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 :پیشگفتار

تنا  ة اإلسالم-احلمد هللا الذي أكمل لنا الدين وأتمَّ علينا النعمة، وجعل أمَّ ة، وبعث  -أمَّ خريَ أمَّ

ن أرسله  فينا رسوالً منَّا يتلو علينا آياته ويزكينا، ويعلِّمنا الكتاب واحلكمة، والصالة والسالم عيل مَ

 اهللا للعاملني رمحة، نبيِّنا حممد وعيل آله وصحبه. أما بعد:

حکمت خداوند متعال از خلقت جن و انس، عبادت کردن او به تنهایی است همانگونه 

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ :رمایدف می که �َس ٱوَ  ۡ�ِ و جن و انسان « .]٥٦[الذاريات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ
و براي همین امر، توحید و عقیده صحیح باید از ». را جز براي عبادت خود خلقت نکردم

منبع اصلی آن که کتاب و سنت رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  است گرفته شود تا به آن 
عبادت که مقصود و مورد نظر است، دست یافت. و این اساس و پایه آبادانی این جهان است 

 :فرماید میهمانگونه که اهللا تعالی  شود می که فقدان آن باعث فساد، خرابی و اخالل در آن

ُ ٱَ�َن �ِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�َّ  لَوۡ ﴿ ِ ٱلََفَسَدتَاۚ فَُسۡبَ�َٰن  �َّ ا يَِصُفوَن  ِش ۡلَعرۡ ٱَرّبِ  �َّ األنبياء: [ ﴾٢٢َ�مَّ

 ها و زمین) جز اهللا خدایانی وجود داشت آن دو را به فساد آسمان( اگر در آن دو« .]٢٢

ُ ٱ﴿ :فرماید می و» کنند می کشاندند. پاك و منزه است پروردگار عرش از آنچه وصف می َّ� 
ِيٱ �ِض ٱَخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  �َّ

َ
ُل ِمۡثَلهُ  ۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ٱنَّ

َ
نَّ  ۡ�

َ
ْ أ َ ٱبَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا َّ�  ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
نَّ 

َ
ءٖ قَِديٞر َوأ َ ٱَ�ۡ ٍء ِعۡلَمۢ�  �َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ

َ
اهللا کسی است که « .]١٢الطالق: [ ﴾١٢قَۡد أ

که اهللا بر همه  آید تا بدانید می هفت آسمان و مانند آن هفت زمین را آفرید امر بینشان فرود
 و آیات دیگر که در این باره آمده است.». چیز قادر است و علمش بر همه چیز احاطه دارد

 شناخت جزئیات آن بصورت مستقل غیر ممکن بود خداوند پیامبران وها  عقل چون براي
ه را براي توضیح، بیان و تفسیر آن براي مردم فرستاد تا بر اساس علم و بصیرت و پایها  کتاب

و اساسی واضح و آشکار به عبادت اهللا بپردازند. پس پی در پی و پشت سر هم پیامبران را 
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ٍة إِ�َّ َخَ� ﴿ :فرماید می براي تبلیغ آن و توضیح و بیانش روانه نمود همانگونه که مَّ
ُ
�ن ّمِۡن أ

اي گذشته  هیچ امتی نبوده مگر اینکه در آن هشدار دهنده« .]٢٤فاطر: [ ﴾٢٤�ِيَها نَِذيٞر 

�ۖ  ُ�مَّ ﴿ :فرماید میو » است. رَۡسۡلَنا رُُسلََنا َ�ۡ�َ
َ
سپس پیامبرانمان را پیاپی روانه « .]٤٤املؤمنون: [ ﴾أ

را پشت سر بعضی دیگر فرستادیم تا اینکه به سید، افضل و ها  یعنی اینکه بعضی». کردیم
ا ادا و مانند پیامبران امامشان پیامبرما محمد ج ختم شد. که رسالتش را ابالغ و امانتش ر

اولوالعزم صبر نمود و از دعوت به دین خدا و هدایت به سوي صراط مستقیمش دست 
برنداشت تا آنجا که خداوند به وسیله او دین را بر سایر ادیان پیروز و نعمت را تمام گرداند و 

تا اینکه مردم به سبب دعوت او دسته دسته به دین خدا داخل شدند و پیامبر فوت ننمودند 
خداوند به وسیله او دین را تکمیل کرد و نعمت به تمامی داده شد. و خداوند در باره آن این 

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ آیه را نازل فرمودند:
َ
ۡ�َمۡلُت َلُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ُم  ا براي شما کامل کردم و نعمتم را بر شما امروز دینتان ر« .]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا
 ».تمام نمودم و راضی شدم که اسالم دینتان باشد

پیامبر ج تمام اصول و فروع دینش را بیان فرمود همانگونه که امام دارالهجره مالک بن 

أنه علَّم أمته  ص� اهللا عليه وسلم ُ�ال أن يُظنَّ بانليب « :فرماید می رضی اهللا عنه انس

به  صلی اهللا علیه وسلم محال است که گمان شوند پیامبر « »نجاء ولم يعلمهم اتلوحيداالست
 ».نیاموخته باشدها  آن امتش آداب دستشویی را یاد داده اما توحید را به

در حالیکه رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  دعوت کننده به سوي توحید و خالص 
ك اعم از کبیره و صغیره بود همانطور که شأن گردانیدن دین براي خدا و دوري از تمام شر

و منزلت همه فرستادگان همین است. چیزي که تمام پیامبران بر آن متفق هستند. و در دعوت 
به سوي آن همیار و کمک هم بودند بلکه آن منطق دعوت ایشان و آغاز رسالت و اساس 

ِن َ�َعۡثَنا ِ�  َولََقدۡ ﴿ :فرماید می بعثتشان بود. اهللا تعالی
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱ ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡجَتنُِبوا
ُٰغوَتۖ ٱ ۡن َهَدى  ل�َّ ُ ٱفَِمۡنُهم مَّ ۡت َعلَۡيهِ  �َّ ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة ْ ِ�  لضَّ �ِض ٱفَِسُ�وا

َ
ْ ٱفَ  ۡ�  نُظُروا
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�ِ�َ ٱَكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  هر امتی فرستاده اي را مبعوث  در میان« .]٣٦النحل: [ ﴾٣٦ لُۡمَكّذِ
کسانی را خداوند هدایت کرده ها  آن کردیم که خدا را بپرستند و از طاغوت دوري جویند از

و کسانی هم گمراهی سزاوارشان است. پس در زمین بنگر و عاقبت کار تکذیب کنندگان را 

ٓ ﴿ :فرماید می و» نظاره کن رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسولٍ  َوَما
َ
نَّهُ  أ

َ
نَا۠  ۥإِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

و ما قبل از تو هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی « .]٢٥األنبياء: [ ﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱفَ 

رَۡسۡلَنا  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ :فرماید می و» کردیم که هیچ معبود برحقی جز من نیست پس مرا بپرستید
َ
َمۡن أ

َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن ِمن َ�بۡ 
َ
ٓ أ و از « .]٤٥الزخرف: [ ﴾٤٥َءالَِهٗة ُ�ۡعَبُدوَن  لرَّ�ٱلَِك ِمن رُُّسلَِنا

رسوالن ما که پیش از تو فرستادیم جویا شو آیا ما غیر از رحمن خدایان دیگري که مورد 

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ :فرماید می و» ایم؟ پرستش قرار گیرند مقرر داشته ٰ بِهِ  نِ ّ�ِيٱ۞َ�َ  ۦَما َو�َّ
ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۡيَنا بِهِ  �َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا

َ
ْ  ۦٓ أ �ِيُموا

َ
ۡن أ

َ
ۖ أ َوَ�  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ

قُواْ �ِيهِ�  از دین، آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرد براي شما « .]١٣الشوری: [ ﴾َ�َتَفرَّ
آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که در باره آن به ابراهیم و موسی و عیسی  تشریع کرد و

 ».سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن متفرق نشوید
ثابت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم   رضی اهللا عنهو در صحیحین از ابوهریره 

مَّ « فرمودند:
ُ
پیامبران، برادرانی هستند که « .1»َهاُ�ُهْم َشيتَّ وَِديُنُهْم َواِحدٌ االنِْبيَاُء إِْخَوٌة ِلَعالٍَّت، أ

 پس دین و عقیده». یکی استها  آن و مادران مختلفی دارند و دیناند  از یک پدر بدنیا آمده

ٖ ﴿ :فرماید مییشان است همانگونه که اهللا تعالی ها شریعت درها  آن یکی و تنوع بینها  آن
لُِ�ّ

براي هر یک از شما شریعت و راه روشنی « .]٤٨املائدة: [ ﴾َوِمۡنَهاٗجا ةٗ نُ�ۡم ِ�ۡعَ َجَعۡلَنا مِ 
 ».قرار دادیم

لذا شایسته است که براي هر مسلمانی بیان و براي هر مؤمنی توضیح داده شود که عقیده 
مجالی براي اظهار نظر کردن نیست و بر هر مسلمانی در مشرق و مغرب واجب است تنها به 

 ).2365)، وصحیح مسلم (3443صحیح البخاري ( 1
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ده انبیاء و فرستادگان معتقد و به اصولی که به آن ایمان دارند مؤمن باشد و به سوي آن عقی

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ بدون هیچگونه شک و تردیدي دعوت کند نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ  ۦبَِما

ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
َ
َوقَالُواْ  ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك 
َ
پیامبر و مؤمنان به آنچه به « .]٢٨٥البقرة: [ ﴾٢٨٥ لَۡمِص�ُ ٱَسِمۡعَنا َوأ

ران و پیامبها  کتاب سوي او از جانب پروردگار نازل شده ایمان دارند و همگی به اهللا، مالئکه،
گویند شنیدیم و اطاعت کردیم  می نهند و ایمان دارند. بین هیچکدام از پیامبران فرقی نمی

 ».پروردگارا ما را ببخش و بازگشت ما به سوي توست
این جایگاه و منزلت مؤمنین است و ایمان، تسلیم، اعتراف و قبول، راهشان است. و زمـانی  

 و بـراي او امنیـت و امـان متحقـق     کنـد  مـی  سالمت و آرامش او را همراهی شود می که مؤمن
که در آن هایی  و از تمام بندگی شود می گردد و قلبش مطمئن می گردد و وجودش پاکیزه می

از تناقض، اضطراب، شـک و تردیـد،   اند  مردم گمراه به سبب عقائد باطلشان در آن واقع شده
 .شود می اوهام، سرگردانی و دودلی دور
لش ثابت، بنیاد آن سلیم و قواعـد آن محکـم اسـت و سـعادت     عقیده صحیح اسالمی اصو

ي هـا  حجـت  عیب بـودن برهـان و   بی مردم را به خاطر واضح بودن آثار آن، و صحت دالیل و
سـالم   هـاي  قلـب  صـحیح و  هـاي  عقـل  آن و بخاطر موافق بودن آن با فطـرت سـلیم و پـاك و   

 همراه دارد. در دنیا و آخرت سرفرازي و رستگاري بهها  آن متحقق و براي
تمام دنیاي اسالم نیاز شدید به شناخت این عقیده صـاف و بـا ارزش دارنـد. در نتیجـه آن،     

 که سرگردانی به دنبال ندارد. شود می سعادت و نجاتی مستقر
و در این باره نویسنده بصورت مختصر و مفید، اصول عقیـده مسـلمان و اهمیـت اسـاس و     

نیـازي وجـود نـدارد را     بـی  آن از آنچه براي مسلمان از آنبنیاد آن، ابراز کردن اصول و آثار 
آن کتـابی اسـت مشـتمل بـر     انـد.  با دلیل و شواهد محکم آماده شـده ها  آن آماده نموده و همه

اصول ایمان در پرتوي کتاب و سنت و آن اصول بزرگ و عظیمی هسـتند کـه از پیـامبران بـه     
رگ بسیار آشکار و واضـح اسـت و در   ارث برده شده است. براي تمام سنین از کوچک و بز
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توانند آن را درك کنند و بفهمند. توفیق به دست اهللا است.  می کمترین زمان و کمترین مدت
ر عبـد الـرزاق بـن عبـد     دکتـ ر صالح بن سـعد سـحیمی،   دکتو به این مناسبت تشکر خود را از 

را انـد   اب سـهیم بـوده  که در آماده کردن این کت ر إبراهیم بن عامر رحیلیدکت المحسن عباد و
 ر أحمد بن عطیۀ غامـدي دکت ر علی بن محمد ناصر فقیهی ودکتداریم و همچنین از  می تقدیم

کنیم و از خداوند سبحان خواهانیم کـه   که در ویرایش و بازنگري آن دست داشتند تشکر می
 .به وسیله آن به تمام مسلمانان نفع برساند

 .نيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العامل

 األمانة العامة

 ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
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بر هیچ مسلمانی اهمیت ایمان، بزرگی منزلت و جایگاه آن، و بسیاري فوائـد آن در دنیـا و   
در دنیا و آخرت بر تحقق ایمان صحیح متوقـف اسـت.    ها نیکی آخرت پنهان نیست بلکه تمام

ست کـه بـه وسـیله آن بنـده بـه زنـدگی پـاك و        ها هدفترین  آن سرآغاز مطالب و با اهمیت
یابـد و بـه ثـواب و پـاداش      مـی  نجـات  ها گرفتاري و ها بدي ،ها سختی رسد و از می خوشبختی
رود و  نمـی  یی مستمر و دنباله داري که از دستها نیکی ماندگار و خیر و هاي نعمت آخرت و

 رسد. می پذیرد، نمی زوال

نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَّهُ  َمنۡ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی
ُ
ۡو أ

َ
َحَيٰوٗة  ۥَعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
هرکس از زن و مرد « .]٩٧النحل: [ ﴾٩٧َطّيَِبٗةۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ

اي حیات بخشیم و  دگی پاکیزهعمل صالحی انجام دهد در حالیکه مؤمن باشد قطعاً او را با زن

َراَد  َوَمنۡ ﴿ :فرماید می و» دادند پاداش خواهیم داد می مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام
َ
 �ِخَرةَ ٱأ

ۡشُكوٗر�  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َسۡعُيُهم مَّ
ُ
و هرکس « .]١٩اإلرساء: [ ﴾١٩وََسَ�ٰ لََها َسۡعَيَها وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

دهد در حالیکه مؤمن است  می و نهایت کوشش را براي آن به خرج خواهد می آخرت را

تِهِ  َوَمن﴿ :فرماید می و» آنان هستند که تالششان مورد حق شناسی واقع خواهند شد
ۡ
ُمۡؤِمٗنا  ۦيَأ

ٰلَِ�ٰتِ ٱقَۡد َعِمَل  ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ل�َّ
ُ
َرَ�ُٰت ٱفَأ و و هرکس مؤمن به نزد ا« .]٧٥طه: [ ﴾٧٥ ۡلُعَ�ٰ ٱ �َّ

 إِنَّ ﴿ :فرماید میو » رود در حالیکه اعمال صالح داشته باشد براي آنان درجات واال خواهد بود
ِينَ ٱ ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ُٰت  ل�َّ �ِيَها َ� َ�ۡبُغوَن  َ�ِٰ�ِينَ  ١٠٧نُُزً�  ۡلِفۡرَدۡوِس ٱَ�نَۡت لَُهۡم َج�َّ

 اند کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده« .]١٠٨-١٠٧الكهف: [ ﴾١٠٨َ�ۡنَها ِحَوٗ� 
 ي فردوس جایگاه پذیرایی آنان است جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا منتقلها باغ

 و آیات در این باره در قرآن فراوان است.» شوند نمی



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    24

 ايهـ  کتـاب  نصوص کتاب و سنت بر اینکه ایمان بر پایه شش اصل: ایمان به اهللا، مالئکـه، 
آسمانی، پیامبران، روز آخرت و قدر چه خیر باشد یا شـر داللـت دارد. ایـن اصـول در قـرآن      

 کریم و سنت پیامبر در جاهاي متعددي ذکر شده است از جمله:

َها﴿ :فرماید می اهللا تعالی -1 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ ِ ٱَءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ ب ِيٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َل نَزَّ  �َّ

ٰ رَُسوِ�ِ  ِيٓ ٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦَ�َ َّ�  ِ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب نَزَل ِمن َ�ۡبُل
َ
ِ ٱأ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

اي کسانی که « .]١٣٦[النساء:  ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا  لَّ َ�َقۡد ضَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ 
رسولش و به کتابی که بر پیامبرش نازل کرده و  اید ایمان بیاورید به اهللا و ایمان آورده

پیامبران و  ها، کتاب بر کتابی که از قبل نازل نموده است و هرکس به اهللا، مالئکه،
 »روز آخرت کافر شود در گمراهی بسیار دوري افتاده است.

