویش وارد شدی، نگفتی: ما شاء هللا، نیرو و قوتی جز از ناحیه هللا نیست، اگر مرا 
بینی. پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به از نظر مال و فرزند کمتر از خود ب

 «.من بدهد
 .هللا، سبب کسب قدرت و رزق و روزی است یاد

 :برخی اذکار وارده در قرآن کریم

َن ﴿ َحَٰ َذا َوَما ُكنَّا لَهُ  ٱلَِّذيُسب  َر لَنَا َهَٰ ِرِنينَ ۥ َسخَّ پاک و منزه است » .[12]الزخرف:  ﴾ُمق 

 «.مسخر گرداند، و )گرنه( ما توانایی آن را نداشتیممان که این را برایکسی

گوید که بر روی کشتی یا روی صندلی هواپیما یا مسلمان این دعا را زمانی می
 .گیردماشین یا بر روی مرکب سواری خویش قرار می

َن ﴿ فرماید:هللا متعال می كِ َوَجعََل لَُكم م ِ فُل  مِ وَ  ٱل  عََٰ َن  َكبُونَ  ٱل  تَوُ  ١٥َما تَر  َعلَىَٰ  ۥاا ِلتَس 

َمةَ َرب ُِكم  إَِذا ۦ ُظُهوِرهِ  ُكُرواا نِع  تُم  ثُمَّ تَذ  تََوي  َن  ٱس  َحَٰ ِه َوتَقُولُواا ُسب  َذا َوَما  ٱلَِّذيَعلَي  َر لَنَا َهَٰ َسخَّ

ِرنِينَ  ۥُكنَّا لَهُ  هایی و برای شما از کشتی و چهار پایان مرکب» .[12-15]الزخرف:  ﴾ُمق 

شان )درست( قرار گیرید، آنگاه چون بر ها( سوار شوید. تا بر پشتقرار داد که )بر آن
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تان را یاد کنید، و بگویید: پاک و منزه ها قرار گرفتید )و سوار شدید( نعمت پروردگارآن
 «.مان مسخر گرداند، و )گرنه( ما توانایی آن را نداشتیمکه این را برایاست کسی

م يم وعلى آل إبراهيت على إبراهيا صلـمکعلى محمد وعلى آل محمد  اللهم صل   »
م وعلى آل يت على إبراهکا بارـمکعلى محمد وعلى آل محمد  كد وباريد مجيحم كإن

 «.ديد مجيحم كن إنيمـالعال یم فيإبراه

خداوندا! درود بفرست بر محمد و آل محمد، همانگونه که بر ابراهیم و آل 
و بر محمد و آل  فرستادی، براستی که تو ستوده و بلندمرتبه هستیابراهیم درود 

محمد برکت بفرست همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم در میان جهانیان برکت 
 .فرستادی، به تحقیق که تو ستوده و بزرگوار هستی

َ إِنَّ ﴿ ِئَكتَهُ  ٱّللَّ
ِ  يَُصلُّوَن َعلَى  ۥَوَملََٰ  ِه َوَسل ُِمواا  ِذينَ ٱلَّ يََٰ أَيَُّها  ٱلنَّبِي  َءاَمنُواا َصلُّواا َعلَي 

ِليًما فرستند؛ ای گمان هللا و فرشتگانش بر پیامبر درود میبی» .[26]األحزاب:  ﴾٢٦تَس 

 «.اید! بر او درود فرستید، و سالم بگویید، سالمی نیکوکه ایمان آوردهکسانی

 ناسسورۀ  سورۀ فلق  سورۀ إخالص  یرسکة اليآ سورۀ فاتحة

شوند و های گرامی و آیۀ بزرگ، به قصد مداوا بر بیمار خوانده میاین سوره
 :های حسی و معنوی است؛ زیرا درمان به دست هللا استشفای بیماری

ِفينِ ﴿: فرمایدهللا سخن ابراهیم را اینگونه بازگو می ُت فَُهَو يَش   ﴾١٠َوإَِذا َمِرض 
 «.دهدپس او مرا شفا میکه بیمار شوم و هنگامی» .[10]الشعراء: 

ُل ِمَن ﴿ فرماید:می در جایی دیگر َءانِ َونُنَز ِ قُر  ِمنِينَ  ٱل  ُمؤ  ل  َمٞة ل ِ  ﴾َما ُهَو ِشفَا ٞء َوَرح 
 «.کنیمو از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است؛ نازل می» .[15]اإلسراء: 

شفای آن را حاکم و  و کنیم، به آن عمل بخوانیمقرآن بنابراین، سزاوار است که 
 :ها قرار دهیمبیماری

ُسولُ َوقَاَل ﴿ فرماید:هللا متعال می ِمي  ٱلرَّ ِ إِنَّ قَو  َرب  ذَا  ٱتََّخذُواا يََٰ َءانَ َهَٰ قُر   ٱل 

ُجوٗرا گمان قوم من این پروردگارا! بی»و پیامبر )هللا( گوید: » .[20]الفرقان:  ﴾٣٠َمه 

 «.قرآن را رها کردند

 :فرموده استعاله  یهللا جل ف وجود دارد، چنانکهدر عسل، درمان 

تِ ثُمَّ ُكِلي ِمن ُكل ِ ﴿ فرماید:هللا متعال می لُِكيفَ  ٱلثََّمَرَٰ ُرُج ِمن   ٱس  ُسبَُل َرب ِِك ذُلُٗل  يَخ 

نُهُ  َوَٰ تَِلف  أَل  خ  ی( تمام آنگاه از )شیره» .[69]النحل:  ﴾فِيِه ِشفَا ٞء ل ِلنَّاِس  ۥبُُطونَِها َشَراٞب مُّ

ها، از شکم آن« های هموار پروردگارت را بپیماها( بخور، سپس راهها )و گلمیوه
 «.آید که در آن شفا برای مردم استهای گوناگون بیرون مینوشیدنی با رنگ

هللا در کتاب خویش روغن زیتون را ذکر کرده و فرموده که از درختی مبارک 
 :است

تُهَ ﴿ فرماید:هللا متعال می بِيَّة  يََكاُد َزي  قِيَّة  َوََل َغر  تُونَة  َلَّ َشر  َرَكة  َزي  بََٰ  اِمن َشَجَرة  مُّ

ءُ  شود، این چراغ با )روغن( درخت پر برکت زیتون افروخته می» .[22]النور:  ﴾يُِضي 



  پرتوی از وحی نور من الوحی                                                  165

 

ور که نه شرقی است و نه غربی، نزدیک است که روغنش بدون تماس با آتش شعله
 «.شود
م یإبراه ب زمزم، آب مبارکی است که هللا آن را برای پیامبرش اسماعیل بنآ

 :در زمینی بدون گیاه جوشاند إ

َكنُت ِمن ﴿: فرمایدمی را چنین بازگو ÷ میإبراه پیامبرش دعایهللا  بَّنَا  إِن ِي  أَس  رَّ

تَِك  ع  ِعنَد بَي  ِر ِذي َزر  يَّتِي بَِواد  َغي  مِ ذُر ِ ُمَحرَّ ةَ َربَّنَا ِليُِقيُمواا  ٱل  لَوَٰ عَل  فَ  ٱلصَّ َن أَف   ٱج  َدٗة م ِ