ن تَُولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ۡلِ�َّ ٱ۞لَّۡيَس ﴿ :فرماید می و -2
َ
ۡ ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱأ  ۡلِ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  َمۡغرِِب ل

 ِ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب نیکی « .]١٧٧[البقرة:  ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
این نیست که روي خود را به سوي مشرق و مغرب کنید بلکه نیکی این است که به 

 »ان ایمان داشته باشید.و پیامبرها  کتاب اهللا، روز آخرت، مالئکه،

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ :فرماید می و -3 نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِما ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب َّ� 

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ 
َ
ۖ  ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ  َوقَالُوا

پیامبر و مؤمنان به آنچه به سوي او « .]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥ لَۡمِص�ُ ٱُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك 

و پیامبران ها  کتاب از جانب پروردگار نازل شده ایمان دارند و همگی به اهللا، مالئکه،
 گویند شنیدیم و اطاعت می نهند و نمی ایمان دارند. بین هیچکدام از پیامبران فرقی

 ».کردیم پروردگارا ما را ببخش و بازگشت ما به سوي توست

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ :فرماید می و -4 ما هر چیز را به اندازه « .]٤٩[القمر:  ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
 ».خلق کردیم
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که به حـدیث جبریـل مشـهور اسـت      تو در صحیح مسلم از زبان عمر بن خطاب -5
در جـواب   ج در بـاره ایمـان سـؤال نمـود. پیـامبر      ج ثابت است که: جبریل از پیـامبر 

َقـَدِر « فرمودند:
ْ
َْوِم اآلِخِر، َوتُـْؤِمَن بِال ْن تُْؤِمَن بِاِهللا، َوَمَالئَِ�ِتِه، َوُ�تُِبِه، َورُُسِلِه، َوايلْ

َ
أ

آسمانی، پیـامبران، روز قیامـت ایمـان داشـته      هاي کتاب به اهللا، مالئکه،« ١»هِ َخْ�ِهِ َورَشِّ 
ایمـان بـر ایـن شـش اصـول عظـیم و       » به قدر چه خیر باشد یا شر مؤمن باشید.باشید و 

بلکه هیچکس ایمان ندارد مگر اینکه به آن مؤمن باشـد و   شود می بزرگ پایه گذاري
و از همدیگر قابل تفکیک نیسـتند پـس ایمـان بـه     اند  این اصول به هم مرتبط و وابسته
و کفر به بعضی از آن کفر به باقیمانده آن  هاست آن بعضی از آن مستلزم ایمان به بقیه

 .شود می محسوب
که نهایت عنایت و توجه و اهتمام خود را در آگـاهی،   شود می در حق هر مسلمانی تأکید

 یادگیري و تحقیق در باره آن بکار گیرد.
 باشد. می متعلق به اصل اول از این اصول است و آن ایمان به اهللا شود می آنچه در زیر بیان

 ).1صحیح مسلم برقم ( 1
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 تید ربوبیتوح

 مبحث اول: معناي آن و دالیل آن از کتاب و سنت و عقل و فطرت

 ابتدا: تعریف آن

است و الرب از آن است پس ربوبیت صـفت اهللا   رببمصدر فعل الربوبية  از نظر لغت: . أ

: از شـود  مـی  است و از اسم الرب گرفته شده و رب در کالم عرب بر معناهایی اطـالق 
 باشد. می له به معنی مالک و سرور اطاعت شده و اصالح گرآن جم

باشـد. کـه از آن    مـی  اهللا در افعـالش  یکی دانسـتن اما در اصطالح توحید ربوبیت یعنی  . ب
جمله خلق کردن، روزي دادن، فرمانروایی کردن، انعام دادن، مالک بودن، بـه تصـویر   

انیدن و میراندن، و تدبیر کشیدن، بخشیدن و منع کردن، نفع و ضرر رساندن، زنده گرد
محکـم و تغییــر ناپــذیر، قضـا و قــدر و چیزهــاي دیگـر از افعــالش کــه در آن بــراي او    

ایمـان داشـته   هـا   آن باشد. از این رو بر بنده واجب است که به تمـام  می شریکی نیست،
 باشد.

 ثانیاً: دالیل آن:

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَقَ ﴿ :فرماید می از کتاب: اهللا تعالیأ.  ِ  لسَّ ۡلَ�ٰ ِ� ب
َ
ۖ َو� �ِض ٱَغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َها

َ
�ۡ 

نَزۡ�َا ِمَن 
َ
ِ َدآبَّةٖ� َوأ

ن تَِميَد بُِ�ۡم َوَ�ثَّ �ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
َمآءِ ٱَرَ�ِٰ�َ أ ِ  لسَّ

�َبۡتَنا �ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
َماٗٓء فَأ

ِ ٱَخۡلُق  َ�َٰذا ١٠َزۡوٖج َكرِ�ٍ�  ُروِ� َماَذا َخلََق  �َّ
َ
ِ ٱفَأ ٰلُِمونَ ٱبَِل  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  ينَ �َّ ِ� َضَ�ٰٖل  ل�َّ

بِٖ�  را بدون هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در  ها آسمان« .]١١-١٠لقامن: [ ﴾١١مُّ
اي  ي استوار بیفکند تا [مبادا زمین] شما را بجنباند و در آن از هرگونه جنبندهها کوه زمین

فرستادیم و از هر نوع نیکو در آن رویاندیم. این خلق  پراکنده گردانید، و از آسمان آبی فرو
بلکه ستمگران در  اند؟ خداوند است. به من نشان دهید کسانی که غیر از اویند چه آفریده
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ۡم ُهُم ﴿ :فرماید می و» گمراهی آشکاري هستند
َ
ٍء أ ْ ِمۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ ۡم ُخلُِقوا

َ
 ﴾٣٥ ۡلَ�ٰلُِقونَ ٱأ

 ».ق شدند یا خودشان، خالق خود هستندآیا از هیچ خل« .]٣٥الطور: [
 بصورت مرفوع روایت تاز سنت: امام احمد و ابوداود از حدیث عبداهللا بن شخیرب. 

و از ترمذي و »…مالک، اهللا تبارك و تعالی است« »..السيد اهللا تبارك وتعايل« که کنند می

َة « :فرماید می بثابت است که در وصیتش به ابن عباس ج دیگران از پیامبر مَّ
ُ
نَّ األ

َ
َواْعلَْم أ

ٍء قَْد َكتَبَُه اُهللا لََك، َو�ِْن اْجتََمُعوا  �يَِشْ
َّ
ٍء لَْم َ�نَْفُعوَك إِال ْن َ�نَْفُعوَك �يَِشْ

َ
ىلَعَ  لَو اْجتََمَعْت ىلَعَ أ

ٍء قَْد َكتَبَُه اُهللا َعلَيَْك، ُرفَِعِت ا  �يَِشْ
َّ
وَك إِال ٍء لَْم يرَُضُّ وَك �يَِشْ ْن يرَُضُّ

َ
ِت أ قَْالُم وََجفَّ

َ
أل

ُحُف  توانند  نمی بدان اگر تمام مردم جمع شوند تا به وسیله چیزي به تو نفعی برسانند« ١»الصُّ
مگر اینکه خداوند براي تو نوشته باشد، و اگر جمع شوند تا به وسیله چیزي به تو ضرر 

ها  رداشته شده و مصحفبها  توانند مگر اینکه خداوند بر تو آن را نوشته باشد. قلم نمی برسانند
 .»اند خشک شده

پروردگار بر وجود هاي  ج. دلیل عقلی: عقل به وسیله دوراندیشی و تفکر در آیات و نشانه
 دستها  آن اهللا تعالی و تنها بودن او در ربوبیت و کمال قدرتش بر مخلوقات و مسلط شدن بر

کـه   شود می ول ربوبیت پروردگارمتنوع، منجر به قبهاي  یابد. دوراندیشی در آیات و نشانه می
 دو راه است:ها  آن مشهورترین

پروردگار در خلقت وجود انسان که با نام هاي  راه اول: دوراندیشی در آیات و نشانه
عظیم پروردگار است که بر هاي  از نشانهاي  نشانه . وجود انسانشود می دالیل انفس شناخته

 براي او نیست داللت دارد همانگونه که اهللا تعالی تنها بودن اهللا تعالی در ربوبیت که شریکی

وَن ﴿ :فرماید می فََ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
نُفِسُ�ۡمۚ أ

َ
هاي شما[نشانه  و در نفس« .]٢١الذاريات: [ ﴾٢١َوِ�ٓ أ

ٮَٰها ﴿ :فرماید می و» نگرید؟ نمی است] آیا و سوگند به « .]٧الشمس: [ ﴾٧َوَ�ۡفٖس َوَما َسوَّ
و براي این اگر انسان درست در وجود خود و آنچه در آن ». دنفس و آنکه آن را درست کر

 )، وقد حسن الحدیث الترمذي وصححه، وصححه الحاکم.307/  1)، ومسند أحمد (2516سنن الترمذي ( 1
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رسد که  می از چیزهاي شگفت انگیز که خداوند درست کرده است، بنگرد، به این نتیجه
تواند نطفه را  نمی براي او پروردگاري که خالق، حکیم و خبیر است، وجود دارد. وقتی انسان

خون بسته را به گوشت یا گوشت را به استخوان  تواند آن را به خون بسته یا می خلق کند آیا
 تبدیل کند یا بر روي استخوان پوست بیاندازد؟

خداوند در خلقت جهان هستی که به دالیل آفاق هاي  راه دوم: دوراندیشی در نشانه
عظیم پروردگار است که بر ربوبیتش هاي  از نشانهاي  نشانه . و این همچنینشود می شناخته

نَُّه  �فَاقِ ٱَءاَ�ٰتَِنا ِ�  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ :فرماید می  تعالیتأکید دارد. اهللا
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
َوِ�ٓ أ

ۗ ٱ نَّهُ  ۡ�َقُّ
َ
َو لَۡم يَۡ�ِف بَِرّ�َِك �

َ
ءٖ َشِهيٌد  ۥأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ هاي  به زودي نشانه« .]٥٣فصلت: [ ﴾٥٣َ�َ
نمایانیم تا برایشان روشن گردد که او خود  ها می آن خود را در جهان هستی و وجودشان به

 »آیا کافی نیست که پروردگار تو بر هرچیزي شاهد است؟ .حق است
با تأمـل و اندیشـه کـردن در جهـان هسـتی و آنچـه در ایـن جهـان از آنچـه بـر آسـمان از            

ه از شب و ، درختان، دریاها و رودها است و آنچها کوه ستارگان، خورشید و ماه و بر زمین از
روز که آن را در برمی گیرد و اینکه تمام این جهان با این نظام دقیق در حرکت است داللـت  

اي تدبیر کننده کـار و بـار آن اسـت. هـر      دارد بر اینکه این جهان خالقی دارد؛ بوجود آورنده
 آفرینش بههاي  اندیشد و بصورت عمقی در شگفتی می زمان که انسان عاقل در این مخلوقات

هـا   ایـن  که آن براي حق و بـه حـق خلـق شـده اسـت و      شود می پردازد برایش روشن می تفکر
صفحاتی از آیات پروردگارند. و برهان و دالیل بر تمام آنچه به وسیله آن خداوند از خودش 

 خبر داده بر وحدانیت او داللت دارد.
توحیـد ربوبیـت بحـث     خواستند با امـام ابوحنیفـه در مـورد بیـان    اي  دسته در آثار آمده که

أخربو� قبل أن نتلكم يف هذه املسألة عن سـفينة يف « فرمود:ها  آن به /کنند. امام ابوحنیفه

دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغ�ه بنفسها وتعود بنفسها، فرتسـو بنفسـها وترجـع، لك 
ن هـذا هذا �ال ال يم�ن أبـدا. فقـال هلـم: إذا اك« فقالوا: »ذلك من غ� أن يديرها أحد؟

قبـل از اینکـه در بـاره ایـن مسـئله      « »�اال يف سفينة فكيف يف هذا العالم لكه علوه وسـفله؟
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 صحبت کنیم از کشتی که در دجله روان است و خود به خـود پـر از طعـام و چیزهـاي دیگـر     
 انـدازد و دوبـاره آن را جمـع    مـی  گردد. خود بـه خـود لنگـر    می و خود به خود خالی شود می
دهـد، خبـر دهیـد؟     مـی  م آن بدون اینکه کسی در آن دخالت داشـته باشـد روي  و تما کند می

گفتند: این محال است و هرگز ممکن نیست. پس به ایشان گفت: هنگامی کـه ایـن در مـورد    
 کشتی اي محال باشد پس چگونه در مورد این جهان هسـتی بـا ایـن آسـمان و زمـین درسـت      

نظم عـالم و دقـت و توجـه در درسـت کـردن و       پس آنان را آگاه گردانید که این» باشد؟ می
 بدون عیب و نقص خلقتش دلیلی بر وحدانیت خالق آن است.

بیان اینکه اقرار کردن به توحید ربوبیت به تنهایی باعث نجات از  مبحث دوم:
 شود مین عذاب

یکی از مراتب توحید سه گانه، توحید ربوبیت اسـت. ایمـان فـرد صـحیح و توحیـد در او      
مگر اینکه خداوند را در ربوبیتش به تنهایی بپذیرد ولـی بایـد دانسـت کـه      کند مین اتحقق پید

هدف از فرستادن پیامبران علیهم السالم این نوع از توحید نبوده است و به تنهایی ایمان به این 
مگـر اینکـه همـراه آن بنـده توحیـد       شود مین نوع توحید باعث نجات کسی از عذاب خداوند

 بجاي آورد.الوهیت را نیز 

ِ  َوَما﴿ :فرماید می براي همین اهللا تعالی ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ ٱيُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�وَن  �َّ  ﴾١٠٦إِ�َّ وَُهم مُّ

یعنی اینکه: بیشترشان به خداوند به عنوان رب، خالق، روزي دهنده، تدبیر  .]١٠٦يوسف: [
عین حال همراه خداوند کننده و تمام آنچه مربوط به توحید ربوبیت است اقرار دارند اما در 

توانند چیزي ببخشند یا از  نمی ها که هیچ نفع و ضرري ندارند و در عبادتش غیر او از بت
دهند. و مفسران از صحابه و تابعین این آیه را  می چیزي ممانعت به عمل آورند شریک قرار

 اند. بدینگونه تفسیر کرده
نهم إذا قيل هلم من خلـق السـماء، من إيما« :فرماید می در تفسیر این آیه بابن عباس

از جملـۀ ایمانشـان ایـن بـود     « »ومن خلق األرض ومن خلق اجلبال؟ قالوا: اهللا وهم مرش�ون



 33  فصل اول: توحید

 را خلـق کـرده اسـت؟    هـا  کـوه  هنگامی که به ایشان گفتـه شـود چـه کسـی آسـمان، زمـین و      
 ».دادند گفتند: اهللا و در عین حال براي او شریک قرار می می

�سأهلم من خلقهم ومن خلق السماوات واألرض فيقولون اهللا فـذلك « :گوید می عکرمه

و هـا   آسمان ها، آن اگر از ایشان سؤال کنید چه کسی خود« »إيمانهم باهللا، وهم يعبدون غ�ه
دهند: اهللا. با اینکه به اهللا ایمان داشتند همـراه او چیزهـاي    می زمین را خلق کرده است؟ جواب

 »ند.کرد می دیگري را هم عبادت

اهللا خالقنـا و�رزقنـا و�ميتنـا فهـذا إيمـان مـع رشك  إيمانهم قوهلم:« :گویـد  می مجاهد

گفتند: خداوند خالق، روزي دهنده ماست و مردن ما  می ایمانشان این بود که« »عبادتهم غ�ه

 ».کردند به دست اوست. به این ایمان داشتند همراه با اینکه در عبادتشان غیر او را شریک می

ليس أحد يعبد مع اهللا غ�ه إال وهو « :گوید می الرحمن بن زید بن اسلم بن زیدعبد

مؤمن باهللا و�عرف أن اهللا ر�ُّه، وأنَّ اهللا خالُقه ورازقُه، وهو �رشك به، أال تري كيف قال 
ا ُكنُتۡم َ�ۡعُبُدوَن  قَاَل ﴿ إبراهيم: فََرَءۡ�ُتم مَّ

َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ُم  ٧٥أ

َ
ۡقَدُمونَ ٱأ

َ
ٓ إِ�َّ  فَإِ�َُّهمۡ  ٧٦ ۡ� َعُدّوٞ ّ�ِ

هیچ کس نیست که همراه خداوند غیر او را « ١»]٧٧-٧٥الشعراء: [ ﴾٧٧ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربَّ 
داند که خداوند، پروردگار، خالق و  می عبادت کنند مگر اینکه او به خداوند ایمان دارد و

ها  آن بینی ابراهیم به نمی آیا دهد. می روزي دهنده اوست در همان حال براي او شریک قرار
جز ها  آن اندیشید؟ شما و پدرانتان؟همه نمی پرستید می چه گفت: گفت: آیا در آنچه

 »پروردگار جهانیان دشمن من هستند.
بـه خداونـد بـه     ج نصوص وارده از سلف در این باره بسیار اسـت. مشـرکان زمـان پیـامبر    

کردند اما شرکشان از جهـت عبـادت    می اقرار عنوان، رب، خالق، روزي دهنده و تدبیر کننده
بـراي رفـع نیـاز و    هـا   آن بود از آنجا که همتـا و شـریکانی بـراي او برمـی گرفتنـد؛ بـه وسـیله       

 نمودند. می طلب درخواست و فریادرسی هایشان خواسته

 ).313 -312/  7یر (انظر : تفسیر ابن جر 1
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قرآن در جاهاي متعددي بر اقرار مشرکین به ربوبیت خداوند همراه با شریک قراردادنش 

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿ :فرماید می در عبادت داللت دارد. که از آن جمله اهللا تعالیبراي او  ۡ�َُهم مَّ
َ
َس�

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
َر  ۡ� ۡمَس ٱوََسخَّ ۖ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ ُ ٰ يُۡؤفَُكوَن  �َّ َّ�

َ
 .]٦١العنكبوت: [ ﴾٦١فَ�

ین را خلق کرده و خورشید و ماه را مسخر و زمها  آسمان بپرسی که چه کسیها  آن اگر از«

 َولَ�ِن﴿ :فرماید می و» شوند؟ می کرده است؟ زودا خواهند گفت: اهللا. پس چگونه بازگردانیده
َل ِمَن  ن نَّزَّ ۡ�َُهم مَّ

َ
َمآءِ ٱَس� ۡحَيا بِهِ  لسَّ

َ
�َض ٱَماٗٓء فَأ

َ
ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َمۡوتَِها َ�َُقولُنَّ  ۡ� ُ ِۚ  ۡ�َۡمدُ ٱقُِل  �َّ َّ�ِ

ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن 
َ
بپرسی چه کسی از آسمان ها  آن و اگر از« .]٦٣العنكبوت: [ ﴾٦٣بَۡل أ

فرستد و به وسیله آن زمین را بعد از مرگش زنده گردانیده است؟ زودا خواهند  می آبی فرو
 :فرماید میو » اندیشند؟ نمی گفت: اهللا. بگو حمد و ستایش براي اهللا است بلکه بیشترشان

ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ  َولَ�ِن﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
ۖ ٱَس� ُ ٰ يُۡؤفَُكوَن  �َّ َّ�

َ
و اگر از ایشان « .]٨٧الزخرف: [ ﴾٨٧فَ�

را خلق کرده است؟ زودا خواهند گفت: اهللا. پس چگونه ها  آن سؤال کنی چه کسی

�ُض ٱلَِّمِن  قُل﴿ :فرماید میو » شوند؟ می بازگردانیده
َ
ٓ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ�  ٨٤َوَمن �ِيَها

ُروَن  َسَيُقولُونَ  فََ� تََذكَّ
َ
ِۚ ُقۡل أ َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن رَّبُّ  قُۡل  ٨٥ِ�َّ ۡبعِ ٱ لسَّ  ٨٦ ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَوَربُّ  لسَّ

فََ� َ�تَُّقوَن 
َ
ِۚ قُۡل أ ِ  قُۡل  ٨٧َسَيُقولُوَن ِ�َّ ءٖ  ۦَمۢن �َِيِده ۡ�َ ِ

وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ َملَُكوُت ُ�ّ
ٰ �ُۡسَحُروَن  ٨٨إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  َّ�

َ
ِۚ قُۡل فَ� بگو زمین و « .]٨٩-٨٤املؤمنون: [ ﴾٨٩َسَيُقولُوَن ِ�َّ

دانید؟ خواهند گفت: به خداوند تعلق دارد. بگو آیا  می آنچه در آن است متعلق به کیست اگر
هفتگانه و پروردگار عرش عظیم کیست؟  هاي آسمان وردگارگردید؟ بگو پر نمی متذکر

کنید؟ بگو فرمانروایی هرچیزي به  نمی خواهند گفت: خداوند است. بگو آیا پرهیزگاري
دانید؟ خواهند  می رود اگر نمی دهد و در پناه کسی می دست کیست؟ در حالیکه او پناه

 »اید؟ گفت: اهللا. بگو پس چگونه دستخوش افسون شده
هاست و  بارانند، روزي دنیا به دست بت می ها باران کین به این اعتقاد نداشتند که بتمشر

بلکه معتقد بودند آن از خصوصیات خداوند پاك و منزه  کنند می را تدبیرها  آن کار و بار
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مخلوقی هستند  کنند میدرخواست ها  آن که غیر از اهللا از هایی بت کردند که است و اقرار می
توانند  نمی توانند بطور مستقل ضرري را دفع یا نفعی را برسانند و نمی ود نیستند وکه مالک خ

بینند و معتقد بودند که خداوند  نمی شنوند و نمی کسی را بمیرانند، زنده کنند و برانگیزند و
در این چیزها شریکی ندارد و خداوند خالق است و جز او همگی مخلوقند و او رب و غیر او 

 دادند تا به گمان خود براي می ستند جز اینکه از مخلوقات شرکاء و اسبابی قرارهمه بنده ه
را به خداوند نزدیک گرداند. و براي همین است که ها  آن نزد خداوند شفاعت کنند وها  آن

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید میاهللا تعالی  ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�ُ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
َ
ٓ إَِ� أ ِ ٱَقّرُِ�ونَا َّ� 

نزد خداوند در پیروزي، روزي دادن و آنچه مربوط به ها  آن یعنی: براي .]٣الزمر: [ ﴾ُزۡلَ�ٰٓ 
 امور دنیاست، شفاعت کنند.

را هـا   آن با این اقرار تمامی مشرکین براي خداوند ربوبیـت را قائـل بودنـد امـا ایـن اعتقـاد      
در موردشان حکم به مشرك بودن، کافر بودن کـرد و بـه   داخل در اسالم نکرد بلکه خداوند 

ایشان وعده آتش و مانـدگار بـودن در آن را داد و رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم  خـون و        
مالشان را مباح کرد زیرا الزمه توحید ربوبیت که توحید اهللا در عبـادت بـود را محقـق نکـرده     

 بودند.
قرار به توحید ربوبیت به تنهایی بـدون مالزمـت   با این توضیح روشن و آشکار گردید که ا

رهانـد، بلکـه آن حجتـی     نمـی  با توحید الوهیت کافی نیسـت و شـخص را از عـذاب خداونـد    
آشکار بر انسان است که دین را براي خداوند خالص گرداند و براي او شریکی قرار ندهـد و  

را بجـا نیـاورد او کـافر    آن مستلزم تنها ساختن خداوند در عبادت است. پس هنگـامی کـه آن   
 باشد. می است و خون و مالش حالل
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 مظاهر انحراف در توحید ربوبیت: مبحث سوم

به رغم اینکه توحید ربوبیت امري ثابـت شـده در فطـرت اسـت، و سرشـت آدمـی بـر آن        
که در  شود می تأکید و دالیل فراوانی بر آن وجود دارد اما گاه در انسان انحراف از آن ایجاد

 داریم: می از مظاهر انحراف از توحید ربوبیت را بیاناي  صهخال ذیل
اعتقاد بودن نسبت به ربوبیت خداوند و انکار وجود او همانگونه که ملحدان،  بی -1

کسانی که به وجود آمدن این مخلوقات را به طبیعت یا به دگردگونی شب و روز یا 

ْ ﴿ :مایدفر میها  آن دهند. خداوند از زبان نسبت میها  این مانند َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا  َوقَالُوا
ۡ�َياٱ ٓ إِ�َّ  �ُّ ۡهرُ ٱَ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنا و گفتند جز زندگی دنیا « .]٢٤[اجلاثية:  ﴾�َّ

 ».کند مین شویم و ما را جز طبیعت هالك می میریم و زنده می زندگی دیگري نیست

پروردگار سبحان و انکـار بعضـی از معـانی    ي ها ویژگی انکار بعضی از خصوصیات و -2
ربوبیتش مانند اینکه قدرت و توانایی خداونـد را بـر مـردن و زنـده گردانیـدن بعـد از       

 .کنند می را از او نفیها  این مرگ یا نفع رسانی و دفع ضرر و زیان یا مانند
ه دهند. هرکس معتقد بـ  غیر او می ي پروردگار را بهها ویژگی چیزي از خصوصیات و -3

وجود تصرف همراه خداوند عزوجل در چیزي از تدابیر جهان، از بـه وجـود آوردن،   
نابود کردن، زنده گردانیدن، میراندن، جلب خیر و نیکی یا دفع شر و بدي یا چیزهاي 

 دیگر از معانی ربوبیت کند او به خداوند عظیم و بزرگ مشرك شده است.



 
 
 

 توحید الوهیت

 آن مبحث اول: دالیل و بیان اهمیت

 مطلب اول: دالیل آن:
نصوص و دالیل بر وحدانیت پروردگار در الوهیت داللت دارند و دالیل بر آن بسیار زیاد 

 است:

َها﴿ :فرماید می همانگونه که اهللا تعالی کند می گاهی به آن امر -1 ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ  ۡ�ُبُدوا

ِيٱَر�َُّ�ُم  ِينَ ٱَخلََقُ�ۡم وَ  �َّ اي « .]٢١[البقرة:  ﴾٢١َعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لَ  �َّ
مردم پروردگارتان که شما و کسانی که پیش از شما بودند را خلق کرده است 

ْ ٱ۞وَ ﴿ :فرماید میو » بپرستید باشد که تقوا پیشه کنید َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ بِهِ  �َّ  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا
ۖ  ٔٗ َشۡ�   و» هیچ چیز را شریک قرار ندهید اهللا را بپرستید و همراه او« .]٣٦[النساء:  ﴾ا

ٓ إِيَّاهُ ﴿ :فرماید می �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
و پروردگارت حکم « .]٢٣[اإلرساء:  ﴾۞َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 و آیات دیگر که در این باره آمده است.» نمود که جز او را نپرستید.

 جن و انسدارد که توحید الوهیت اساس بوجود آوردن مخلوقات و  می گاهی بیان -2

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی می �َس ٱوَ  ۡ�ِ  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ
 ».جن و انس را جز براي عبادت خود خلق نکردم« .]٥٦[الذاريات: 

دارد که هدف از بعثت و فرستادن پیامبران توحید الوهیت بوده است  می گاهی بیان -3

ِن  َولََقدۡ ﴿ :فرماید می کما اینکه
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡجَتنُِبوا
ُٰغوَتۖ ٱ در میان هر امتی پیامبري فرستادیم که خداوند را عبادت « .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ

ٓ ﴿ :فرماید می و» کنند و از طاغوت دوري گزینند رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ  َوَما
َ
�َّ أ
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نَّهُ 
َ
نَا۠ فَ  ۥنُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
� ٓ قبل از تو هیچ پیامبري را « .]٢٥[األنبياء:  ﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 ».نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که هیچ الهی جز من نیست پس مرا بپرستید

توحید  آسمانی همین هاي کتاب دارد که هدف از نازل کردن می گاهی نیز بیان -4

ُِل ﴿ الوهیت است: ِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱ ُ�َ�ّ وحِ ٱب ِ  لرُّ ۡمرِه
َ
ِ  ۦِمۡن أ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ۡن  ۦٓ َ�َ

َ
أ

نَّهُ 
َ
� ْ نِذُرٓوا

َ
۠ فَ  ۥأ نَا

َ
� ٓ مالئکه را به همراه وحی به « .]٢[النحل:  ﴾٢ �َُّقونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

که بترساند از اینکه هیچ  کند می نازلفرمان خود بر هرکس از بندگانش که بخواهد 
 ».معبود بر حقی جز من نیست پس تقوا پیشه کنند

 از مزد بزرگ وها  آن گاهی به بیان پاداش بزرگ براي اهل آن و آنچه براي -5
 پردازد. همچنانکه اهللا تعالی کریم در دنیا و آخرت آماده شده می هاي نعمت

ِينَ ٱ﴿ :فرماید می ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  َءاَمُنواْ َولَمۡ  �َّ
ُ
ۡمنُ ٱيَۡلبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ

َ
ۡهَتُدوَن  ۡ� وَُهم مُّ

ها  آن کسانی که ایمان آوردند و آن را با شرك نیامیختند براي« .]٨٢[األنعام:  ﴾٨٢
 ».هدایت شدگانندها  آن امنیت است و

پردازد و  می نگاهی به برحذر داشتن از ضد آن و به بیان خطر مخالفت کردن با آ -6
آنچه که خداوند سبحان از عذاب دردناك براي کسی که آن را ترك کند آماده 

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ دارد. مانند این سخن اهللا تعالی: کرده را، بیان می ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ ُ ٱَ�َقۡد َحرَّ َّ� 
َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ 

ۡ
ۖ ٱَوَمأ ٰلِِمَ� ِمۡن  �َّاُر نَصارٖ َوَما لِل�َّ

َ
هرکس براي « .]٧٢[املائدة:  ﴾٧٢أ

خداوند شریک قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش آتش است 

ِ ٱَوَ� َ�َۡعۡل َمَع ﴿ :فرماید می و» نیستاي  دهنده و براي ظالمان و مشرکان یاري َّ� 
ۡدُحوًرا و همراه اهللا معبودي « .]٣٩[اإلرساء:  ﴾٣٩ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ�ُتۡلَ�ٰ ِ� َجَهنََّم َملُوٗما مَّ

 ».دیگر قرار مده مگرنه حسرت زده و مطرود در جهنم افکنده خواهی شد

و انواع دالیل دیگر که بر بیان توحید و دعوت به سوي آن و یادآوري فضل و بیان ثـواب  
 پردازد. می اهل آن و بزرگی خطر مخالفت با آن
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 پردازد از جمله: ت که بر توحید و اهمیت آن میو سنت نبوي نیز پر از دالیلی اس

يَا « فرمودنـد:  ج که پیامبر کند می روایت تبخاري در صحیحش از معاذ بن جبل  -1

 ُ�  �رُْشِ
َ

ْن َ�ْعبُُدوُه َوال
َ
ْعلَُم قَاَل أ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ِعبَاِد قَاَل ا�َّ

ْ
ِ ىلَعَ ال تَْدرِي َما َحقُّ ا�َّ

َ
وا ُمَعاُذ أ

َ�ُهمْ بِِه َشيْئًا   ُ�َعـذِّ
َ

ْن ال
َ
ْعلَُم قَاَل أ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ُهْم َعلَيِْه قَاَل ا�َّ تَْدرِي َما َحقُّ

َ
اي معـاذ  « ١»أ

دانی حق خدا بر بندگانش چیست؟ گفت: خدا و رسولش عالمترند. فرمـود: او   می آیا
 دانیـد حـق بنـدگانش بـر او     مـی  را بپرستید و هیچ چیز را همراه او شریک نسازید. آیا

 ».را عذاب ندهدها  آن چیست؟ گفت: خدا و رسولش عالمترند. فرمود:

معـاذ را بـه یمـن     ج روایت است کـه گفـت: هنگـامی کـه پیـامبر      باز ابن عباس  -2

َل َمـا تَـْدُعوُهْم « فرستاد به او فرمود: وَّ
َ
يَُ�ْن أ

ْ
ِكتَاِب فَل

ْ
ْهِل ال

َ
إِنََّك َ�ْقَدُم ىلَعَ قَْوٍم ِمْن أ

دُ  ْن يُوَحِّ
َ
 أ

َ
َ قَْد فَـَرَض َعلَـيِْهْم مَخْـَس إِىل نَّ ا�َّ

َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
إَِذا َعَرفُوا َذلَِك فَأ

 فَ
َ

َ َ�َعاىل وا ا�َّ
را بـه  هـا   آن روي اولـین چیـزي کـه    می تو به سوي قومی از اهل کتاب« ٢»َصلََواٍت....

 کنی این است که اهللا تعالی را به تنهایی بپرستند هنگامی کـه آن را  می سویش دعوت
فـرض گردانیـده   هـا   آن ، به آنان بگو: خداونـد در شـبانه روز، پـنج نمـاز، بـر     شناختند

 ». …است

َمـْن « روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسـلم  فرمودنـد:   تاز ابن مسعود  -3

ا َدَخـَل انلَّـارَ  ِ نِـدًّ هـرکس بمیـرد درحالیکـه همـراه     « ٣»َماَت وَْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن ا�َّ
 ».شود می شریک و انبازي گرفته باشد داخل آتشخداوند 

َمْن « روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  فرمودنـد: تاز جابر بن عبداهللا -4

ـُك بِـِه َدَخـَل انلَّـارَ  َنََّة َوَمْن لَِقيَُه �رُْشِ
ْ
 �رُْشُِك بِِه َشيْئًا َدَخَل اجل

َ
َ ال هـرکس  « ٤»ليَِقَ ا�َّ

 ).7373صحیح البخاري ( 1
 )7372صحیح البخاري ( 2
 ).4497صحیح البخاري ( 3

 ).93صحیح مسلم ( 4
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ت کند که هیچ چیز را با او شریک قرار نداده اسـت داخـل   خداوند را در حالی مالقا
و هرکس او را در حالی مالقات کند که چیزي را با شریک قرار داده  شود میبهشت 

 »گردد. می است داخل آتش
 و احادیث در این باره بسیار است.