ِهم  وَ  ٱلنَّاِس  ِوي  إِلَي  ُهمتَه  ُزق  َن  ٱر  تِ م ِ ُكُرونَ  ٱلثََّمَرَٰ  .[27]إبراهیم:  ﴾٣٧لَعَلَُّهم  يَش 

پروردگارا!  من )برخی( از فرزندانم را در وادی )خشک( و بی آب و بی گیاه، نزد »
های  ساکن ساختم. پروردگارا! تا نماز را بر پا دارند، پس تو دلخانه گرامی تو 

ها روزی ده، باشد که آنان ها به آنها مایل بگردان و از میوه)گروهی( از مردم را به آن
 «.سپاس گزارند

 :بعضی دعاهای قرآنی
 :هدایت از هللا درخواست 

وودُ ﴿ َحم  ِ  ٱل  ِ َرب  لَِمووينَ ّلِلَّ عََٰ نِ  ٥ٱل  َمَٰ ح  ِحيمِ  ٱلوورَّ ِم  ٣ٱلوورَّ ِلووِك يَووو  ينِ َمَٰ بُووُد َوإِيَّوواَك  ٤ٱلوود ِ إِيَّوواَك نَع 

ووتَِعينُ  ووِدنَا ٢نَس  طَ  ٱه  ووَرَٰ ووتَِقيمَ  ٱلص ِ ُمس  َط  ٦ٱل  ووِر  ٱلَّووِذينَ ِصووَرَٰ ِهم  َغي  ووَت َعلَووي  عَم  ُضوووبِ أَن  َمغ   ٱل 

ِهم  َوََل  ووا ل ِينَ َعلَووي  ر سةةتایش مخصةةوص هللا اسةةت کةةه پروردگةةا» .[7-5]الفاتحةةة:  ﴾٧ٱلضَّ

پرسةتیم؛ و جهانیان است. بخشندة مهربان است. مالک روز جزاء است. تنهةا تةو را می

که بر آنان نعمةت راه کسانی جوییم. ما را به راه راست هدایت کن.تنها از تو یاری می

 «.ها؛ و نه گمراهاندادی؛ نه خشم گرفتگان بر آن

ام را مرا هدایت فرما و سینه !خداوندا ؛«لإلسالم یواشرح صدر یاللهم اهدن»
 .برای پذیرش اسالم بگشای

ُ فََمن يُِرِد ﴿ ِديَهُ  ٱّللَّ َرهُ ۥ أَن يَه  َرح  َصد  مِ ۥ يَش  لََٰ س  ِ پس هرکس را که » .[152]األنعام:  ﴾ِلل 

 «.گشایداش را برای )قبول( اسالم میهینهللا بخواهد هدایت کند، س

من تشاء إلى صراط  یدـهـت كإن كالحق بإذنه من يا اختُل َف فـمـل یاللهم اهدن»

خویش مرا به حقیقت آنچه در آن اختالف است هدایت  اجازۀخداوندا به  ؛«ميمستق
 .کنیرا که بخواهی به راه راست هدایت می کسهرفرما؛ زیرا تو 

ُ فََهَدى ﴿ تَلَفُواا َءاَمنُواا ِلَما  ٱلَِّذينَ  ٱّللَّ َحق ِ فِيِه ِمَن  ٱخ  نِهِ  ٱل  ُ وَ  ۦ  بِإِذ  ِدي َمن يََشا ُء إِلَىَٰ  ٱّللَّ يَه 

تَِقيم   س  ط  مُّ پس هللا به فرمان خویش کسانی را که ایمان آورده » .[512]البقرة:  ﴾ِصَرَٰ

بودند؛ به آن حق و )حقیقتی( که در آن اختالف داشتند، هدایت کرد. و هللا هر کس را 
 «.کندبخواهد به راه راست هدایت می

 :از هللا حکمتدرخواست 
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خداوندا از تو  ؛«رايثکرا يخ یها فقد أوتيمن أوت یمة التکحـال كأسأل یاللهم إن»
داده شود، به طور قطع خیر زیادی به او داده شده  کسهرکه به  حکمت تقاضا دارم

 .است

تِي ﴿ َمةَ يُؤ  ِحك  َت  ٱل  َمةَ َمن يََشا ُء  َوَمن يُؤ  ِحك  ٗرا َكثِيٗرا   ٱل   .[569]البقرة:  ﴾فَقَد  أُوتَِي َخي 

دهد، و به هر کس حکمت داده شود، هللا( به هر کس که بخواهد حکمت و )دانش( می»)
 «.شک خیر فراوانی داده شده استبی

 :بردن به هللا از شر شیاطینپناه

ِت ﴿ فرماید:هللا متعال می  ِ أَُعوذُ بَِك ِمن  َهَمَزَٰ ب  ِطينِ َوقُل رَّ ِ  ٩٧ٱلشَّيََٰ َوأَُعوذُ بَِك َرب 

ُضُرونِ  های شیطان و بگو: پروردگارا! من از وسوسه» .[91-97]المؤمنون:  ﴾٩١أَن يَح 

 «.برمبرم، و پروردگارا! از اینکه آنان نزد من حاضر شوند، به تو پناه میبه تو پناه می
 :خواستن علمی که از طریق وحی آمده است از هللافزونی

َجل  بِ ﴿ فرماید:متعال میهللا  َءانِ َوََل تَع  قُر  يُهُ  ٱل  َك َوح  َضىَٰ  إِلَي  ِل أَن يُق  ِ ۥ  ِمن قَب  ب  َوقُل رَّ

ٗما نِي ِعل  به )تالوت( قرآن شتاب مکن؛ پیش از آن که وحی آن برتو » .[114]طه:  ﴾ِزد 

 «.تمام شود، و بگو: پروردگارا! به علم من بیفزا
 :هللادرخواست مغفرت و رحمت از 

ِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ب  ِفر  َوقُل رَّ َحم  وَ  ٱغ  ُر  ٱر  ِحِمينَ َوأَنَت َخي   ﴾١١١ٱلرََّٰ
پروردگارا! ببخش و رحم کن! و تو بهترین »و )ای پیامبر( بگو: » .[111]المؤمنون: 

 «.رحم کنندگانی

 :درخواست پایداری در دین از هللا

دَ  قُلُوبَنَا َربَّنَا ََل تُِزغ  ﴿ تَنَا إِذ   بَع  َمةً   لَُّدنكَ  ِمن لَنَا َوَهب   َهَدي  َوهَّابُ  أَنتَ  إِنَّكَ  َرح   ﴾١ٱل 
های  ما را، بعد از آنکه ما را هدایت کردی )از راه پروردگارا! دل» .[1]آل عمران: 

 «.ایحق( منحرف مگردان، و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش براستی که تو بخشنده

لِ ﴿ :به خداوندا مرا ثابت گردان قَو  ةِ فِي  ٱلثَّابِتِ  ٱل  َحيَوَٰ يَا ٱل  ]إبراهیم:  ﴾ٱل  ِخَرةِ َوفِي  ٱلدُّن 

 «.با گفتار ثابت )کلمه توحید( در زندگی دنیا و )هم( آخرت» .[57

  پروردگارا پس از اینکه مرا هدایت فرمودی، گمراه مساز

ُ َوَما َكاَن ﴿ اِليُِضلَّ قَو   ٱّللَّ دَ  َم  ُهم   إِذ   بَع  ا يَتَّقُونَ  لَُهم يُبَي ِنَ  َحتَّىَٰ  َهَدىَٰ و » .[112]التوبة:  ﴾مَّ

کند، تا آنکه چیزهای را که ها را هدایت کرد گمراه نمیهرگز هللا قومی را، بعد ازآنکه آن
 «.ها بیان کندباید از آن بپرهیزند، برای آن

 :جستن به هللاپناه
  (ميطان الرجيباهلل من الشأعوذ ): گویدمسلمان هنگام تالوت قرآن می

َءانَ  تَ فَإَِذا قََرأ  ﴿ قُر  تَِعذ  فَ  ٱل  نِ ِمَن  ٱّللَِّ بِ  ٱس  َطَٰ ِجيمِ  ٱلشَّي  پس » .[89]النحل:  ﴾٩١ٱلرَّ

 «.خوانی، از )شر( شیطان رانده شده، به هللا پناه ببرکه قرآن میهنگامی
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م من يع العليالسمأعوذ باهلل ): گویدهای شیطانی میمسلمان، هنگام ورود وسوسه

دانا پناه بسیار شنوا و بسیار شده به هللا از شر شیطان رانده ؛ميطان الرجيالش
 .برم(می

ا يَنَزَغنََّك ِمَن ﴿ نِ َوإِمَّ َطَٰ تَِعذ   غٞ نَز   ٱلشَّي  ِ  بِ  فَٱس  عَِليمُ  ٱلسَِّميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱّللَّ ]فصلت:  ﴾٣٦ٱل 

)باز دارنده( از سوی شیطان تو را باز گرداند، پس به هللا پناه  ۀو هرگاه وسوس» .[26
 «.ببر، یقیناً اوست که شنوای داناست

خداوندا از شر نفس خویش و  ؛«طانيوشر الش یمن شر نفس كأعوذ ب یاللهم إن»
  .برماز شر شیطان به تو پناه می

سَ  إِنَّ ﴿ اَرةُ   ٱلنَّف  ءِ  َلَمَّ ماره، انسان( پیوسته به أشک نفس )بی» .[22]یوسف:  ﴾بِٱلسُّو 

 «.دهدبدی فرمان می

نَ إِنَّ ﴿ َطَٰ ا فَٱتَِّخذُوهُ  َعُدو ٞ  لَُكم   ٱلشَّي  مسلما شیطان دشمن شماست، » .[6]فاطر:  ﴾َعُدوًّ

 «.پس او را دشمن گیرید

 :از گروه ستمگر رهاییدرخواست از هللا برای 

نَا َلَ  َربَّنَا﴿ عَل  نَةٗ  تَج  مِ  فِت  قَو  ل  ِلِمينَ  ل ِ
َمتَِك ِمَن  ١٢ٱلظََّٰ نَا بَِرح  مِ َونَج ِ قَو  ِفِرينَ  ٱل  َكَٰ  ﴾١٦ٱل 

ی  گروه ستمگر قرار نده، و به پروردگارا! ما را دستخوش فتنه» .[16-12]یونس: 
 «.رحمتت ما را از )شر( گروه کافران نجات بده

نِي َرب ِ ﴿ مِ  ِمنَ  نَج ِ قَو  ِلِمينَ  ٱل 
پروردگارا! مرا از قوم ستمکار » .[51]القصص:  ﴾ٱلظََّٰ

 «.نجات بده

﴿ ِ نِيقَاَل َرب  مِ َعلَى  ٱنُصر  قَو  ِسِدينَ  ٱل  ُمف  لوط( گفت: ») .[20]العنكبوت:  ﴾٣٠ٱل 

 «.پروردگارا! مرا بر قوم مفسدان یاری فرما

 .برس گارا من شکست خوردم، پس به دادم؛ پروردصرمغلوب فانت یرب إن

 .هللا او را نجات داد گفت و ÷ نوحاین دعا را 

َب  ١٠فَٱنتَِصر   لُوبٞ أَن ِي َمغ   ۥ فََدَعا َربَّهُ ﴿  َوَٰ نَا  أَب  َهِمر   ٱلسََّما ءِ فَفَتَح  ن  نَا  ١١بَِما ء  مُّ ر  َوفَجَّ

 َۡ َر  تَقَىُعيُوٗنا فَ  ٱل  َما ءُ  ٱل  ر  قَد  قُِدرَ  ٱل  ح  َوُدُسر   ١٥َعلَىَٰ  أَم  َوَٰ هُ َعلَىَٰ َذاِت أَل  نََٰ  ﴾١٣َوَحَمل 
ام، من مغلوب شده»پس او پروردگارش را خواند )و عرض کرد(: » .[12-10]القمر: 

آنگاه درهای آسمان را با آبی )فراوان و( «. ها انتقام بگیر(پس یاریم فرما )و از آن
های جوشاندیم )و جاری نمودیم(. پس این )دو( آب مین چشمهفروریزنده گشودیم. و از ز

آمیختند. و او )= نوح( را بر )آسمان و زمین( برای امری که مقدر شده بود باهم در
 «.)مرکبی( ساخته شده از تخته و میخ سوار کردیم

رسیدن به مرتبۀ  تاتوسل به هللا متعال با ایمان به او و پیروی از سنت پیامبرش 
 :شهادت

تَ  ِبَما   َءاَمنَّا َربَّنَا  ﴿  نَا أَنَزل  ُسولَ  َوٱتَّبَع  نَافَ  ٱلرَّ تُب  ِهِدينَ َمَع  ٱك   .[22]آل عمران:  ﴾٢٣ٱلشََّٰ

ای، ایمان آوردیم و از فرستاده )تو( پیروی نمودیم؛ پس پروردگارا! به آنچه نازل کرده»
 «.ما را از زمره گواهان بنویس
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 :درخواست آمرزش گناهان از هللا

ِفر   لَّم   َوإِن أَنفَُسنَا نَا  َربَّنَا َظلَم  ﴿ نَا لَنَا تَغ  َحم  ِسِرينَ  ِمنَ  لَنَكُونَنَّ  َوتَر  َخَٰ  .[52]األعراف:  ﴾ٱل 

پروردگارا! ما به خود ستم کردیم، و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی، مسلّماً از »
 «.کاران خواهیم بودزیان

  :پروردگارش دریافت نموداز  ÷ این کلمات را آدم

ب ِِهۦ ِمن َءاَدمُ  فَتَلَقَّىَٰ  ﴿ فرماید:هللا متعال می ت   رَّ ِه   فَتَابَ  َكِلَمَٰ ابُ ُهَو  إِنَّهُۥ َعلَي   ٱلتَّوَّ

ِحيمُ  آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و هللا توبه او را » .[27]البقرة:  ﴾٣٧ٱلرَّ