 مطلب دوم: بیان اهمیت آن و اینکه اساس دعوت پیامبران همین بوده است
 توحید الوهیت بطور مطلق از بزرگترین اصول و کاملترین و افضلشکی نیست که 

و براي اصالح انسان الزم است. و توحید الوهیت آن چیزي است که خداوند جن  هاست آن
بخاطر برپا داشتن آن  ها شریعت و انس را بخاطر آن خلق کرد و خلقت مخلوقات و تشریع

گردد و براي  نبود آن شر و فساد ایجاد می آید و با می بوده است. با وجود آن صالح بوجود
و اساس دعوتشان ها  آن این است که این توحید، سرآغاز دعوت پیامبران و هدف رسالت

ِن  َولََقدۡ ﴿ :فرماید می بوده است. اهللا تبارك و تعالی
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َّ� 
ْ ٱوَ  ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا در میان هر امتی پیامبري فرستادیم که خداوند را عبادت « .]٣٦النحل: [ ﴾ل�َّ

ٓ ﴿ :فرماید میو » کنند و از طاغوت دوري گزینند رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ  َوَما
َ
أ

نَّهُ 
َ
۠ فَ  ۥإَِ�ۡهِ � نَا

َ
� ٓ بل از تو هیچ رسولی را و ما ق« .]٢٥األنبياء: [ ﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی جز من نیست پس مرا 
 ».بپرستید

قرآن کریم در جاهاي متعددي داللت دارد بر اینکه توحید الوهیت آغاز دعوت پیامبران 
آن  کرد اول چیزي که قومش را به می بوده است و اینکه هر پیامبري که خداوند مبعوث

۞�َ�ٰ َ�ٍد ﴿ :فرماید مینمود توحید اهللا و اخالص در عبادت براي او بود. خداوند  دعوت می
َخاُهۡم ُهوٗد�ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم 

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا و به سوي قوم « .]٦٥األعراف: [ ﴾ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

قوم من خداوند را بپرستید که براي شما  عاد برادرشان هود را روانه کردیم. هود گفت: اي

ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم  �َ�ٰ ﴿ :فرماید می و» جز او معبودي نیست َخاُهۡم َ�ٰلِٗحا
َ
ْ ٱَ�ُموَد أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َما  �َّ
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و به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را روانه کردیم. « .]٧٣األعراف: [ ﴾ۥۖ لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 
 و» اي قوم من خداوند را بپرستید که براي شما جز او معبودي نیست به ایشان گفت:

ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم  �َ�ٰ ﴿ :فرماید می َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
ْ ٱَمۡدَ�َن أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا  ﴾ۥۖ َما َلُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

خداوند را و به سوي مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: اي قوم من « .]٨٥األعراف: [
 ».بپرستید که براي شما جز او معبودي نیست

هایشان  مطلب سوم: بیان اینکه محور خصومت و دشمنی بین پیامبران و امت

 توحید الوهیت بوده است
قبالً گفتیم که سرآغاز دعوت تمام پیامبران توحیـد عبـادت بـوده اسـت. هـیچ پیـامبري را       

کرد توحید  می ه قومش را به سوي آن دعوتخداوند مبعوث نکرد مگر اینکه اولین چیزي ک
 اهللا تعالی بود براي این است که دشمنی بین پیامبران و قومشان در باره این مسئله بود. پیـامبران 

کردنـد و   مـی  را به سوي توحید اهللا تعالی و خـالص گردانیـدن عبـادت بـراي او دعـوت     ها  آن
که خداوند هدایتشـان داد،  ها  آن انی ازاقوامشان بر باقی ماندن بر شک و عبادت بتها مگر کس

 ورزیدند. می اصرار

ْ ﴿ :فرماید می ÷اهللا تعالی از زبان قوم نوح ا َوَ�  َوقَالُوا َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ
 � ْ َكثِٗ�ۖ� َوَ� تَزِدِ  ٢٣ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ َضلُّوا

َ
ٰ ٱَوقَۡد أ  ﴾٢٤إِ�َّ َضَ�ٰٗ�  لِِم�َ ل�َّ

و گفتند: خدایان خود را رها نکنید و ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر را وا « .]٢٤-٢٣النوح: [
و از زبان قوم » نگذارید و بسیاري را گمراه کردند.[بار خدایا] جز بر گمراهی ظالمان میفزاي

ْ ﴿ :فرماید می ÷هود فَِكَنا َ�نۡ  قَالُٓوا
ۡ
ِجۡئتََنا ِ�َأ

َ
ٓ إِن ُكنَت ِمَن  أ تَِنا بَِما تَِعُدنَا

ۡ
َءالَِهتَِنا فَأ

ِٰد�ِ�َ ٱ اي که ما را از خدایانمان برگردانی؟ اگر  گفتند: آمده« .]٢٢األحقاف: [ ﴾٢٢ ل�َّ

ْ ﴿ »دهی بیاور گویی آنچه به ما وعده می می راست َ�ُٰهوُد َما ِجۡئتََنا بِبَّيَِنةٖ َوَما َ�ُۡن بَِتارِِ�ٓ  قَالُوا
گفتند: اي هود براي ما دلیل « .]٥٣هود: [ ﴾٥٣الَِهتَِنا َعن قَۡولَِك َوَما َ�ُۡن لََك بُِمۡؤِمنَِ� ءَ 
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روشنی نیاوردي و ما بخاطر سخن تو دست از معبودهایمان برنمی داریم و ما به تو ایمان 

ْ ﴿ :فرماید میو از زبان قوم صالح » نداریم َ�ۡنَهٮَٰنآ َ�َٰ�ٰلُِح قَۡد ُكنَت �ِيَنا  قَالُوا
َ
� َ�ۡبَل َ�َٰذ�ۖٓ � َمرُۡجّوٗ

ا تَۡدُعونَآ إَِ�ۡهِ ُمرِ�ٖب  َنا لَِ� َشّكٖ ّمِمَّ ۡعُبَد َما َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا ��َّ ن �َّ
َ
گفتند اي « .]٦٢هود: [ ﴾٦٢أ

 صالح تو پیش از این در میان ما مایه امید بودي. آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان
خوانی سخت در شک  می گمان ما از آنچه تو ما را به آن بی د بازمی داري؟پرستیدن می

ْ ﴿ :فرماید می ÷و از زبان قوم شعیب» هستیم ن �َّۡ�َُك َما  قَالُوا
َ
ُمُرَك أ

ۡ
َصلَٰوتَُك تَأ

َ
َ�ُٰشَعۡيُب أ

 
َ
ْۖ إِنََّك َ� ُؤا ۡمَ�ِٰ�َا َما �ََ�ٰٓ

َ
ۡفَعَل ِ�ٓ أ ن �َّ

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ  .]٨٧هود: [ ﴾٨٧ لرَِّشيدُ ٱ ۡ�َلِيمُ ٱنَت َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا

پرستیدند رها کنیم  می دهد که آنچه را پدرانمان می گفتند: اي شعیب آیا نمازت به تو دستور«
و در مورد کافران  »اي یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم؟ براستی که تو بردبار فرزانه

ْ ﴿ :فرماید می قریش ن َجآَءهُ  وََعِجُبٓوا
َ
نِذرٞ ّمِۡنُهۡمۖ َوقَاَل أ اٌب  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱم مُّ  ٤َ�َٰذا َ�ِٰحٞر َكذَّ

َجَعَل 
َ
ٌء ُعَجاٞب  �لَِهةَ ٱ أ ِن  لَۡمَ�ُ ٱ نَطلَقَ ٱوَ  ٥إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ

َ
ْ ٱِمۡنُهۡم أ ْ ٱوَ  ۡمُشوا وا  ۡصِ�ُ

ءٞ يَُراُد  ٰٓ َءالَِهتُِ�ۡمۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ ٓ إِ�َّ  �ِخَرةِ ٱ لِۡملَّةِ ٱَسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�  امَ  ٦َ�َ  ۡختَِ�ٰقٌ ٱإِۡن َ�َٰذا
 اي از خودشان برایشان آمده درشگفتند. و کافران از اینکه ترساننده« .]٧-٤ص: [ ﴾٧
گویند: این ساحري بسیار دروغگوست. آیا معبودهایمان را معبود واحدي قرار داده است.  می

و بزرگانشان روان شدند و گفتند بروید و بر معبودهاي خود ایستادگی  این چیز عجیبی است
» این جز دروغ بافی نیستایم  نمایید که این امر قطعًا هدف است. این را در آیین قبلی نشنیده

َ�َٰذا  �َذا﴿ و گفتند:
َ
ۡوَك إِن َ�تَِّخُذونََك إِ�َّ ُهُزًوا أ

َ
ِيٱَرأ ُ ٱَ�َعَث  �َّ َ�َد َ�ُِضلَُّنا  إِن ٤١رَُسوً�  �َّ

نَا َعلَۡيَهاۚ َوَسۡوَف َ�ۡعلَُموَن ِحَ� يََرۡوَن  ن َصَ�ۡ
َ
َضلُّ َسبِيً�  ۡلَعَذاَب ٱَ�ۡن َءالَِهتَِنا لَۡوَ�ٓ أ

َ
 ٤٢َمۡن أ

رََءيَۡت 
َ
َذَ ٱَمِن  أ نَت تَُ�وُن َعلَۡيهِ َو�ِيً�  ۥإَِ�َٰههُ  �َّ

َ
فَأ

َ
مۡ  ٤٣َهَوٮُٰه أ

َ
ۡ�َ�َ  أ

َ
نَّ أ

َ
ُهۡم �َۡسَمُعوَن َ�َۡسُب أ

ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ�َّ كَ 
َ
نَۡ�ٰمِ ٱأ

َ
َضلُّ َسبِيً�  ۡ�

َ
و چون تو را « .]٤٤-٤١الفرقان: [ ﴾٤٤بَۡل ُهۡم أ

گویند: آیا این همان کسی است که خدا او را به رسالت فرستاده  می ببینند به حالت ریشخند
کردیم منحرف  نمی مان اگر بر آن ایستادگیاست؟ چیزي نمانده بود که ما را از معبودهای
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کند. و هنگامی که عذاب را ببینند به زودي خواهند دانست چه کسی گمراه تر است. آیا آن 
ضامن او باشی؟آیا  شود می کس که هواي خود را معبود خویش گرفته است دیدي؟ آیا تو

ند چهارپایان نیستند بلکه ؟ آنان جز مانکنند میشنوند و تعقل  کنی که بیشترشان می می گمان
 ».ترند گمراه

دلیـل اسـت بـر اینکـه خصـومت و      تـرین   این نصوص و آنچه در معنـاي آن آمـده واضـح   
دشمنی بین انبیاء و اقوامشان حول محـور توحیـد عبـادت و دعـوت کـردن بـه سـوي خـالص         

 گردانیدن دین براي خداوند بوده است.

ْن « ثابت است که فرمودند: ج در صحیح از پیامبر
َ
قَاتَِل انلَّاَس َحـيتَّ �َْشـَهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
اِمْرُت أ

إَِذا َ�َعلُوا ذَ 
اَكَة، فَ الَة، َوُ�ُوتُوا الزَّ ، َوُ�ِقيُموا الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
لَِك َعَصـُموا ال إِهل

ْمَوالَُهْم إِال حِبَقِّ اإلِْسالِم، 
َ
ِ ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ ز جانب خدا به مـن امـر شـده    ا« ١»وَِحَساُ�ُهْم يلَعَ ا�َّ

شهادت ندهند و نمـاز را   جاست تا زمانی که مردم به یگانگی اهللا و به حقانیت رسالت محمد 
اقامه نکنند و زکات ندهند، با آنان جهاد کنم. ولی هنگامی که این کارها را انجام دادند، مـال  

ضی محفوظ خواهد ماند مگر در حقی که اسـالم تعیـین کـرده    و جانشان در برابر هرگونه تعر
 صـلی اهللا علیـه وسـلم    و در صحیح همچنین از پیامبر» است. و سرانجام کار آنان با خداست

ُ وََدُمـُه « ثابت است که فرمود:
ُ

ِ َحـُرَم َمـاهل ُ َوَ�َفَر بَِما ُ�ْعبَُد ِمـْن ُدوِن ا�َّ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

َمْن قَاَل ال

ِ وَ  پرستید کافر شود مـال   می هرکس ال اله اال اهللا بگوید و به آنچه غیر از اهللا« ٢»ِحَسابُُه ىلَعَ ا�َّ
 ».و خونش حرام است و حسابش با خداست

 ).22)، وصحیح مسلم برقم (25صحیح البخاري برقم ( 1
 ).23صحیح مسلم برقم ( 2
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 مبحث دوم: تنها ساختن اهللا تعالی در عبادت واجب است

 مطلب اول: معنی عبادت و اصولی که بر آن بنا شده است

بعـري معبـد، أي: : شود می خوار و ذلیل و تسلیم بودن است. گفتهعبادت در لغت به معنی 

 یعنی بر اثر گام برداشتن بسیار راه هموار و صافی شده است. طريق معبد شتر سر بزیر ومذلل 

و از لحاظ شرعی اسم جامعی است که براي تمام آنچه از سخنان و اعمال ظاهري و باطنی 
 .شود می اضی است گفتهکه خداوند آن را دوست دارد و به آن ر

 و توضیح بیشتر آن هنگام بیان کردن انواع عبادت خواهد آمد.
 :شود می عبادت بر سه رکن بنا

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید میرکن اول: کمال محبت براي پروردگار سبحان است کما اینکه  َّ� 
 ِۗ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ

َ
ْ أ ند بیشترین حب و دوست و کسانی که ایمان دار« .]١٦٥البقرة: [ ﴾َءاَمُنٓوا

 »داشتنشان براي اهللا است.
 ﴾ۥَوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ ﴿ :فرماید میرکن دوم: کمال امید است همانگونه که خداوند 

 »و به رحمتش امیدوارند.« .]٥٧اإلرساء: [
 :فرماید می رکن سوم: کمال خوف و ترس از اهللا سبحانه و تعالی است همانطور که

 ».ترسند و از عذابش می« .]٥٧اإلرساء: [ ﴾ۥٓۚ بَهُ َوَ�َخافُوَن َعَذا﴿
 ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ اهللا سبحانه و تعالی این سه رکن عظیم و واال را در سوره فاتحه جمع نموده است:

ِ َرّبِ  آیه اول در آن محبت  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿ ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ ﴾٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
دهنده است و نعمت گیرنده برابر با نعمتی که به او داده او را دوست است. خداوند نعمت 

دارد. آیه دوم در آن امید است. اهللا تعالی خود را به صفت رحمت متصف کرده که امید به 
رحمت او دارد و آیه سوم در آن خوف و ترس است او مالک حساب و کتاب است و فرد از 

 ترسد. عذابش می
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یعنی پروردگارا تنها  ﴾َ�ۡعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿ :فرماید می هللا تعالی بعد از آنو براي همین است که ا

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ تو را با محبت که   ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ بر آن و با امیدت که ﴾٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
 ،دشو می را شامل ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿ بر آن داللت دارد و با خوف و ترست که

 پرستم. می
 گردد: نمی و عبادت جز با این دو شرط مقبول

اهللا تعالی هیچ عملی را مگر اینکه خالص براي  اخالص داشتن براي پروردگار: -1

ٓ ﴿ :فرماید می. کند مین او انجام شده باشد قبول ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ  َوَما
ُ
َ ٱأ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

و دستور داده نشدند مگر اینکه خداوند را بپرستند و دین را براي « .]٥[البينة:  ﴾ّ�ِينَ ٱ

َ� ﴿ :فرماید می و» او خالص گردانند
َ
�  ِ آگاه باشید « .]٣[الزمر:  ﴾ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱِ�َّ

َ ٱقُِل  ﴿ :فرماید می و» که دین خالص براي خداست َّ�  ُ ۡ�ُبُد ُ�ۡلِٗصا �َّ
َ
 ﴾١٤دِيِ�  ۥأ

 ».گردانم پرستم و دینم را براي او خالص می می گو خدا راب« .]١٤[الزمر: 

مگر اینکه موافقت  کند مین خداوند هیچ عملی را قبول:ج پيروي از رسول اهللا -2

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ :فرماید میباشد. اهللا تعالی  اهللا علیه وسلم یصل هدایت رسول اهللا َوَما
ْۚ نٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ اهللا به شما داد  آنچه رسول« .]٧[احلرش:  ﴾َتُهوا

َوَرّ�َِك َ�  َفَ� ﴿ :فرماید می و» بگیرید و از آنچه شما را نهی نمود دوري گزینید
ا قََضۡيَت  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ْ �َۡسلِيٗما َو�َُسّلِ  قسم به پروردگارت ایمان ندارند تا اینکه در « .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥ُموا
مشاجرات بین خودشان تو را حاکم نگردانند سپس در وجودشان به آنچه حکم 

اهللا علیه  یرسول اهللا صلو » نموده اي ناراحت نگردند و بطور کامل تسلیم تو باشند



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    46

ْحَدَث يِف « :فرماید میوسلم 
َ
ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ َمْن أ

َ
هرکس در دین ما « ١» أ

 ».چیزي را بیاورد که در آن نیست آن مردود است
نباشد، اهللا علیه وسلم  یرسول اهللا صلعملی که خالص براي خداوند و بر اساس سنت 

ۡحَسُن  ِ�َۡبلَُوُ�مۡ ﴿ در باره این سخن اهللا تعالی /اعتبار ندارد. فضیل بن عیاض
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
�

 ۗ : باید آن گوید می »تا شما را بیازماید که کدامیک از شما نیکوکارترید« .]٧هود: [ ﴾َ�َمٗ�
عمل خالص و صواب باشد. گفته شد: اي ابوعلی خالص و صواب چیست؟ گفت: اگر عملی 

شد گردد و هنگامی که آن صواب باشد اما خالص نبا نمی خالص باشد اما صواب نباشد قبول
. خالص یعنی اینکه براي خدا و صواب یعنی شود می تا اینکه خالص و صواب شود مین قبول