 «.مهربان استپذیر پذیرفت، چرا که هللا توبه

ِ إِن ِي َظلَم  ﴿ ِسي تُ َرب  ِفر   نَف  پروردگارا! من به خود ستم » .[16]القصص:  ﴾ِلي فَٱغ 

 «.کردم، پس مرا ببخش

پس از آن گفت که به یک نفر مشتی زد و بدون قصد او  ÷ موسى این دعا را

 .را کشت و هللا نیز او را بخشید
 :از جهنمبردن به هللا درخواست بهشت از هللا و پناه

ِرف  َربَّنَا ﴿ ا  ٦٢َغَراًما َكانَ  َعَذابََها إِنَّ  َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم   ٱص  تَقَر ٗ إِنََّها َسا َءت  ُمس 

تردید طرف کن، بیپروردگارا! عذاب جهنم را از ما بر» .[66-62]الفرقان:  ﴾٦٦َوُمقَاٗما

 «.گاهی استو )بد( اقامت گاهگمان آن )جهنم( بد قرارعذابش )سخت و( پایدار است. بی

نِيوَ ﴿ عَل  و مرا از وارثان بهشت پر » .[12]الشعراء:  ﴾١٢ٱلنَِّعيمِ ِمن َوَرثَِة َجنَِّة  ٱج 

 «.نعمت بگردان

سَ يَِرثُوَن  ٱلَِّذينَ ﴿ :و مرا از وارثان قرار بده َدو  ِفر  ِلُدونَ  فِيَها هُم   ٱل  ]المؤمنون:  ﴾١١َخَٰ

 «.برند، و جاودانه در آن خواهند ماندارث می که )بهشت( فردوس راکسانی» .[11

  :دعای اندوه و سختی
َحمُ  ٱلضُّرُّ أَن ِي َمسَّنِيَ ۥ   َوأَيُّوَب إِذ  نَاَدىَٰ َربَّهُ ﴿ ِحِمينَ َوأَنَت أَر  )به ». [12]األنبیاء:  ﴾١٣ٱلرََّٰ

است، و رنج و بیماری به من رسیده که پروردگارش را ندا داد: یاد آور( ایوب را هنگامی
 «.ترین مهربانانیتو مهربان

اش با مثل این دعا را کرد و هللا آسیبش را برطرف ساخت و خانواده ÷ وبیأ

 .آنان را به او بخشید

ن يُِجيُب ﴿  َطرَّ أَمَّ ُمض  ءَ  ِشفُ إَِذا َدَعاهُ َويَك   ٱل  ها بهتر آیا این بت») .[65]النمل:  ﴾ٱلسُّو 

کند؛ چون او را بخواند، و درمانده( را اجابت میکه )دعای( مضطر )= اند( یا کسی
 «.سازدگرفتاری را بر طرف می

هَ  َلَّ  ﴿ نَكَ  أَنتَ  إَِلَّ   إِلََٰ َحَٰ ِلِمينَ  ِمنَ  ُكنتُ  إِن ِي ُسب 
پروردگارا!( هیچ ») .[17]األنبیاء:  ﴾ٱلظََّٰ

 «.گمان من از ستمکاران بودممعبودی بر حق جز تو نیست، تو منزهی! بی
های شکم ماهی بود و هللا او را از را یونس زمانی کرد که در تاریکیاین دعا 

 .غم و اندوه نجات داد
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نَافَ ﴿ فرماید:هللا متعال می  تََجب  ي   ۥلَهُ  ٱس  هُ َونَجَّ غَم ِ   ِمنَ  نََٰ ِلَك نُ  ٱل  ِمنِينَ  ِجيَوَكَذَٰ ُمؤ   ﴾١١ٱل 
نجاتش دادیم، و این گونه پس دعای او را اجابت کردیم، و از اندوه » .[11]األنبیاء: 

 «.دهیممؤمنان را نجات می

و  (کسبحان) دانستن هللا از هر عیب و نقصمنزه و «ال إله إال أنت» لمۀ توحیدک
؛ «نيمـنت من الظالک یإن» فروتنی در برابر هللا و اعتراف به کوتاهی و گناه

  .مددخواهی بسیار نیکویی است
 : تقاضای خیر دنیا و آخرت از هللا

ِفر  أَنَت َوِليُّنَا فَ ﴿ خداوندا! نَا  لَنَا وَ  ٱغ  َحم  ِفِرينَ  رُ َوأَنَت َخي   ٱر  غََٰ تُب   ١٢٢ٱل  لَنَا ِفي  َوٱك 

ِذهِ  يَاَهَٰ ن  تو یاور )و کارساز( مایی، پس » .[126-122]االعراف: ﴾ٱل  ِخَرةِ  َوفِي َحَسنَةٗ  ٱلدُّ

. وبرای ما در این دنیا، و در ما را بیامرز، و بر ما رحم کن، و تو بهترین آمرزندگانی
 «.سرای آخرت، نیکی مقرر فرما

يَا ِفي َءاتِنَا َربَّنَا  ﴿ ن   .[501]البقرة:  ﴾ٱلنَّارِ  َعَذابَ  َوقِنَا َحَسنَةٗ  ٱل  ِخَرةِ  َوفِي َحَسنَةٗ  ٱلدُّ

پروردگارا! به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت )نیز( نیکی )عطا فرما( و ما را »
 «.آتش نگه داراز عذاب 

مَ  ِزنَاَربَّنَا َوَءاتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَىَٰ ُرُسِلَك َوََل تُخ  ﴿  َمِة   يَو  ِقيََٰ  ِلفُ إِنََّك ََل تُخ   ٱل 

ِميعَادَ  آنچه را که بر )زبان( فرستادگانت به ما  پروردگارا!» .[194]آل عمران:  ﴾١٩٤ٱل 

رسوا مگردان، بدرستی که تو خالف  ای به ما عطا کن، و ما را در روز قیامتوعده داده
 «.کنیوعده نمی

 :هللا است از او تعالیدرخواست خیری که نزد 

ِ إِن ِي ِلَما  ﴿ تَ  َرب  ر   ِمن   إِلَيَّ  أَنَزل  پروردگارا! من هرخیری » .[54]القصص:  ﴾فَِقيرٞ  َخي 

 «.که بر من بفرستی نیازمند هستم

 :پاک از هللا فرزندانیدرخواست 

ِ َهب  ﴿ يَّةٗ  لَُّدنكَ  ِمن ِلي َرب   .[21]آل عمران:  ﴾ٱلدَُّعا ءِ  َسِميعُ  إِنَّكَ  َطي ِبَةً   ذُر ِ

شنونده  ای به من عطا کن، به درستی توپروردگارا! از طرف خود فرزند پاکیزه»
 «.دعایی

ِ ََل تََذر  ﴿ ٗدا نِيَرب  رُ  َوأَنتَ  فَر  ِرثِينَ  َخي  َوَٰ تنها پروردگارا! مرا » .[98]األنبياء:  ﴾ٱل 

 «.مگذار، و تو بهترین وارثانی

همسرش را برای را به او بخشید و  ÷ ىیحیهللا این دعا را کرد و  ÷ ایرکز

 .او صالح گردانید

ِ َهب  ﴿ ِلِحينَ  ِمنَ  ِلي َرب  پروردگارا! به من )فرزندی( » .[100]الصافات:  ﴾١٠٠ٱلصََّٰ

 «.از صالحان عطا فرما

  .را به او بخشید ÷ لیاسماع این دعا راکرد و هللا ÷ میإبراه

 :تقاضای اصالح زن و فرزندان و جایگاه واال از هللا
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ِجنَا ِمن   لَنَا َربَّنَا َهب  ﴿ َوَٰ تِنَا أَز  يََّٰ ةَ  َوذُر ِ يُن   قُرَّ نَا أَع  عَل   .[74]الفرقان:  ﴾اإَِمامً  ُمتَِّقينَ ِلل   َوٱج 

روشنی چشم به ما عطا فرما، و ما را  ۀمان مایمان، و فرزندانپروردگارا! از همسران»
 «. برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده

 :دعای آمرزش برای خویش و پدر و مادر
  «قوم الحسابيوم ين يوللمؤمن یولوالد یرب اغفر ل»

﴿ ِ ب  ُهَمارَّ َحم  پروردگارا! به آنان رحمت » .[54]اإلسراء:  ﴾اَكَما َربَّيَانِي َصِغيرٗ  ٱر 

 «.گونه  که مرا در کودکی پرورش دادندآور، همان

 .هخداوندا مرا از بخل و خست نفسم مصون بدار و از رستگاران قرار بد

ِسِهۦ ُشحَّ  يُوقَ  َوَمن﴿   نَف 
لََٰ  ِلُحونَ  ُهمُ  ِئكَ فَأُوا ُمف  که از بخل )و و کسانی» .[9]الحشر:  ﴾ٱل 

 «.ها راستگاراننداند، پس آنداشته شدهحرص( نفس خویش باز 

هایش و توفیق عمل صالح که او را خشنود گزاری از هللا به خاطر نعمتسپاس
 :سازدمی

نِي   َرب ِ ﴿ ِزع  ُكرَ  أَن   أَو  َمتَكَ  أَش  تَ أَن   ٱلَّتِي   نِع  ِلَديَّ  َوَعلَىَٰ  َعلَيَّ  عَم  َملَ  َوأَن   َوَٰ ِلٗحا أَع   َصَٰ

هُ  َضىَٰ ِلح   تَر  يَّتِي    فِي ِلي َوأَص  تُ  إِن ِي ذُر ِ كَ  تُب  ِلِمينَ  ِمنَ  َوإِن ِي ِإلَي  ُمس   .[12]األحقاف:  ﴾ٱل 

پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی »
ای انجام دهم که تو از آن خشنود شوی، و فرزندانم ای به جای آورم و کار شایستهداشته

شک من از گمان من به سوی تو بازگشتم )و توبه نمودم(، و بیان، بیرا صالح گرد
 «.مسلمانانم

نِي   َرب ِ ﴿ ِزع  ُكرَ  أَن   أَو  َمتَكَ  أَش  تَ أَن   ٱلَّتِي   نِع  ِلَديَّ  َوَعلَىَٰ  َعلَيَّ  عَم  َملَ  َوأَن   َوَٰ ِلٗحا أَع   َصَٰ

هُ  َضىَٰ نِي تَر  ِخل  َمتِكَ  َوأَد  ِلِحينَ  ِعبَاِدكَ  ِفي بَِرح  پروردگارا! به من » .[19]النمل:  ﴾ٱلصََّٰ

بجای آورم، و  ۀهایی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشتتوفیق ده تا شکر نعمت
که تو خشنود شوی، انجام دهم، و مرا به رحمت  ۀ)توفیق عطا فرما  تا( کار )های( شایست

 «.( بندگان صالحت در آورۀخود در )زمر

 .مرا در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوار ثابت بگردان !خداوندا

ُ يُثَب ُِت ﴿ لِ َءاَمنُواا بِ  ٱلَِّذينَ  ٱّللَّ قَو  ةِ فِي  ٱلثَّابِتِ  ٱل  َحيَوَٰ يَا ٱل  ن   .[57]إبراهیم:  ﴾ٱل  ِخَرةِ َوفِي  ٱلدُّ

آخرت  هللا کسانی را که ایمان آوردند، با گفتار ثابت )کلمه توحید( در زندگی دنیا و )هم(»
 «.داردپایدار )و ثابت قدم( می

 :تقاضای پاکی قلب از هللا

ِفر   َربَّنَا﴿ خ   ٱغ  نِنَالَنَا َوِلِ نِ َسبَقُونَا بِ  ٱلَِّذينَ  َوَٰ يَمَٰ ِ لَِّذينَ  ِغل ٗ  قُلُوبِنَا فِي عَل  َوََل تَج   ٱل   ل ِ

ِحيم   َرُءوٞف  إِنَّكَ  َربَّنَا   َءاَمنُواا  مان را که پروردگارا! ما را و برادران» .[10]الحشر:  ﴾رَّ

که ایمان ای نسبت به کسانیهای مان کینهدر ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل
 .«گمان تو رؤوف و مهربانیاند قرار مده، پروردگارا! بیآورده



  پرتوی از وحی نور من الوحی                                                  161

 

 ﴿ ِ ب  ِفر  رَّ ِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بَي   ٱغ  ِمٗنا تِيَ ِلي َوِلَوَٰ مُ  ُمؤ  ِمنِينَ َوِلل  تِ  ؤ  ِمنََٰ ُمؤ   .[51]نوح:  ﴾َوٱل 

پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هرآن کس که با ایمان وارد خانة من شود، و »
 «.)تمام( مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز

مَ  ِزنِيَوََل تُخ  ﴿ عَثُونَ  يَو  َم ََل يَنفَُع َماٞل َوََل بَنُونَ  ١٧يُب  َ إَِلَّ َمن  أَتَى  ١١يَو  ب   ٱّللَّ بِقَل 

شوند، مرا مردم( برانگیخته می ۀکه )همو در روزی» .[19-17]الشعراء:  ﴾١٩َسِليم  

که با قلب که مال و فرزندان سودی نبخشد. مگر کسیرسوا )و شرمنده( مکن. روزی
 «.سلیم )خالی از شرک و کفر و نفاق( به پیشگاه هللا بیاید

 :درخواست نور و مغفرت از هللا

ِمم   َربَّنَا  ﴿ ِفر   نُوَرنَا لَنَا أَت  ء   ُكل ِ  َعلَىَٰ  إِنَّكَ  لَنَا    َوٱغ   .[1]التحریم:  ﴾قَِديرٞ  َشي 

گمان تو بر هرچیز پروردگارا! نور ما را به تمام )و کمال( برسان، و ما را بیامرز بی»
 «.توانایی

هایمان زینت داشتنی بگردان و آن را در دلایمان را نزد ما دوست !خداوندا
بخش و کفر و گناهکاری و نافرمانی از فرمان خودت را نزد ما ناپسند بگردان و 

 .یافتگان قرار بدهما را از هدایت

اا وَ ﴿  لَُمو  ِ   َرُسولَ  أَنَّ فِيُكم   ٱع  نَ  َكثِير   فِي يُِطيعُُكم   لَو   ٱّللَّ رِ  م ِ َم  كِ  لَعَنِتُّم   ٱل  َ نَّ َولََٰ َحبََّب  ٱّللَّ