 ٢باشد.اهللا علیه وسلم  یرسول اهللا صلبر اساس سنت 
 و از آیاتی که هر دو شرط را داشته باشد این سخن اهللا تعالی در آخر سوره کهف

نَا۠ �ََ�ٞ مِّ  قُۡل ﴿ :فرماید می باشد که می
َ
َمآ � َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن إِ�َّ َّ�

َ
ۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ  ِ َرّ�ِهِ  ۦيَرُۡجوا َحَدۢ�  ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِِعَباَدة
َ
 .]١١٠الكهف: [ ﴾١١٠أ

شما معبودي یگانه است پس که معبود  شود می بگو من بشري مانند شما هستم به من وحی«
هرکس به لقاي پروردگارش امید دارد باید عمل صالح انجام دهد و در عبادتش براي 

 ».خداوند احدي را شریک نگرداند

 مطلب دوم: بیان بعضی از انواع عبادت
انواع عبادت بسیار است. هر عمل صالحی که به وسیله سخنان یا اعمـال ظـاهري و بـاطنی    

 هـا  عبـادت  دارد و بـه آن راضـی اسـت نـوعی از انـواع      ند آن را دوست میانجام شود و خداو
 :شود می آن ذکرهاي  باشد در زیر بعضی از نمونه می

 ).2697صحیح البخاري برقم ( 1

 ).95/  8حلیۀ األولیاء : ( 2
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 دعا: -1

ْ ٱفَ ﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی می شامل دعاي درخواست و دعاي عبادت َ ٱ ۡدُعوا َّ� 
الی بخوانید که دین را برایش خالص خداوند را در ح« .]١٤املؤمن: [ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ 

نَّ ﴿ :فرماید میو » اید کرده
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱ َوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا  �َّ

َ
 .]١٨اجلن: [ ﴾١٨أ

ن  َوَمنۡ ﴿ :فرماید می و» مساجد از آن خداست با خداوند کسی دیگر را نخوانید« َضلُّ ِممَّ
َ
أ

ِ ٱيَۡدُعواْ ِمن ُدوِن   �َذا ٥َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  َمن �َّ
ْ بِِعَباَدتِِهۡم َ�ِٰفرِ�َن  �َّاُس ٱُحِ�َ  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا

َ
ْ لَُهۡم أ و کیست « .]٦-٥األحقاف: [ ﴾٦َ�نُوا

 که تا روز قیامت به او پاسخخواند  می گمراهتر از آن کسی که به جاي خداوند کسی را
باشند ها  آن خبرند. و هنگامی که مردم محشور گردند دشمنان بی از دعایشانها  آن دهد و نمی

 ».کافرندها  آن و به عبادت
پس کسی که از غیر خداوند به چیزي که جز خداوند بر آن قادر نیست، درخواست کنـد  

شده زنده یا مرده باشـد. و هـرکس از    که درخواست کند مین او مشرك و کافر است و فرقی
: اي فالنی به مـن غـذا   گوید می زنده اي بر آنچه بر انجام آن قادر است درخواست نماید مثالً

گـردد. و هـرکس از    نمـی  ها، مشکلی بر آن مترتب بده یا اي فالنی مرا سیراب کن و مانند این
تواننـد بـه ماننـد ایـن      نمـی  ایبمرده یا غائبی درخواست نماید، او مشرك است زیرا مرده و غ

 کار را انجام دهند.
 دعا دو نوع است دعاي درخواست و دعاي عبادت.

دنیا و آخرت از خداوند درخواسـت نمایـد و   ي ها نیکی دعاي درخواست این است که از
گـردد در آن   مـی  در دعاي عبادت تمام چیزهاي ظاهري و باطنی که باعث نزدیکـی بـه خـدا   

عبـادت کننـده بـراي اهللا بـا زبـان قـال و حـال از پروردگـارش قبـولی آن           . زیراشود می داخل
 .کند میعبادت، و پاداش آن را درخواست 
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و تمام آنچه در قرآن از امر و نهی کردن دعا از غیر خداوند وارد اسـت بـر ثنـا و سـتایش     
 باشد. می ،شود می دعاکنندگان که شامل دعاي درخواست و دعاي عبادت

 رس و امید: محبت، ت -4،3،2
 قبالً در مورد آن صحبت شد و بیان گردید که آن ارکان عبادت هستند.

 و آن اعتماد کردن بر چیزي است.توکل:  -5
توکل بر خدا یعنی اختیار کامل امر را به خداوند متعال واگذار و بر او اعتماد و اطمینان 

ها.  دور کردن ضرر و زیان کردن همراه با بکار بردن اسباب مباح براي بدست آوردن منافع و

ِ ٱَوَ�َ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی ۡؤِمنَِ�  �َّ ْ إِن ُكنُتم مُّ ُٓوا اگر مؤمن « .]٢٣املائدة: [ ﴾٢٣َ�َتَو�َّ

ۡ َ�َ ﴿ :فرماید می و» هستید به خداوند توکل کنید ِ ٱَوَمن َ�َتَو�َّ  .]٣الطالق:[ ﴾ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ
 ».کل کند او را کفایت استهرکس به خداوند تو«

 :رغبت، رهبت و خشوع -8،7،6
 پسندد. می رغبت یعنی دوست داشتن رسیدن به آنچه محبوب

 رهبت یعنی نتیجه ترسی که فرار از امر ترسناك است.
 که تسلیم اوامر کونی و شرعیاي  گونه خشوع: یعنی خضوع براي عظمت خداوند به

 ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱإِ�َُّهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿ :فرماید می نوع از عبادتباشد. اهللا تعالی در بیان این سه  می
 ها در کارهاي نیک شتاب آن« .]٩٠األنبياء: [ ﴾٩٠َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعَِ� 

 ».خواندند و در برابر ما خاشع بودند می نمودند و ما را از روي رغبت و بیم می

 خشیت: -9
 ترسد. اهللا تعالی می ترسی است مبنی بر علم به عظمت و کمال قدرت کسی که از او

فََ� ﴿ »نترسید و از من بترسیدها  آن از« .]150البقرة: [ ﴾ٱۡخَشۡوِ� َفَ� َ�َۡشوُۡهۡم وَ ﴿ :فرماید می
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 .»نترسید و از من بترسیدها  آن از« .]3املائدة: [ ﴾ٱۡخَشۡوِن� َ�َۡشوُۡهۡم وَ 

 توبه: -10
 . اهللا تعالیها معصیت بازگشت به سوي اهللا تعالی با انجام دادن اوامر خداوند و دوري از

ْ ﴿ :فرماید می نِيُبٓوا
َ
ۡسلُِمواْ َ�ُ  َوأ

َ
به سوي پروردگارتان برگردید و « .]54الزمر: [ ﴾ۥإَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َوأ

 ».تسلیم او شوید

 استعانه: -11

 إِيَّاكَ ﴿ :فرماید می ی براي تحقق امور دین و دنیا. اهللا تعالییعنی طلب کمک از اهللا تعال
رسول اهللا و » خواهیم می پرستیم و تنها از تو یاري می تنها تو را« ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� 

ِ « :فرماید می بدر وصیتش به ابن عباساهللا علیه وسلم  یصل  ١»إَِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِا�َّ
 ».نگامی که یاري خواستی از اهللا بخواهه«

 استعاذه: -12
 درخواست پناه دادن و حمایت کردن او در برابر کارهاي ناپسند است. اهللا تعالی

ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿ :فرماید می
َ
ِ َما َخلََق   ١ ٱۡلَفلَقِ أ برم به پروردگار  می بگو پناه« ﴾٢ِمن َ�ّ

ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿ :فرماید می و »سپیده دم از شر و بدي آنچه خلق کرد
َ
 ٱ�َّاِس َملِِك   ١ ٱ�َّاِس أ

ِ   ٣ ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ   ٢ برم به پروردگار مردم،  می بگو پناه«  ﴾٤ ٱۡ�َنَّاِس  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َ�ّ
 »پادشاه مردم، معبود مردم از شر و بدي وسوسه کننده نهانی.

 استغاثه: -13
 ن نجات دهنده از سختی و هالکت است. اهللا تعالیطلب فریاد رسی فوري است و آ

 )، وقد حسن الحدیث الترمذي وصححه الحاکم.307/  1سند أحمد ()، وم2516سنن الترمذي ( 1
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زمانی که پروردگارتان « .]9األنفال: [ ﴾لَُ�مۡ  ٱۡسَتَجاَب �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَ  إِذۡ ﴿ :فرماید می
 ».طلبیدید دعاي شما را اجابت کرد می را به فریاد

 :ذبح و قربانی -14
 سوي خداست. اهللا تعالی گرفتن جان با ریختن خون به شیوه مخصوص که تقرب به

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿ :فرماید می  .]162األنعام: [ ﴾١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ

َفَصّلِ ﴿ :فرماید می و» بگو نماز، قربانی، زندگی و مرگم براي اهللا پروردگار عالمیان است«
 ».براي پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن« .]2الكوثر: [ ﴾٢ ٱۡ�َرۡ لَِرّ�َِك وَ 

 نذر: -15
 . اهللا تعالیکند می واجب نیست ملزمشخص خودش را به چیزي یا طاعتی براي خدا که 

ِ  يُوفُونَ ﴿ :فرماید می هُ  ٱ�َّۡذرِ ب به نذر « .]7اإلنسان: [ ﴾٧ُمۡسَتِطٗ��  ۥَوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ
 ».ترسند می ي که شر آن فراگیر استکردند و از روز می وفا

باشد و جایز نیست  می تنها حق اهللا تعالیها  آن از انواع عبادت هستند و تماماي  نمونه ها این
 چیزي از آن را براي غیر خداوند بکار برد.

 شوند: عبادت بر حسب انجام آن به وسیله اعضا به سه دسته تقسیم می
حبت، خوف، امید، توبه، خشیت، ترس، توکل و ي قلب مانند: مها عبادت دسته اول:

 مانند آن.
ي زبان مانند حمد، ال اله اال اهللا، تسـبیح، اسـتغفار، تـالوت قـرآن،     ها عبادت دسته دوم:
 دعا و مانند آن.

یی که به وسیله اعضا مانند نماز، روزه، زکات، حج، صـدقه، جهـاد   ها عبادت دسته سوم:
 گیرد. می و مانند آن انجام
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 از توحیداهللا علیه وسلم  یرسول اهللا صلوم: حمایت مبحث س

بر هدایت امتش بسیار حریص بود و براي برپا داشتن توحید اهللا علیه وسلم  یرسول اهللا صل
اهللا عزوجل دچار سختی و نارحتی شد و تمام وسایل و اسباب را براي مقابله آنچه ضد آن و 

نُفِسُ�ۡم  لََقدۡ ﴿ :مایدفر می نقض کننده آن است بکار گرفت. اهللا تعالی
َ
َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ براي « .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب
شما رسولی از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در زنج افتید به هدایت شما حریص و 

 ».لسوز و مهربان استنسبت به مؤمنان د
از شرك و برحذر داشـتن و ترسـاندن از آن   اهللا علیه وسلم  یرسول اهللا صلو بیشترین نهی 

کـرد و بصـورت    مـی  بود؛ بـا نهـی کـردن از آن شـروع نمـود و مرتـب در مـورد آن گوشـزد        
نمود. تمام این کارها در حمایت از ملت ابراهیم حنیف  می خصوصی و عمومی از آن صحبت

آن فرستاده شد تا آنچه از سخنان و اعمال که بـا آن درهـم آمیختـه شـده و      به خاطر  است که
، از بین ببرد. و این مورد بسیار شود می یا باعث نقصان در آن کند می همراه آن توحید را نابود

ثابت است پس اقامه حجت شده و شـبهه زایـل گشـته و معـذرت برطـرف       ج در سنت پیامبر
 پیدا شده است.شده و راه آشکار و 

یی که منجر بـه  ها راه از توحید و سد کردن تمام ج در مطالب بعدي به بیان حمایت پیامبر
 .شود میگردد عرضه  شرك و باطل می

 مطلب اول: رقی
رقی جمع رقیه است و آن خوانـدن اوراد و دمیـدن در آن بمنظـور شـفا      أ. تعريف رقي:

 ج از قرآن کریم یا از دعاهاي مأثور پیامبر کند مین یافتن و سالمتی کسب کردن است. فرقی
 باشد.

ُكنَّا نَْرِ� يِف « روایت است که گفت: تجایز است. از عوف بن مالک ب: حكم آن:

 �َ َس بِالرُّ
ْ
 بَأ

َ
َّ ُرقَاُ�ْم ال ِ َكيَْف تََرى يِف َذلَِك َ�َقاَل اْعرُِضوا يلَعَ نَا يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َاِهِليَِّة َ�ُقل

ْ
 َما اجل
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 َ کـردیم. گفتـیم: اي رسـول خـدا آن را      مـی  ما در زمـان جاهلیـت رقیـه   « ١»ْم يَُ�ْن ِ�يِه رِشْكٌ ل
را برایم وصـف کنیـد اگـر در آن شـرك نباشـد اشـکالی        هایتان بینی؟ فرمود: رقیه می چگونه

ِ صـ�« روایت است که گفت: تو از انس بن مالک» ندارد َص رَُسـوُل ا�َّ اهللا عليـه  رَخَّ

َُمِة َوانلَّْملَةِ وسلم يِف ا
ْ
َعْ�ِ َواحل

ْ
ْ�يَِة ِمْن ال رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم اجـازه رقیـه را       « ٢»لرُّ

روایت اسـت کـه رسـول اهللا     تو از جابر بن عبداهللا». داده است ٥و نمله ٤، حمه٣براي عین

يَْفَعْل « صلی اهللا علیه وسلم فرمودند:
ْ
َخاُه فَل

َ
ْن َ�نَْفَع أ

َ
تواند که بـه   می هرکس« ٦»َمْن اْستََطاَع أ

ِ « روایت است: كو از عائشه». برادرش نفع برساند پس این کار را انجام دهد اَكَن رَُسـوُل ا�َّ

َـاَس رَبَّ انلَّـ ْذِهْب ابلْ
َ
َم إَِذا اْشتَىَك ِمنَّا إِ�َْساٌن َمَسَحُه �ِيَِميِنِه ُ�مَّ قَاَل أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ اِس َص�َّ ا�َّ
 
َ
 ُ�َغاِدُر َسـَقًماَواْشِف أ

َ
 ِشَفاُؤَك ِشَفاًء ال

َّ
 ِشَفاَء إِال

َ
ايِف ال هنگـامی کـه یکـی از مـا از     « ٧»نَْت الشَّ

نمود  با دست راستش آن را مسح می کرد می دردش به رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم شکایت
کن که را برطرف ساز و چنان شفایی عنایت اش  پروردگار مردم! بیماريفرمود: اي  می سپس

هیچگونه بیماري اي باقی نماند. چرا که تو شفا دهنده هستی و هـیچ شـفایی، بجـز شـفاي تـو      
 ».وجود ندارد

 براي جایز بودن و درستی آن سه شرط الزم است:  آن: هاي شرط ج:

 ).2200صحیح مسلم برقم ( 1

 ).2196صحیح مسلم برقم ( 2

 رساند. یعنی کسی که به اذن خداوند با چشمش به دیگري ضرر می ».العین« 3
هـا اجـازه    ند ایـن همان سم است در تمام چیزهایی که سم وجود دارند مانند نیش مار، عقرب یا مان »الحمۀ« 4

 .رقیه داده شده است
 شود جراحتی که از پهلو خارج می».النملۀ« 5

 ).2199صحیح مسلم برقم ( 6

 ).2191)، وصحیح مسلم برقم (5743صحیح البخاري برقم ( 7
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رسـاند.   مـی  معتقد نباشد که آن چیز به ذات خود بدون اذن خداوند به او نفـع  اول اينكه:
رساند آن حرام است  می آن بدون اذن خداوند و به ذات خودش به او نفعاگر معتقد باشد که 

 رساند. نمی بلکه آن شرك است. باید معتقد باشد که آن سبب بدون اذن خداوند به او نفعی
به چیزي نباشد که مخالف شریعت خداونـد باشـد ماننـد اینکـه محتـوي دعـا        دوم اينكه:

که شبیه آن است باشد کـه  هایی  ه از جن و آن چیزينباید درخواست از غیر خداوند یا استغاث
 باشد. می اگر اینگونه باشد حرام است بلکه شرك

داراي مفهوم و معنی معلومی باشد اگر از نوع طلسـم یـا سـحر باشـد در ایـن       سوم اينكه:
توانــد رقیــه کنــد و از او  مــی ســؤال شــد: آیــا مــرد /صــورت جــایز نیســت. از امــام مالــک

 د؟ امام فرمود: اگر با کالم پاك باشد اشکالی ندارد.درخواست رقیه نمو
گفته شده وجود نداشته باشد ماننـد   هاي شرط که در آنهایی  تمام رقیهد: رقیه ممنوع: 

معتقد باشد کـه آن بـه ذات خـود بـه او نفـع       شود می اینکه رقیه کننده یا کسی که برایش رقیه
هاي کفري و کلمات بـدعی   ات شرکی و توسلرساند و تأثیر دارد؛ یا اینکه مشتمل بر کلم می

باشـد حـرام و   هـا   ایـن  باشد یا با کلمات نامفهوم ماننـد طلسـم و چیزهـایی ماننـد    ها  این و مانند
 باشند. می ممنوع

 مطلب دوم: تمائم
آویزنـد و   مـی  باشد و آن چیزي است کـه بـر گـردن    می تمائم جمع تمیمهتعريف آن:  . أ

که براي بدسـت آوردن منفعـت و   ها  این ه، استخوان یا مانندچیزهاي دیگر از قبیل تعویذ، مهر
 بندند و عرب در زمان جاهلیـت بـر گـردن اوالدهایشـان     می دفع نمودن ضرر و زیان به گردن

 را مصون دارند.ها  آن بستند تا به وسیله آن به گمان باطل خود از چشم زخم می

نگامی که چیزهایی را حرام است. بلکه آن نوعی از انواع شرك است ه  حكم آن: . ب
تواند آن را دفـع کنـد و درخواسـت دفـع      نمی گردانند که جز خداوند می به غیر خداوند معلق

روایـت  ت. از ابن مسعودشود مین و صفاتشها  نام اذیت و آزار آن جز به وسیله خداوند و
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َ� َواتلََّمـائِمَ « است که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  فرمودند: رقـی،  « ١»َواتلَِّولَـَة رِشْكٌ  إِنَّ الرُّ

َمْن َ�َعلَّـَق « بصورت مرفوع آمده که:ت و از عبداهللا بن عکیم » شرك است ٢تمیمه و توله

ْهِ 
َ

 إِيل
و عقبه » سپارد می کسی که چیزي را آویزان کند خداوند او را به همان چیز« ٣»َشيْئًا ُولِكَ

َمْن َعلََّق تَِميَمًة « که فرمودنـد:  کند می از رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  روایت تبن عامر

رْشَكَ 
َ
این نصـوص و  ». هرکس تمیمه را به گردن خود آویزد دچار شرك شده است« ٤»َ�َقْد أ

آنچه در این معنا آمده در برحذر داشتن شخص از رقیه شرکی کـه بیشـتر رقیـه عـرب از ایـن      
خداوند باشـد از آن نهـی شـده    نوع بوده است هنگامی که در آن شرك و تعلق داشتن به غیر 

 است.

از قرآن باشـد در آن بـین اهـل علـم اخـتالف       شود می اگر آنچه که به گردان آویختهت. 
که جایز اند  به جواز آن رأي داده و بعضی دیگر از آن منع نموده و گفتهها  آن است بعضی از

دلیل ذیل صـواب و  نیست از قرآن براي درخواست شفا به گردان آویخته شود و این به چهار 
 باشد: می درست

 باشد و تخصیص نشده است. می نهی از به گردن آویختن تمیمه بصورت عموم -1

 باشـند  مـی  براي سد ذریعه است آن مانع به گردن آویختن چیزهایی که غیـر از قـرآن   -2
 .شود می

هنگامی که آن را بـه گـردن انـدازد بـه ناچـار بـا خـودش در حـال قضـاي حاجـت و            -3
برد و با این حملـش بـه آن تـوهین کـرده      ها می این یی مانندها مکان ودستشویی رفتن 

 است.

 ) وصححه الحاکم ووافقه الذهبی.241/  4)، ومستدرك (3883سنن أبی داود برقم ( 1

کنند با آن محبت زن نسـبت بـه مـرد و مـرد نسـبت بـه زن زیـاد         که گمان میشود  توله به تعویذي گفته می 2
 شود. می

 ) وصححه الحاکم.241/  4)، ومستدرك الحاکم (2072)، وسنن الترمذي برقم (310/  4مسند أحمد ( 3

 ) وقال عبد الرحمن بن حسن ورواته ثقات.244/  4)، وصححه الحاکم (156/  4مسند أحمد ( 4
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شفا به وسیله قرآن بر صفتی مشخص و معین وارد شده است و آن قـرآن خوانـدن بـر     -4
 مریض است پس از آن تجاوز ننمایید.

 ها مطلب سوم: استفاده از حلقه، نخ و مانند این
 است و نخ بستن معروفها  این قره، مس و مانندحلقه تکیه اي دایره مانند از آهن، طال، ن

و عرب در زمان جاهلیت این و مانند  شود می درستها  این باشد که از پشم و کتان و مانند می
بستند. اهللا  می این را براي دفع ضرر و زیان یا بدست آوردن منفعت یا دوري از چشم زخم

ا تَۡدعُ ﴿ :فرماید می تعالی فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ ٱوَن ِمن ُدوِن قُۡل أ َراَدِ�َ  �َّ

َ
ُ ٱإِۡن أ ٍ َهۡل ُهنَّ  �َّ بُِ�ّ

 ِ ِه َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ  ۦٓ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ
َ
ۡو أ

َ
ۖ ٱقُۡل َحۡسِ�َ  ۦۚ هِ أ ُ َّ�  ُ َعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ

ُونَ ٱ خوانید اگر  ی را که جز اهللا میبگو نظر شما چیست آیا کسان« .]٣٨الزمر: [ ﴾٣٨ لُۡمَتَوّ�ِ
خواهند توانست آن را رفع کنند یا اینکه خداوند ها  آن خداوند بخواهد به من آسیبی برساند

توانند جلوي رحمت خدا را بگیرند؟! بگو اهللا مرا  ها می آن مرا در رحمت خود درآورد

ْ ٱ قُلِ ﴿ :فرماید میو » کفایت است و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند ِينَ ٱ ۡدُعوا زََ�ۡمُتم  �َّ
ِّ ٱَفَ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦّمِن ُدونِهِ  بگو کسانی « .]٥٦اإلرساء: [ ﴾٥٦َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً�  ل�ُّ

را که به جاي او پنداشتند بخوانید. اختیاري ندارند که از شما دفع زیان کنند و نه اینکه آن را 
 ».دگرگون نمایند

ى رَُجًال يِف « روایت است که تاز عمران بن حصین
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َرأ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

 تَزِ 
َ

َواِهنَِة قَاَل انِْزْ�َها فَإِ�ََّها ال
ْ
َقُة قَاَل َهِذهِ ِمْن ال

ْ
َل

ْ
َقٌة ِمْن ُصْفٍر َ�َقاَل َما َهِذهِ احل

ْ
 يَِدهِ َحل

َّ
�ُدَك ِإال

إِنَّ 
بًَداوَْهنًا انِْبْذَها َ�نَْك فَ

َ
فْلَْحَت أ

َ
رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  « ١»َك لَْو ِمتَّ َوِ�َ َعلَيَْك َما أ

بیماري ناتوانی ( حلقه اي در دست مردي دید. پرسیدند: این چیست؟ گفت: این براي واهنه
فرمودند: آن را بیانداز زیرا جز اینکه ناتوانی تو را افزایش دهد فایده  ج جسمی) است. پیامبر

 )، وقال البوصیري إسناده حسن وقال الهیثمی رجاله ثقات.445/  4المسند ( 1
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و روایت ». کنی نمی ي ندارد و اگر بمیري در حالیکه آن را به دست داري هرگز نجات پیداا
متوجه مردي گردید که نخی را به عنوان تب بر بدستش بسته  تاست که حذیفه بن یمان

ِ  َوَما﴿ آن را برید و این آیه را تالوت فرمودند: تاست. حذیفه ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ ٱيُۡؤِمُن أ إِ�َّ  �َّ

ۡ�ُِ�وَن وَهُ   بیشترشان به خداوند ایمان ندارند مگر اینکه شرك« .]١٠٦يوسف: [ ﴾١٠٦م مُّ

 .١»ورزند می

 ها:  ب: حکم حلقه و نخ و مانند این
حرام است. اگر کسی که آن را بسته معتقد باشد آن به ذات خود بدون خداوند تأثیر دارد 

ت. زیرا معتقد به وجـود خـالق   او مشرك است و دچار شرك اکبر در توحید ربوبیت شده اس
 . و اگر معتقد باشد امر تنها براي خداوند است و آن فقط سببشود می و مدبر همراه اهللا تعالی

باشد ولی به ذات خود مؤثر نیست او مشرك است و دچار شرك اصـغر شـده اسـت زیـرا      می
قـل شـدن بـه    اسـت بـراي منت  اي  وسـیله  چیزي را که سبب نیست، سبب قرار داده و انجام ایـن 

شرك اکبر هنگامی که قلبش به آن متعلـق گـردد و بـه کسـب نعمـت و بـه دفـع شـر و بـدي          
 امیدوار باشد.

 ها و مانند این ها سنگ مطلب چهارم: تبرك جستن به درختان،
. تبرك جستن به امور 1 تبرك همان درخواست برکت است و آن از دو امر خارج نیست:

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَركٞ  َوَ�َٰذا﴿ :فرماید می اهللا تعالیشرعی مشخص و معلوم مانند قرآن. 
َ
 ﴾كَِ�ٌٰب أ

که برکت آن، هدایت » و این کتابی است که ما آن را با برکت نازل کردیم« .]٩٢األنعام: [
براي اي  دهنده ها و آموزش و اصالحگري براي نفسها  و شفا است براي سینهها  قلب براي

. تبرك جستن به امور نامشروع 2 باشد. می ز برکات آناخالق و چیزهاي بسیار دیگر که ا
هایی که با برکت هستند) و  مکان( ، قبرها، گنبدها، بقاعها سنگ مانند تبرك به درختان،

 ).2207/  7تفسیر ابن أبی حاتم ( 1
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خرجنا مع « شرك است. از ابو واقد لیثی روایت است که:ها  این چیزهایی شبیه این که همه

 ١دثاء عهد ب�فر، وللمرش�� سدرةرسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم  إيل حن� و�ن ح
نَْواٍط، فمررنا �سدرة، فقلنا:  يَا 

َ
يعكفون عندها و�نوطون بها أسلحتهم، ُ�َقاُل لََها َذاُت أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ  نَْواٍط َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ
نَْواٍط َكَما لَُهْم َذاُت أ

َ
َا َذاَت أ

َ
ِ اْجَعْل نل َم اهللا رَُسوَل ا�َّ

ٓ إَِ�ٰٗها  ۡجَعلٱ﴿ السن، قلتم واذلي نفيس بيده كما قالت بنو إرسائيل لُموىَس  ها آن �رب،أ َا َّ�
ۚ قَاَل إِنَُّ�ۡم قَۡومٞ َ�َۡهلُوَن  َكنُبَّ سن َمْن اَكَن  ]١٣٨األعراف: [ ﴾١٣٨َكَما لَُهۡم َءالَِهةٞ لرََتْ

رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  به ما در حالیکه تازه مسلمان شده بودیم همراه « ٢»َ�بْلَُ�مْ 
نشستند و  سوي حنین بیرون رفتیم، مشرکین در آن دیار سدري داشتند که در زیر سایه آن می

نمودند. آن درخت، معروف به ذات  هاي خود را به منظور تبرك به آن آویزان می سالح
اهللا علیه وسلم  گفتیم: گذشتیم. ما به رسول اهللا صلی  ها درخت انواط بود. از کنار یکی از آن

براي ما نیز ذات انواطی مقرر کنید. رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  فرمودند: اهللا اکبر! اینگونه 
روش پیشینیان است و شما به خدا قسم همان سخنی را گفتید که بنی اسرائیل به  ها، خواسته

 ها ن همانطور که آنبه موسی گفتند: براي ما نیز، معبودي مقرر کها  آن موسی گفتند.
مشرکین) معبود دارند. موسی گفت: شما قومی نادان هستید. آنگاه رسول اهللا صلی اهللا علیه (

 ».ي آنان پیروي خواهید کردها روش وسلم  افزودند: شما نیز از
 و ماننـد  هـا  سنگ این حدیث داللت دارد بر اینکه هر کس آنچه را که در درختان، قبرها،

تبرك جستن، نزدشان اعتکاف کردن، برایشان ذبـح و قربـانی نمـودن، اعتقـاد     به وسیله ها  این
دهـد کـه    مـی  دارد و آن را انجام دهد، دچار شرك شده است. بـراي همـین در حـدیث خبـر    

درخواست آنان مانند درخواست بنی اسرائیل است هنگامی که به موسی گفتند: براي ما الهی 
نیز درخواست سدر کردند تا به ماننـد مشـرکین   ها  آن ند.الهی دارها  آن قرار بده همانگونه که

که الهی دارند. هر دو طلب ها  آن درخواست الهی کردند همانندها  آن به آن تبرك جویند، و

 آورد کردند شوکت می درختی است که گمان میالسدرة :  1
 ). 2180سنن الترمذي برقم ( 2
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و درخواست منافات توحید بودنـد زیـرا تبـرك جسـتن بـه درخـت نـوعی از شـرك اسـت و          
 ست.برگرفتن معبودي غیر از اهللا تعالی شرکی واضح و آشکار ا

لرت�ـنب سـن مـن اكن « :فرمایـد  مـی  و در این سخن رسول اهللا صلی اهللا علیـه وسـلم  کـه   

اشاره دارد بر اینکه چیزي از آن » ي پیشینیان پیروي خواهید کردها روش شما نیز از« »قبل�م
 و براي این آن را گفت تا نهی کننده و ترساننده از آن باشد. شود می در امت او واقع

 هی از اعمالی که متعلق به قبرها استمطلب پنجم: ن
در ابتداي اسالم مسلمانان به خاطر اینکه زمانشان به زمان جاهلیت نزدیـک بـود بـه منظـور     
حمایت و حفاظت از توحید از زیارت قبور منع شـدند. هنگـامی کـه ایمانشـان زیبـا گشـت و       

توحیـد برایشـان   شـان رسـوخ نمـود و دالیـل     های قلب بزرگی آن در مردم آشکار گردید و در
توضیح داده شد و شبهه شرك برایشان کشف و آشکار گردید مشروعیت زیـارت قبـور داده   

 ثابت و مقاصد آشکار گردید. ها هدف شد زیرا
 روایـت اسـت کـه رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم  فرمودنـد:         تاز بریده بن حصـیب 

ُقبُوِر فَُزوُروَها«
ْ
ما را از زیـارت قبرهـا نهـی کـردم پـس حـاال بـه        شـ « ١»َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ِزَ�اَرِة ال

روایـت اسـت کـه رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم          تو از ابـوهریره » برویدها  آن زیارت

َموَْت « فرمودند:
ْ
ُر ال ُقبُوَر فَإِ�ََّها تَُذكِّ

ْ
به زیارت قبور برویـد کـه آن باعـث یـادآوري     « ٢»ُزوُروا ال

اسـت کـه رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم         روایت تو از ابوسعید خدري» شود می مرگ

ةً « فرمودند: إِنَّ ِ�يَها ِعـرْبَ
ُقبُوِر فَُزوُروَها فَ

ْ
مـن شـما را از زیـارت    « ٣»إِ�ِّ َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ِزَ�اَرِة ال
و از » عبرت و پنـد اسـت  ها  آن بروید که در زیارتها  آن قبرها نهی کردم پس حاال به زیارت

ُكنْـُت « ت کـه رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم  فرمودنـد:      روایـت اسـ   تانس بـن مالـک  

 ).977صحیح مسلم برقم ( 1
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َ

ِخـَرَة َوال
ْ

ُر اآل َعْ�َ َوتُـَذكِّ
ْ
َب َوتُْدِمُع ال

ْ
َقل

ْ
ُقبُوِر أال فزوروها فإ�ََّها تُِرقُّ ال

ْ
 َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ِزَ�اَرِة ال

بروید کـه در  ها  آن من شما را از زیارت قبرها نهی کرده بودم حاال به زیارت« ١»َ�ُقولُوا ُهْجًرا
نرمی قلب، اشـک چشـمان و تـذکر آخـرت وجـود دارد و چیزهـایی کـه شـرع         ها  آن زیارت

اَكَن رسول اهللا ص� اهللا عليه « روایت است که گفت: تو از بریده» ممنوع کرده نگویید

َال  َمَقابِِر فاََكَن قَائِلُُهْم َ�ُقوُل: السَّ
ْ
 ال

َ
يَـاِر ِمـْن وسلم  ُ�َعلُِّمُهْم إَِذا َخرَُجوا إِىل ْهـَل ادلِّ

َ
ُم َعلَيُْ�ْم أ

َعاِ�يَةَ 
ْ
َا َولَُ�ْم ال

َ
َ نل ُل ا�َّ

َ
ْسأ

َ
ُ ب�م لََالِحُقوَن أ ا إِْن َشاَء ا�َّ

ُمْسِلِمَ� َو�ِنَّ
ْ
ُمْؤِمِنَ� َوال

ْ
رسول « ٢»ال

 شـوند و پـیش   می داد هنگامی که به سوي قبرها خارج می یادها  آن اهللا صلی اهللا علیه وسلم  به
ایستادند بگویند: سالم بر شما اي اهالی مؤمن و مسلمان این دیـار. ان شـاء اهللا مـا نیـز بـه      ها  آن

 ».کنیم می شویم. از خدا براي خود و شما طلب عافیت و سالمتی می شما ملحق
این احادیث و آنچه در معناي آن آمده داللت بر مشروعیت زیارت قبور بعد از منع از آن 

 آورد: می هدف بزرگ و دو سرانجام بزرگوار بوجود دارد هنگامی که دو
 شـود  می ارزش بی اول اینکه: با یادآوري آخرت و مرگ و سختی، دنیا در نظر کوچک و

و با عبرت گرفتن از اهل قبور از آنچه که در آن باعث افزایش ایمان شخص شده و یقینش را 
و از اعـراض و غفلـت    کند میي بزرگ را تحمل ها سختی دهد و به خاطر خداوند می افزایش
 گزیند. می دوري

و  کنـد  مـی  تـرحم هـا   آن و بـر  کنـد  مـی  دوم اینکه: به وسیله دعا کردن به مردگان احسـان 
 خواهد. می را از خداوندها  آن نماید و عافیت و سالمتی می برایشان طلب مغفرت

اسـت بـا    این چیزي است که دلیل بر آن داللت دارد و کسی که مدعی چیـزي غیـر از آن  
 حجت و برهان ارائه دهد.