نَ  ُكمُ إِلَي   يَمَٰ ِ هَ  فِي قُلُوبُِكم   ۥَوَزيَّنَهُ  ٱل  ُكمُ  َوَكرَّ رَ  إِلَي  ُكف  فُُسوقَ وَ  ٱل  يَاَن  وَ  ٱل  ِعص    ٱل 
لََٰ   ُهمُ  ئِكَ أُوا

ِشُدونَ  و بدانید که همانا رسول هللا در میان شماست، اگر در » .[7]الحجرات:  ﴾٧ٱلرََّٰ

خواهید افتاد، و لیکن هللا ایمان را بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، یقیناً به مشقّت 
های تان زینت بخشید، و کفر و فسق و نافرمانی را محبوب شما ساخت و آن را در دل

 «.برایتان )منفور و( ناپسند گرداند، اینانند که هدایت یافتگانند
 :تقاضای قبول از جانب هللا

 إِنََّك أَنَت ﴿ 
عَِليمُ  ٱلسَِّميعُ َربَّنَا تَقَبَّل  ِمنَّا    إِنََّك أَنَت  ١٥٧ٱل 

نَا   ابُ َوتُب  َعلَي   ٱلتَّوَّ

ِحيمُ   پروردگارا! از ما بپذیر، همانا که تویی شنوای دانا.» .[151-157]البقرة:  ﴾١٥١ٱلرَّ

 «.پذیر مهربانیو توبه ما را بپذیر، بدرستی که تو توبه

﴿ ِ نِيَرب  عَل  ةِ ُمِقيَم  ٱج  لَوَٰ يَّتِي  َربَّنَا َوتَقَبَّل  ُدَعا ءِ  ٱلصَّ  .[40]إبراهیم:  ﴾٤٠َوِمن ذُر ِ

ی نماز قرار بده، و از فرزندانم  )چنین فرما(، پروردگارا! پروردگارا! مرا بر پا دارنده»
 «.و دعای مرا بپذیر!

هللا در کتاب  موارد فوق، برخی دعاهای قرآن و بهترین دعاهاست که
 .استگرانبهایش بیان فرموده 

دعاهای دیگری دارد که پس از دعاهای قرآنی، بهترین دعاها هستند؛ رسول هللا 

 .، وحی الهی استج  زیرا کالم ایشان

َهَوىَٰ  َوَما يَنِطُق َعِن  ٥َما َضلَّ َصاِحبُُكم  َوَما َغَوىَٰ ﴿ فرماید:هللا متعال می إِن   ٣ٱل 

ٞي يُوَحىَٰ  ( گمراه نشده و راه را گم )= محمد یار شما» .[4-5]النجم:  ﴾٤ُهَو إَِلَّ َوح 
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گوید. این نیست جز آنچه به او وحی نکرده است، و از روی هوای نفس سخن نمی
 «.گوید(شود )و بجز وحی چیزی نمیمی

دهند، که چگونگی اطاعت از هللا و رسولش را توضیح می تمام این دعاها و سنت نبوی
 :ودش و وعدۀ اظهار دینش اختصاص دادمحفوظ هستند؛ چون هللا آنها را برای کتاب خ

نَا ﴿ فرماید:هللا متعال می ل  ُن نَزَّ رَ إِنَّا نَح  ك  ِفُظونَ ۥ َوإِنَّا لَهُ  ٱلذ ِ همانا » .[9]الحجر:  ﴾٩لََحَٰ

 «.ما قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما نگهبان آن هستیم

َك ﴿ نَا  إِلَي  رَ َوأَنَزل  ك  ِهم  َولَعَلَُّهم  يَتَفَكَُّرونَ  ٱلذ ِ َل إِلَي  و » .[44]النحل:  ﴾ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ

)ما این( قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی 
 «.ها بیندیشندها نازل شده است، و باشد که آنآن

َسَل َرُسولَهُ  ٱلَِّذي  ُهَو ﴿ هُ بِ  ۥأَر  َحق ِ َوِديِن  َدىَٰ ٱل  ِهَرهُ  ٱل  ينِ َعلَى  ۥِليُظ  َولَو  َكِرهَ  ۦُكل ِهِ  ٱلد ِ

ِرُكونَ  ُمش  او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق » .[22]التوبة:  ﴾٣٣ٱل 

 «.ها غالب گرداند، اگر چه مشرکان کراهت داشته باشندفرستاد، تا آن را بر همۀ دین

دهند، تا زمانی که دین باقی را توضیح میاحادیث پیامبر که دین هللا 
 ؛ است، باقی هستند

 :فرمان داده است ج ا هللا به اطاعت از پیامبر حتی پس از مرگ ویزیر

ي ِتُونَ ﴿ فرماید:هللا متعال می )ای پیامبر( قطعاً » .[20]الزمر:  ﴾٣٠إِنََّك َمي ِٞت َوإِنَُّهم مَّ

 «.ها )نیز( خواهند مردتو خواهی مرد، و آن

تَّ فَُهمُ ﴿ ِلُدونَ أَفَإِيان م ِ َخَٰ ها جاوید خواهند آیا اگر تو بمیری، پس آن» .[24]األنبیاء:  ﴾ٱل 

 «.بود؟!

 .آنان هرگز جاودان نخواهند شد .این سخن ناصحیح است 

ِلِه ﴿  د  إَِلَّ َرُسوٞل قَد  َخلَت  ِمن قَب  ُسُل  َوَما ُمَحمَّ اَت أَو  قُتَِل  ٱلرُّ تُم  أَفَإِيان مَّ َعلَىَٰ   ٱنقَلَب 

بُِكم   قََٰ ای نیست، که به راستی پیش از او و محمد جز فرستاده» .[144]آل عمران:  ﴾أَع 

گردید اند و( گذشتند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب می)نیز( فرستادگانی )بوده
 «.کنید؟()و عقیده و دین خود را رها می

  .که از عقیدۀ خود بازگردید سزاوار نیست

حرکت کنند و پس از مرگ او،  جپیامبر  بر راهفرمان داد که مؤمنان  هللا به

راهش را رها نکنند یا از دینش بازنگردند؛ زیرا رسالت باقی است هر چند رسول 
 .هللا که پدر و مادرم فدایش باد، مرده است

و حقی را که آورد رها کند، اش بازگردد و هدایت پیامبر از عقیده کسهراما 
 :ای به هللا ضرر نخواهد رساندذره
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ِه فَلَن يَُضرَّ ﴿فرماید:هللا متعال می َ َوَمن يَنقَِلب  َعلَىَٰ َعِقبَي  ِزي َشي   ٱّللَّ ُ ا  َوَسيَج   ٱّللَّ

ِكِرينَ  و هر کس به عقب بازگردد )و عقیده و دین راستین را » .[144]آل عمران:  ﴾ٱلشََّٰ

 «.دهدرساند، و به زودی هللا سپاسگزاران را پاداش میهرگز به هللا زیانی نمی رها کند(

ُسولُ قَد  َجا َءُكمُ  ٱلنَّاسُ يََٰ أَيَُّها ﴿  َحق ِ بِ  ٱلرَّ ب ُِكم  فَ  ٱل  فُُرواا فَإِنَّ ِمن رَّ ٗرا لَُّكم   َوإِن تَك  اِمنُواا َخي 