 ).532/  1مستدرك الحاکم ( 1
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هـا   آن سپس اهل سنت با نهی کردن از امور عدیده و مشخصی که متعلق به قبور و زیارت
پردازد. بر هر مسلمانی واجـب اسـت کـه     می به صیانت و حفاظت و حمایت از توحید شود می

 ز آن جمله:آن را یاد بگیرد تا از باطل محفوظ و از گمراهی و ضاللت در امان باشد که ا

 دوري کردن از سخن هجر نزد قبرها: -1

 َ�ُقولُوا ُهْجًرا« فرمودند: جدر حدیثی که رسول اهللا  
َ

مراد از هجر تمـام امـوري اسـت     »َوال
که شرع از آن نهی کرده است. و در مقدمه شرك به خداوند به وسیله اهل قبور و درخواست 

هـا   آن آید و تمـام  ها می آن یاري و سالمتی از و طلبها  آن کردن از غیر خداوند و استغاثه به
احادیث متعدد و صریحی در منع و نهـی از   ج از شرك و کفر بواح و آشکار است. از پیامبر

ــن        ــدب ب ــلم از جن ــحیح مس ــت. در ص ــده اس ــده آن وارد ش ــام دهن ــردن انج ــت ک آن و لعن
نیدم کـه  قبـل از فـوتش پـنج چیـز شـ       ج روایت است کـه گفـت: از رسـول اهللا    تعبداهللا

 فَـَال « فرمودند:
َ

ال
َ
نِْبيَائِِهْم وََصاحِلِيِهْم َمَساِجَد أ

َ
 َو�ِنَّ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم اَكنُوا َ�تَِّخُذوَن ُ�بُوَر أ

َ
ال

َ
أ

ْ�َهاُ�ْم َ�ْن َذلَِك 
َ
ُقبُوَر َمَساِجَد إِ�ِّ أ

ْ
آگاه باشید کسانی قبل از شما قبر پیـامبران  « ١»َ�تَِّخُذوا ال

پرستیدند آگاه باشید که قبرها را مسجد قـرار ندهیـد مـن شـما را از آن نهـی       می و صالحان را
هـا   آن و چیـزي از عبـادت را بـه   هـا   آن پس دعا کردن از مردگان و درخواست نیاز از». کردم

اختصاص دادن شرك اکبر است. اما نشستن به دور قبرها و درنگ کردن و ماندن در آنجا بـه  
آن نماز خوانـدن در مسـاجدي کـه در آن قبـر وجـود دارد بـدعتی       منظور اجابت دعا و مانند 

اش  در زمان مریضـی    جروایت است که رسول اهللا   لمنکر است. در صحیحین از عائشه

نِْبيَـائِِهْم « کردند: می فرمود و مرتب تکرار این را می
َ
َُذوا ُ�بُـوَر أ َُهوَد َوانلََّصارَى اختَّ

ْ
ُ ايل لََعَن ا�َّ

 ».لعنت خدا بر یهود و نصاري باد که قبر پیامبرانشان را مسجد کردند« ٢»َمَساِجدَ 

 ).532صحیح مسلم برقم ( 1

 ).531)، وصحیح مسلم برقم (1330صحیح البخاري برقم ( 2

                                                 



 61  فصل اول: توحید

 قربانی کردن و سربریدن نزد قبرها: -2
اگر آن براي تقرب جستن به صاحبان قبرها به منظور برآورده شدن نیاز شخص باشـد آن   

شخص دچار شرك اکبر شده و اگر غیر از آن باشـد دچـار بـدعت خطرنـاکی گشـته کـه از       

ِْسـَالِم قَـاَل َ�بْـُد « :فرمایـد  می  جباشد. رسول اهللا  می ین وسائل شركبزرگتر
ْ

 َ�ْقـَر يِف اإل
َ

ال

ْو َشـاةً 
َ
َقـرْبِ َ�َقـَرًة أ

ْ
زَّاِق اَكنُوا َ�ْعِقـُروَن ِعنْـَد ال سـربریدن نـزد قبرهـا در اسـالم نیسـت.      « ١»الرَّ

 ».نزد قبرها گاو یا گوسفند سرمی بریدندها  آن :گوید می عبدالرزاق

کاري،  نهی از بلند کردن بر خاك که خارج از آن است، نهی از گچ -3،4،5،6،7

 نوشتن، تعمیر و نشستن بر روي آن:
از جمله چیزهایی اسـت کـه یهـود و نصـاري بـه وسـیله آن گمـراه شـدند و از         ها  آن تمام

ْن  ج َ�ـَ� رسـول اهللا« روایـت اسـت کـه:    تبزرگترین اسباب شـرك هسـتند. از جـابر   
َ
أ

ْو يُْ�تََب َعلَيْهِ ُ�َصَّ 
َ
ْن يَُزاَد َعلَيِْه أ

َ
ْن يُبَْ� َعلَيِْه َوأ

َ
ْن ُ�ْقَعَد َعلَيِْه َوأ

َ
َقرْبُ َوأ

ْ
 رسـول اهللا « ٢»َص ال

از گچکــاري قبــر، نشســتن بــر روي آن، تعمیــر، بلنــد کــردن یــا نوشــتن بــر روي آن نهــی   ج
 ».فرمودند

  ها: آن نماز خواندن به سوي قبر و نزد -8

َسِمْعُت رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم  َ�ُقـوُل « ثد غنوي روایت است که گفت:از ابو مر

ِْلُسوا َعلَيَْها
َ

 جت
َ

ُقبُوِر َوال
ْ
 ال

َ
وا إِىل

 تَُصلُّ
َ

از رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  شنیدم که فرمود: « ٣»ال
یـت اسـت   روا تو از ابوسعید خـدري » ننشینیدها  آن به سوي قبرها نماز نخوانید و بر روي

 ).3222سنن أبی داود لرقم ( 1
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امَ « که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  فرمودند: َمَّ
ْ
َة َواحل َمْقرَبَ

ْ
 ال

َّ
رُْض لُكَُّها َمْسِجٌد إِال

َ ْ
تمـام  « ١»األ

 ».زمین جز مقبره و حمام مسجد است

 )، وصححه الحاکم ووافقه الذهبی.317)، وسنن الترمذي برقم (492سنن أبی داود برقم ( 1
                                                 



 63  فصل اول: توحید

 بنا کردن مسجد بر آن: -9
که پیشتر آورده  لي یهود و نصاري است. در حدیث عائشهها گمراهی و این بدعت از

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ « فرماینـد:  می جامبرشد، پی
َ
َُذوا ُ�بُوَر أ َُهوَد َوانلََّصارَى اختَّ

ْ
ُ ايل لعنـت  « ١»لََعَن ا�َّ

 ».خدا بر یهود و نصاري باد که قبر پیامبرانشان را مسجد کردند

 آن را تبدیل به محل رفت و آمد کردن:  -10
زیان آن نهی صریح بر آن شده است. یی است که به خاطر ضرر و ها بدعت و این از جمله

 َ�تَِّخُذوا َ�ـرْبِي « روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  فرمودند: تاز ابوهریره
َ

ال

إِنَّ َصَالتَُ�ْم َ�بْلُُغِ�  ٢ِ�يًدا
َّ فَ َْعلُوا ُ�يُوتَُ�ْم ُ�بُوًرا وََحيْثَُما ُكنْتُْم فََصلُّوا يلَعَ

َ
 جت

َ
قبر مرا « ٣»َوال

ت و آمد قرار مدهید و منازلتان را تبـدیل بـه قبـر نکنیـد هرکجـا باشـید بـر مـن درود         محل رف
 ».رسد می بفرستید که درود و سالم شما به من

 سفر کردن به سوي آن: -11
ــرك      ــائل ش ــرا از وس ــت. زی ــده اس ــی ش ــه از آن نه ــت ک ــاري اس ــی و آن ک ــد. از  م باش

 « لم  فرمودند:روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه وس تابوهریره
َّ
ال �َُشـدُّ الرَِّحـاُل إِال

ََراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل 
ْ
َمْسِجِد احل

ْ
 ثَالثَِة َمَساِجَد: ال

َ
قيَْص جإيِل

َ
بار سفر را جـز  « ٤»، َوَمْسِجِد األ

 ).531)، وصحیح مسلم برقم (1330صحیح البخاري برقم ( 1
شود انسـان کـه مرتـب هـر روز بـه خـاطر        چیزي است مانند عید فطر و عید قربان که مرتب تکرار میالعید  2

رود ماننـد ایـن اسـت کـه آن را عیـد کـرده        ه زیارت قبر رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم مـی سالم کردن، ب
به مسلمانان امر نمودند در هر کجا که باشـند   ،پس رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم از آن نهی کردند ،باشد

ایـن از   و مبر برسـانند فرستد تـا سـالم را بـه پیـا     هایی را می بر او سالم و درود بفرستند زیرا خداوند مالئکه
 .آسانی دین است چون هر مسلمانی استطاعت و توانایی آن را ندارد که به مدینه برود

 ).367/  2)، ومسند أحمد (2042سنن أبی داود برقم ( 3
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 ».نبندید مسجد االقصی -3 ج مسجد النبی -2مسجد الحرام  -1براي زیارت سه مسجد: 

 مطلب ششم: توسل

 :آن تعریفالف: 
توسل در لغت از وسیله گرفته شده اسـت. وسـیله و وصـیله داراي معنـاي نزدیـک بـه هـم        

 هستند. پس توسل یعنی رسیدن به مراد و آرزو و تالش در تحقق پیدا کردن آن.
و در شرع منظور رسیدن به رضایت خداوند و بهشت است بـا انجـام دادن آنچـه تشـریع و     

 ترك آنچه از آن نهی شده است.

 عنی وسیله در قرآن کریمب: م

 در دو آیه از قرآن کریم آمده است: »الوسيلة « لفظ

َها﴿ :فرماید می اهللا تعالی -1 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ َوَ�ِٰهُدواْ  لۡوَِسيَلةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا

کسانی که ایمان آورده اید  اي« .]٣٥[املائدة:  ﴾٣٥لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ۦِ� َسبِيلِهِ 
تقواي خدا داشته باشید و به سوي او وسیله جویید و در راه او جهاد نمایید تا رستگار 

 ».شوید

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ :فرماید می -2
ُ
ِينَ ٱ أ ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن  لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  �َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
�

آن « .]٥٧[اإلرساء:  ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر�  ۥٓۚ َعَذابَهُ َوَ�َخاُفوَن  ۥرَۡ�ََتهُ 
 جویند. کدامیک از می خوانند خود به سوي پروردگار وسیله ها می آن کسانی که

ترسند. همانا عذاب پروردگارت  مقربترند؟ به رحمتش امیدوار و از عذابش میها  آن
 ».در خور پرهیز است

این دو آیه، تقرب به خداوند بـه وسـیله عمـل کـردن بـه آنچـه او بـه آن         مراد از وسیله در
کـه معنـی    کند می نقل كدر تفسیر آیه اولی از ابن عباس /. حافظ ابن کثیرشود می راضی
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وسیله در آن تقرب است. و مانند آن را از مجاهد، ابو وائل، حسن بصـري، عبـداهللا بـن کثیـر،     

 .١دکنن می سدي، ابن زید و دیگران نقل
سـبب نـزول آن را    تاما در مورد آیـه دوم: صـحابی جلیـل القـدر عبـداهللا بـن مسـعود       

نزلت يف نفر من العرب اكنـوا يعبـدون نفـرا مـن اجلـن، فأسـلم « دهـد:  می اینگونه توضیح

 راهـا   جـن  تعـدادي از هـا   انسـان  تعـدادي از « ٢»اجلنيون، واإل�س اذلين يعبدونهم ال �شعرون

 پرســتیدند آن را درك را مــیهــا  آن ی کــههــای انســان مان شــدند وپرســتیدند. جنیــان مســل مــی
 ».کردند نمی

و این توضیح صریح و مشخص است که مراد از وسیله آن چیزي است که به وسیله آن از 
 شــود مــیاعمــال صــالح و عبــادات بــا ارزش و گرانقیمــت بــه ســوي اهللا تعــالی تقــرب جســته 

یعنی چیزي که به خداوند تقرب جویند را  ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱَرّ�ِِهُم  يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ ﴿ :فرماید میهمچنانکه 
بدسـت  انـد   و رضایت او را از اعمال صالح که به منظور تقرب انجـام داده  کنند می درخواست

 آورند.

 ج: انواع توسل
 توسل به دو قسم قابل تقسیم است: توسل مشروع و توسل ممنوع

 توسل مشروع: -1
د با وسایل صحیح و مورد قبـول شـریعت اسـت. راه صـحیح و     آن توسل جستن به خداون 

درست براي شناخت آن مراجعه به کتـاب و سـنت و شـناخت آنچـه در مـورد آن وارد شـده       
باشد. پس آنچه را که کتاب و سنت بر آن داللت دارد آن وسیله مشروع و از جمله  می است،

 ل ممنوع است.آید و سواي آن هرچه که باشد توس توسل مشروع به حساب می

 ).50/  2تفسیر ابن کثیر ( 1
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 :شود می توسل مشروع تحت سه نوع طبقه بندي
هـاي   هاي نیکـو یـا صـفتی از صـفت     توسل به اهللا تعالی به وسیله اسمی از اسماول اينكه: 

: خداوندا من به اینکه تـو رحمـان و   گوید می عظیم و بزرگش. مانند اینکه مسلمان در دعایش
: خداوندا بـه خـاطر رحمـت تـو     گوید می . یاخواهم می رحیم هستی از تو عافیت و سالمتی را

خواهم که مرا ببخشی و به مـن رحـم کنـی و دعاهـایی از ایـن       می که همه چیز را در بر گرفته
 قبیل.

ِ ﴿ :فرماید می دلیل بر مشروعیت این نوع توسل این سخن اهللا تعالی است که ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
 ٱۡ�

ۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ها  آن نیکوست پس به وسیلههاي  نام و براي خداوند« .]١٨٠ األعراف:[ ﴾بَِها
 ».او را بخوانید

توسل جستن به اهللا تعالی به وسیله عمل صـالحی کـه بنـده انجـام داده اسـت.       دوم اينكه:
مانند اینکه بگوید: خداوندا بخاطر ایمانی که بـه تـو دارم، محبتـی کـه بـه تـو دارم، بـه خـاطر         

خش یا اینکه بگوید: پروردگارا به خاطر محبتی که نسبت به پیـامبرت  تبعیت از پیامبرت مرا بب
خواهم که در کارم فـرج و گشایشـی بفرمـایی یـا ادعـا کننـده عمـل         می دارم از تو ج محمد

 کند میصالحی را ذکر کند که صاحب حال با توسل به آن به سوي پروردگارش درخواست 
 هد آمد.مانند داستان سه نفر داخل غار که ذکر آن خوا

ِينَ ٱ﴿ :فرماید میتعالی است که  و دلیل بر مشروعیت آن این سخن اهللا َنآ  �َّ َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ إِ�َّ
گویند  می کسانی که« .]١٦آل عمران: [ ﴾١٦ �َّارِ ٱَ�َا ُذنُوَ�َنا َوقَِنا َعَذاَب  ۡغفِرۡ ٱَءاَمنَّا فَ 

 و» و ما را از عذاب آتش دور بگردانپروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را ببخش 

نَزۡلَت وَ ﴿ :فرماید می
َ
َبۡعَناٱَر�ََّنآ َءاَمنَّا بَِمآ أ ِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱفَ  لرَُّسوَل ٱ �َّ  .]53عمران: آل[﴾٥٣ ل�َّ

تبعیت نمودیم پس ما را از ات  پروردگارا ما به آنچه نازل کردي ایمان آوردیم و از فرستاده«
 ».ن بنویسشهادت دهندگا

کـه   کند می روایت كو از جمله آن داستان آن سه نفر داخل غار است که عبداهللا بن عمر

ْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم « گفت: از رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  شنیدم که فرمود: بَيْنََما ثََالثَُة َ�َفٍر ِممَّ
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 اَغٍر فَا�ْ 
َ

َوْوا إِىل
َ
َصاَ�ُهْم َمَطٌر فَأ

َ
ِء َ�ْمُشوَن إِْذ أ

َ
ِ يَا َهُؤال َطبََق َعلَيِْهْم َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم بِلَْعٍض إِنَُّه َوا�َّ

نَُّه قَْد َصـَدَق ِ�يـِه َ�َقـاَل َواِحـٌد 
َ
ْدُق فَليَْدُع لُكُّ رَُجٍل ِمنُْ�ْم بَِما َ�ْعلَُم �  الصِّ