ِ َما فِي  تِ ّلِلَّ َوَٰ ِۡ  وَ  ٱلسََّمَٰ َر  ُ اَن َوكَ  ٱل  ای مردم، » .[170]النساء:  ﴾١٧٠َعِليًما َحِكيٗما ٱّللَّ

( با )آیین( حق از جانب پروردگارتان برای شما آمد، پس  گمان پیامبر )موعود محمدبی
به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است، و اگر کافر شوید؛ پس یقیناً )بدانید که( آنچه 

رساند( و هللا دانای هللا است، )و کفر شما به او زیانی نمیها و زمین است از آن در آسمان
 «.حکیم است

 رسولش با پیروی از کتابش و ازهللا به مؤمنان فرمان داد که در هر عصری از او سبحانه 

 :، اطاعت کننددر اطاعت هللا ورسولشو از اولواألمر  ج با پیروی از سنت او

َ أَِطيعُواا ﴿ فرماید:هللا متعال می ُسولَ َوأَِطيعُواا  ٱّللَّ ِلي  ٱلرَّ رِ َوأُوا َم   .[29]النساء:  ﴾ِمنكُم   ٱل 

 «.اطاعت کنید هللا را، و اطاعت کنید پیامبر، و صاحبان امر تان را»

کنندۀ دین هللا هستند چگونه هللا را که تبییناحادیث صحیح رسول
 ؟بشناسیم

دهند آشنایی ندارد، باید نسبت به احادیث صحیح رسول هللا که دین هللا را توضیح می کسهر
 :از علمای آگاه به حدیث بپرسد

َل فَس  ﴿ فرماید:هللا متعال می اا أَه  رِ لُو  ك  لَُمونَ  ٱلذ ِ پس » .[42]النحل:  ﴾إِن ُكنتُم  ََل تَع 

 «.بپرسیددانید از )آگاهاِن( اهل کتاب )ای مردم( اگر نمی

های هللا نسبت به بندگانش این است که صفات علمای راستین را یکی از رحمت
  .برایشان مشخص فرموده است تا فریب علمای گمراه را نخورند

 :برخی صفات علمای راستین
هستند که هللا آن را بر محمد و پیامبران پیش از او  مؤمنان به وحیی علمای پ رمایه، همان

 :نازل فرمودهم الصالة والسالم یعل

ِكِن ﴿ فرماید:هللا متعال می
ِسُخونَ لََّٰ مِ فِي  ٱلرََّٰ ِعل  ُهم  وَ  ٱل  ِمنُونَ ِمن  ُمؤ  ِمنُوَن بَِما  أُنِزَل  ٱل  يُؤ 

ِلكَ  َك َوَما  أُنِزَل ِمن قَب  ولی )دانشمندان و( راسخان در علم از آنان و » .[165]النساء:  ﴾إِلَي 

 «.آورندبر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده؛ ایمان میمؤمنان، به آنچه 
علمای حقیقی، داناترین افراد به هللا و اینکه او تعالی، بزرگوار و حکیمی است که غیر او 

ُ َشِهدَ ﴿  فرماید:هللا متعال می: شایستۀ عبادت نیست، هستند هَ إَِلَّ هَُو وَ ۥ أَنَّهُ  ٱّللَّ ئَِكةُ ََل  إِلََٰ
َملََٰ   ٱل 

لُواا  مِ َوأُوا ِعل  ا بِ  ٱل  ِط  قَا ئَِم  ِقس  هَ إَِلَّ هَُو  ٱل  عَِزيزُ ََل  إِلََٰ َحِكيمُ  ٱل  هللا گواهی »  .[11]آل عمران:  ﴾١١ٱل 

داده است که معبودی )بحق( جز او نیست، و فرشتگان و صاحبان دانش، )نیز بر این 
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جهان هستی( قیام به عدالت دارد، معبودی که )هللا در دهند(. در حالیمطلب گواهی می
 «.)بحق( جز او نیست، که توانمند حکیم است
ترسند و کسی که از خدا نترسد مورد اعتماد علمای راستین، بیش از دیگران از هللا می

 :نیست

َشى ﴿ فرماید:هللا متعال می َ إِنََّما يَخ  ُؤاا ِمن  ِعبَاِدِه  ٱّللَّ عُلََمَٰ  جز این » .[51]فاطر:  ﴾ٱل 

 «.ترسندنیست که از میان بندگان هللا دانایان از او می
علمای مورد اعتماد، همان خداشناسانی هستند که آنچه را پروردگارشان در کتاب خویش بر 

دهند و درک بررسی قرار میبحث و ند و آن را مورد انآموزآنان نازل فرموده، به مردم می
 :کنندمی

نِي ِ ﴿ فرماید:هللا متعال می ِكن ُكونُواا َربََّٰ
بَ َن بَِما ُكنتُم  تُعَل ُِموَن َولََٰ ِكتََٰ َوبَِما ُكنتُم   ٱل 

ُرُسونَ  بلکه )سزاوار پیامبران این است که به مردم بگویند:( به » .[79]آل عمران:  ﴾تَد 

خواندید )مردمانی( دادید و از آن رو که درس میسبب آنکه کتاب )آسمانی( آموزش می
 «.الهی باشیدربانی و 

پرسند، بلکه فقط در مورد آنچه شان نمیمؤمنان، از علما در مورد روایات و نظرات
پرسد، پرسند تا وقتی که هللا از آنان میرسوالن از جانب پروردگارشان آوردند از آنان می

 : پاسخگو باشند

َم يُنَاِديِهم  فَيَقُوُل َماذَا  أََجب  ﴿ فرماید:هللا متعال می َسِلينَ تُمُ َويَو  ُمر   .[62]القصص:  ﴾٦٢ٱل 

 «.پیامبران را چه پاسخی دادید؟!»که )هللا( آنان را ندا دهد، آنگاه فرماید: و روزی»

ِت َرب ُِكم  ﴿ ُكم  َءايََٰ لُوَن َعلَي  نُكم  يَت  تُِكم  ُرُسٞل م ِ آیا پیامبرانی از میان » .[71]الزمر:  ﴾أَلَم  يَأ 

 «.که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند تان به سوی شما نیامدندخود
 :سازندعلمای گمراه، مردم را با علمی که برگرفته از وحی الهی نیست، گمراه می

تُونِي﴿ فرماید:هللا متعال می م  إِن ُكنتُم   ٱئ  ن  ِعل  َرة  م ِ
ََٰ َذا  أَو  أَث ِل َهَٰ ن قَب  ب  م ِ بِِكتََٰ

ِدقِينَ  گویید کتابی )آسمانی( پیش از این )قرآن(، یا میاگر راست » .[4]األحقاف:  ﴾َصَٰ

 «.اثری از علم )گذشتگان، بر صدق ادعای خود( برای من بیاورید

 بَل  إِن يَِعُد ﴿ 
هُ  ن  ٗبا فَُهم  َعلَىَٰ بَي ِنَت  م ِ ُهم  ِكتََٰ نََٰ ِلُمونَ أَم  َءاتَي 

ُضُهم بَع   ٱلظََّٰ ِإَلَّ  ًضابَع 

ها دلیلی از آن )برای شرک خود( ایم که آنا کتابی دادههیا به آن» .[40]فاطر:  ﴾ُغُروًرا

ها  نیست( بلکه ستمکاران جز فریب به یکدیگر وعدة یک از این)نه هیچ« دارند؟
 «.دهندنمی

جویند؛ چنانکه به کسانی که سخنان باطل علمای گمراه، از باطل و پیروانش بیزاری نمی
دهند و با این وجود، با آنان مخالفت گوش فرا میدارند، گویند و مردم را از حق بازمیمی
نویسند؛ زیرا در واقع، دارند و مطلبی در پاسخ به آنان نمیکنند و مردم را از آنان بازنمینمی

 :کنندهمانند آنان هستند، هر چند به این امر تصریح نمی

دُ قَد تَّبَيََّن ﴿  فرماید:هللا متعال می ش  ِ  ِمَن  ٱلرُّ غَي 
فُر  بِ فَمَ  ٱل  غُوتِ ن يَك 

ِمن  بِ  ٱلطََّٰ ِ َويُؤ   ٱّللَّ

َسكَ فَقَِد  تَم  َوةِ بِ  ٱس  عُر  قَىَٰ  ٱل  ُوث  ُ لََها  وَ  ٱنِفَصامَ ََل  ٱل  به راستی » .[526]البقرة:  ﴾َسِميع  َعِليم   ٱّللَّ

که راه راست )و هدایت( از راه انحراف )و گمراهی( روشن شده است. پس هر کس به 
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های گمراه و طغیانگر( کفر ورزد و به هللا ایمان آورد، طاغوت )شیطان و بت و انسان
پس به راستی که به دستگیره محکمی چنگ زده است، که آن را گسستن نیست، و هللا 

 «.شنوای داناست

﴿ َ َل يََٰ أ بِ ه  ِكتََٰ بُِسوَن  ٱل  َحقَّ ِلَم تَل  ِطلِ بِ  ٱل  بََٰ تُُموَن  ٱل  َحقَّ َوتَك  لَُمونَ  ٱل  ]آل  ﴾٧١َوأَنتُم  تَع 

کنید در آمیزید. و حق را کتمان میای اهل کتاب! چرا حق را به باطل می» .[71عمران: 
 «.دانید که خودتان میحالی

خواهند شما )نیز( گمراه و می» .[44النساء: ] ﴾ٱلسَّبِيلَ َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّواا ﴿

 «.شوید؟
 :کنندپیروان حق و هدایت، هیچ گونه مزد و مالی از مردم درخواست نمی

ِم ﴿ فرماید:هللا متعال می قَو  َسِلينَ  ٱتَّبِعُواا قَاَل يََٰ ُمر  ٗرا َوُهم َمن َلَّ يَس   ٱتَّبِعُواا  ٥٠ٱل  لُُكم  أَج 

تَُدونَ  ه  گفت: ای قوم من! پیامبران )هللا( را پیروی کنید. کسانی » .[51-50]یس:  ﴾٥١مُّ

 «.اندشان هدایت یافتهکنند، و خودرا پیروی کنید که از شما مزدی طلب نمی

به علم و آنان را که مسلمانان  ج رسول هللا علمای آشنا به حدیث – اهل ذکر

 :بسیارند؛ از جمله -شناسندتقوا می
هللا عنهم  یابن عباس رض و عائشهعلمای صحابه مانند ابوهریره، ابن عمر، 

 .نیأجمع
  .رباح یب وعطاء بن أبیمسد بن یعلمای تابعین مانند سع

أحمد بن حنبل و  بن أنس، شافعی کفه، مالیائمۀ چهارگانۀ مذاهب فقهی: أبوحن
 .رحمهم هللا
 و : بخاریگردآوری کردند به صورت مدّونرا ث رسول هللا یأحادای که ائمه
ترین ترین و قویشود؛ زیرا صحیحاین دو امام، صحیحین نامیده می دو کتاب .مسلم

علمای اسالم بر  .اندهای خویش فراهم آوردهرا در کتاب ج رسول هللا اسانید به

که در این دو کتاب آمده است، اتفاق  جصحت تمام احادیث مسند به رسول هللا 

 .نظر دارند و با استقبال مسلمانان روبرو شده است

اند: آوری کردهرا جمع ج رسول هللا که احادیثهای ششگانه مؤلفان کتاب سایر

برخی  .ها مسند هستندتمام احادیث این کتاب .ابن ماجه و ترمذیداوود، أبو، نسائی
احادیث این چهار کتاب، ضعیف هستند که اگر کسی اسانید آنها را مورد بررسی 

ها ضعف برخی از این لفان این کتابؤم .بردقرار دهد، به ضعف آنها پی می
اند و ضعف سایر احادیث ضعیف را علمای دیگر احادیث ضعیف را مشخص کرده

 .اندبیان کرده
ن ابن یآن کریم مشهور هستند: إمام مفسربرخی علمای اسالم که به تفسیر قر

تفسیر تمام این مفسران  .نيرحمهم هللا أجمع بغویو  ر، قرطبییثکر طبری، ابن یجر

اقوال اهل ذکر از صحابه و  و ج ، بر اساس احادیث صحیح پیامبررحمهم هللا

 .تابعان مورد اعتماد است
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علم اسانید از جمله علوم اسالمی است که مایۀ افتخار مسلمانان است؛ زیرا 
علمی است که بر تحقیق احوال راویان و کاوش و بررسی دقیق قبول اخبار منقول 

تواند این علم را بیاموزد و مسلمانی میبعالوه، هر  .استوار است ج رسول هللااز 

م برای تبلیغ دین هللا به صورت ناب های مداوم و دشواری را که علمای اسالتالش

 .به اصحابش بیان فرمود، متحمل شدند، دریابد جو خالص، آنگونه که رسول هللا 

 :بدرستی که هللا این علم را برای دینش که خاتم ادیان است، اختصاص داد

نَا ﴿ فرماید:هللا متعال می ل  ُن نَزَّ رَ إِنَّا نَح  ك  ِفُظونَ ۥ َوإِنَّا لَهُ  ٱلذ ِ همانا » .[9]الحجر:  ﴾٩لََحَٰ

 «.ما قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما نگهبان آن هستیم

َسَل َرُسولَهُ  ٱلَِّذي  ُهَو ﴿ ُهَدىَٰ بِ  ۥأَر  َحق ِ َوِديِن  ٱل  ِهَرهُ  ٱل  ينِ َعلَى  ۥِليُظ  َولَو  َكِرهَ  ۦُكل ِهِ  ٱلد ِ

ِرُكونَ  ُمش  د را با هدایت و دین حق او کسی است که رسول خو» .[22]التوبة:  ﴾٣٣ٱل 

 «.ها غالب گرداند، اگر چه مشرکان کراهت داشته باشندفرستاد، تا آن را بر همۀ دین

 .پایان یافت یتاب نور من الوحک به توفیق و فضل هللا، جزء اول
 .از خودش بپذیرد از هللا تقاضا دارم که آن را برای خودش و

 