َّ
 ُ�نِْجيُ�ْم إِال

َ
ال

نَُّه اَكَن يِل 
َ
�ِّ ِمنُْهْم اللَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم �

َ
ُرزٍّ فَـَذَهَب َوتََرَ�ـُه َو�

َ
ِجٌ� َعِمَل يِل ىلَعَ فَـَرٍق ِمـْن أ

َ
 أ

تَاِ� َ�ْطلُ 
َ
نَُّه أ

َ
�ُْت ِمنُْه َ�َقًرا َو� �ِّ اْشرَتَ

َ
ْمِرهِ �

َ
َفَرِق فََزَرْ�تُُه فََصاَر ِمْن أ

ْ
 َذلَِك ال

َ
ْجَرُه َ�َمْدُت إِىل

َ
ُب أ

َقَ  َك ابلْ
ْ
 تِل

َ
ُ اْعِمْد إِىل

َ
ُت هل

ْ
 َ�ُقل

َ
ُ اْعِمْد إِىل

َ
ُت هل

ْ
ُرزٍّ َ�ُقل

َ
ِر فَُسْقَها َ�َقاَل يِل إِ�ََّما يِل ِعنَْدَك فََرٌق ِمْن أ

ُت َذلَِك ِمْن َخْشيَِتَك �َ 
ْ
�ِّ َ�َعل

َ
إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم �

َفَرِق فََساَ�َها فَ
ْ
ََقِر فَإِ�ََّها ِمْن َذلَِك ال َك ابلْ

ْ
ْج تِل َفرِّ

بَـَواِن َشـيَْخاِن َ�نْهُ  ١َ�نَّا فَا�َْساَحْت 
َ
نَُّه اَكَن يِل أ

َ
َخُر اللَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم �

ْ
ْخَرُة َ�َقاَل اآل ْم الصَّ

ْلًَة فَِجئُْت َوقَـْد َرقَـَدا وَ 
َ

ُت َعلَيِْهَما يل
ْ
ْ�َطأ

َ
ْلٍَة بِلنََبِ َ�نٍَم يِل فَأ

َ
ْهـِ� َكِبَ�اِن فَُكنُْت آِ�يِهَما لُكَّ يل

َ
أ

وقَِظُهَمـا َوِ�يَايِل َ�تََضاَغوْ 
ُ
ْن أ

َ
بَـَواَي فََكرِْهـُت أ

َ
ـَب أ ْسِقيِهْم َحىتَّ �رَْشَ

َ
 أ

َ
ُوِع فَُكنُْت ال

ْ
َن ِمْن اجل

إِْن ُكنَْت َ�عْ 
َفْجُر فَ

ْ
ْ�تَِظُر َحىتَّ َطلََع ال

َ
 أ

ْ
َزل

َ
َ�ِتِهَما فَلَْم أ َدَ�ُهَما فَيَْستَِكنَّا لرَِشْ

َ
ْن أ

َ
�ِّ َوَ�رِْهُت أ

َ
لَُم �

ُت َذلَِك ِمنْ 
ْ
َماِء َ�َقـاَل  َ�َعل  السَّ

َ
ْخَرُة َحىتَّ َ�َظُروا إِىل ْج َ�نَّا فَا�َْساَحْت َ�نُْهْم الصَّ َخْشيَِتَك َ�َفرِّ

�ِّ َراوَْدُ�َها 
َ
َّ َو� َحبِّ انلَّاِس إيِلَ

َ
نَُّه اَكَن يِل اْ�نَُة َ�مٍّ ِمْن أ

َ
َخُر اللَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم �

ْ
َ�ْن َ�ْفِسَها اآل

 
َّ

بَْت إِال
َ
ْمَكنَتِْ� فَأ

َ
َْها فَأ

َ
تَيْتَُها بَِها فََدَ�ْعتَُها إِيل

َ
ْن آِ�يََها بِِمائَِة ِدينَاٍر َ�َطلَبْتَُها َحىتَّ قََدرُْت فَأ

َ
ِمـْن  أ

ـِه َ�ُقْمـُت وَ   حِبَقِّ
َّ

َاَ�َم إِال
ْ
 َ�ُفضَّ اخل

َ
َ َوال ا َ�َعْدُت َ�ْ�َ رِْجلَيَْها َ�َقالَْت اتَِّق ا�َّ ـُت َ�ْفِسَها فَلَمَّ

ْ
تََر�

ُ َ�ـنُْهمْ  َج ا�َّ ْج َ�نَّـا َ�َفـرَّ ُت َذلَِك ِمـْن َخْشـيَِتَك َ�َفـرِّ
ْ
�ِّ َ�َعل

َ
إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم �

ِمائََة ِدينَاٍر فَ
ْ
 ال

. رفتنـد  غـاري بارید به  می در حالیکه بارانگذشته، براه افتادند هاي  امت سه نفر از« ٢»فََخرَُجوا
، سرازیر شد و دهانۀ غار را کامالً مسدود نمود. بـه یکـدیگر   ناگهان، سنگ بزرگی از قلۀ کوه

راه نجاتی از این سنگ، وجود ندارد مگر اینکه به اعمـال نیـک خـود،    به خدا سوگند گفتند: 
تا ما را نجات دهد).  یکی از آنان، دسـت بـه دعـا برداشـت و     ( متوسل شده و از خدا بخواهیم

کـرد و   از بـرنج کـار مـی   اي  پیمانـه  داشتم کـه بـر  دانی که من کارگري  می گفت: پروردگارا!
پیمانه برنج را برایش کاشتم و از ثمره آن گاوي بـرایش خریـدم   . من بدون دریافت مزد رفت

 فانفرجت شيئا ال �ستطيعون اخلروج منه، كما يف حديث سالم. 1
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از آنِ  بـرو گاو به سوي آن . گفتم: مزدش را خواستپس از مدتی، آن کارگر نزد من آمد و 
او گفـتم: بـراي تـو از آن پیمانـه آن     به  .برنج از تو طلب دارماي  پیمانه من فقطتوست. گفت: 
تـو انجـام    تـرس از با خود برد. پروردگـارا! اگـر ایـن کـار را بخـاطر       ار آن او گاو را خریدم.

 امـا کنـار رفـت   کمـی  ما را از این گرفتاري نجات بده. آنگاه، سـنگ، از دهانـۀ غـار،     ام، داده
در و مادرم سالخورده بودند و پدانی که  می توانستند بیرون بروند. دیگري گفت: خداوندا نمی
، بخاطر کاري، دیـر بـه خانـه برگشـتم و قبـل از اینکـه       شبیدادم.  می شیرها  آن به هر شبمن 

 و اهــل و عیــالم از گرســنگی بــه خــود  خــواب رفتــه بودنــد.هــا  آن خــدمت والــدینم برســم،
ناپسـند دانسـتم    .تا اینکه پدر و مادرم از آن خوردنـد  ام چیزي ندادم و به اهل خانه پیچیدند می
پدر و مادر) را از خـواب بیـدار نمـایم بـراي     ( ها آن و ناپسند دانستم که گرسنه باشندها  آن که

بیـدار شـدند، آن شـیر را بـه آنـان، دادم.      هـا   آن هنگـام صـبح کـه   منتظر شدم تا ها  آن نوشیدن
یبتی کـه گرفتـار   ما را از ایـن مصـ   ام، تو انجام داده ترس ازپروردگارا! اگر این عمل را بخاطر 

نجات ده. آنگاه، سنگ، اندکی تکان خورد اما نه در حـدي کـه آنـان بتواننـد از      ایم، آن شده
من دختر عمویی داشـتم کـه   دانی که  می خودتپروردگارا!  دیگري گفت:غار، بیرون بیایند. 

بـه صـد   نیاز . خواستم با او زنا کنم ولی امتناع ورزید. تا اینکه را از همه بیشتر دوست داشتماو 
 پس آن کار را از او خواستم تا آنجا که بر او تسلط پیدا کـردم. پیدا کرد و نزد من آمد. دینار 

پول را به او دادم و او را به آن کار وادار کردم پس بر او مسلط شدم بطوري که بین دو پایش 
وهر عفت، شکستن این گاز خدا بترس براي انجام آن عمل، آماده شدم، گفت: قرار گرفتم و 

را بـه او بخشـیدم و از او   صـد دینـار   بر تو حرام است. من از انجام آن عمل، منصرف شدم. و 
تـو بـوده اسـت، مـا را از ایـن گرفتـاري،        تـرس از پروردگارا! اگر این کار، بخاطر  .جدا شدم

 ».بیرون رفتندها  آن نجات بده. آنگاه، سنگ، از دهانۀ غار، کنار رفت و
ستن به خداوند به وسیله دعاي مرد صالح که امید بـه اجابـت دعـاي    توسل ج سوم اينكه:

رود کـه در او نیکوکـاري، تقـوا و محافظـت و      می رود مانند اینکه مسلمانی پیش مردي می او
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خواهد کـه بـه سـوي پروردگـارش      می بیند از او می ماندگار در طاعت و عبادت پروردگار را
 قرار دهد و کارش را آسان نماید. گشایشیاش  دعا نماید که خداوند در سختی

کردنـد کـه    می درخواست ج از پیامبر شدلیل بر مشروعیت این نوع، این است که صحابه
 برایشان بطور عموم و خصوص دعا کند.

ُُمَعـِة ِمـْن « روایت است کـه:  تدر صحیحین از انس بن مالک
ْ
نَّ رَُجًال َدَخَل يَـْوَم اجل

َ
أ

ِمنرَْبِ 
ْ
 َورسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم  قَائٌِم َ�ُْطُب فَاْستَْقبََل رسول اهللا ص� بَاٍب اَكَن وَِجاَه ال

َ يُِغيثُنَا  بُُل فَاْدُع ا�َّ َمَوايِش َواْ�َقَطَعْت السُّ
ْ
ِ َهلََكْت ال اهللا عليه وسلم  قَائًِما َ�َقاَل يَا رَُسوَل ا�َّ

ِه َ�َقاَل اللَُّهمَّ اْسِقنَا اللَُّهمَّ اْسِقنَا اللَُّهـمَّ اْسـِقنَا قَاَل فََرَ�َع رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم  يََديْ 
 
ْ
 َشيْئًا َوَما بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ َسل

َ
 قَزََعًة َوال

َ
َماِء ِمْن َسَحاٍب َوال ِ َما نََرى يِف السَّ  َوا�َّ

َ
�َُس َوال

َ
ٍع ِمْن قَاَل أ

 َداٍر قَاَل َ�َطلََعْت ِمْن َوَرائِِه سَ 
َ

ـْت ُ�ـمَّ َ�يٍْت َوال ـَماَء انْترََشَ َطْت السَّ ا تَوَسَّ ِْس فَلَمَّ َحابٌَة ِمثُْل الرتُّ
ُمْقِبلَـ

ْ
ُُمَعـِة ال

ْ
َـاِب يِف اجل ْمَس ِستًّا ُ�مَّ َدَخَل رَُجٌل ِمْن َذلِـَك ابلْ ْ�نَا الشَّ

َ
ِ َما َرأ ْمَطَرْت قَاَل َوا�َّ

َ
ِة أ

ِ َهلََكـْت َورسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم  قَائٌِم َ�ُْطُب فَ  اْستَْقبَلَُه قَائًِما َ�َقـاَل يَـا رَُسـوَل ا�َّ
َ ُ�ْمِسْكَها قَاَل فََرَ�َع رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم يََديِْه  بُُل فَاْدُع ا�َّ ْمَواُل َواْ�َقَطَعْت السُّ

َ ْ
األ

اَكمِ 
ْ

 َعلَيْنَا اللَُّهمَّ ىلَعَ اآل
َ

ْنَا َوال
َ

وِْديَِة َوَمنَابِِت  ُ�مَّ قَاَل اللَُّهمَّ َحَوايل
َ ْ
َراِب َواأل َجاِم َوالظِّ

ْ
بَاِل َواآل ِ

ْ
َواجل

ُهـَو 
َ
�ََس ْ�ـَن َمالِـٍك أ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
�ٌك فََسأ ْمِس قَاَل رَشِ َجِر قَاَل فَاْ�َقَطَعْت وََخرَْجنَا َ�ْميِش يِف الشَّ الشَّ

ْدرِي
َ
 أ

َ
ُل قَاَل ال وَّ

َ ْ
وارد  مشـغول خطبـه بـود    ج پیـامبر  روز جمعه در حالیکهمردي « ١»الرَُّجُل األ
و مقابل رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  ایستاد و گفت: اي رسول خدا دامهایمان به  مسجد شد

پیـامبر   .کـن بـر مـا بـاران ببارانـد     در خواسـت  از بین رفتند از خداوند  ها راه هالکت رسیدند و
بـر مـا بـاران ببـاران،     دستش را بلند کـرد و فرمـود: خداونـدا بـر مـا بـاران ببـاران، پروردگـارا         

: به خدا سوگند نه در فاصله بین ما و نـه در فاصـله   گوید می انس پروردگارا بر ما باران بباران.
ما تا شکاف در و در هیچ جایی از آسمان ابري و حتی هیچی نبود. ناگهان از پشـت آن ابـري   

بـاران باریـد.    به مانند سپر آشکار شد وقتی به وسط آسمان رسید منتشر و پخش گردید سپس

 ).897)، وصحیح مسلم رقم (1013صحیح البخاري برقم ( 1
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، در جمعه پسبارید). س می یعنی باران( شش روز، آفتاب را ندیدیم.به خدا سوگند : گوید می
کـه  رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم      بعد، مردي از همان دروازه، وارد مسـجد شـد و مقابـل    

واه کـه  از بین رفتند. از خدا بخـ  ها راه ها هالك شدند و مشغول خطبه بود، ایستاد و گفت: دام
خـدایا! بـاران را از روي   « دست به دعا برداشت و فرمود: جباران را متوقف سازد. رسول خدا 

و محل روئیـدن درختـان، هـدایت    ها  ، درهها کوه ها، را  بر تپه ما به اطراف، پراکنده ساز و آن
 درنگ، باران متوقف شـد و ابرهـا پراکنـده گشـتند بطوریکـه هنگـام       بی :گوید میفرما. راوي 

: از انـس  گویـد  مـی . شـریک  هایمان برگشتیم دن از مسجد، در هواي آفتابی، به خانهآمبیرون 
 ».دانم نمی پرسیدم: آیا او همان مرد اولی بود؟ جواب داد:

روایت است که ذکر نمود که در امت او هفتاد هزار نفر بدون  ج و در صحیحین از پیامبر

 « شوند. و فرمود: می حساب و عذاب داخل بهشت
َ

ُوَن َوال  َ�تََطـ�َّ
َ

قُوَن َوال  �َْسـرَتْ
َ

يـَن ال ِ
َّ

ُهْم اذل

ْن َ�َْعلَِ� ِمـنُْهمْ 
َ
َ أ َشُة ْ�ُن ِ�َْصٍن َ�َقاَل اْدُع ا�َّ وَن َ�َقاَم ُعاكَّ

ُ َ�َقـاَل  يَْ�تَُووَن وىلََعَ َر�ِِّهْم َ�تََو�َّ
نَْت ِمنُْهمْ 

َ
زننـد، از داغ   نمـی  ، فـال بـد  ٢کننـد  مین ایشان کسانی هستند که درخواست رقیه« ١»أ

. عکاشه بن محصن بلند شد و گفـت: اي  کنند می و تنها بر خدا توکل ٣نمایند می کردن پرهیز
هـا   آن فرمودنـد: تـو از جملـه    ج قـرار دهـد. پیـامبر   هـا   آن رسول خدا از خدا بخواه که مرا از

 :فرمایـد  یمـ  در مـورد ویـس قرنـی اسـت کـه در آن      جو از آن جملـه سـخن پیـامبر    ». هستی

 ».از او بخواهید که برایتان طلب استغفار نماید« »فاسألوه أن �ستغفر ل�م«
امـا بعـد از مـرگش     شود می و این نوع از توسل در زمان حیات از او درخواست دعا کرده

 آید. نمی جایز نیست زیرا جزو عمل براي او  به حساب

 ).218)، وصحیح مسلم برقم (5705صحیح البخاري برقم ( 1

 گویند. مترجم دعا خواندن براي بهبودي را رقیه می 2
 عی طبابت است.مترجمنو 3
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 توسل ممنوع: -2
ه عنوان وسیله قرار داده نشده است و آن انـواع  آن متوسل شدن به چیزي که در شریعت ب 

 از دیگري بیشتر است. که از آن جمله:ها  آن مختلفی دارد که خطر بعضی از
توســل نمــودن بــه اهللا تعــالی بــه وســیله دعــاي شــخص مــرده و غایــب و درخواســت   -1

ایـن نـوع از    هـا.  آن ازهـا   ایـن  فریادرسی، رفع نیاز، گشایش سختی و نـارحتی و ماننـد  
 .کند می باشد و شخص را از امت اسالم خارج می اکبر شرك

توسل نمودن به سوي خدا به وسیله انجام عبادات نزد قبـور و ضـریحه بـا درخواسـت      -2
 و ماننـد آن بـر  هـا   و پـرده  هـا  چـراغ  و تعمیر کردن و قراردادنها  آن کردن از خدا نزد

اشد و آن گشایشـی  ب می و این نوع از شرك اصغر است که منافی کمال توحید ها. آن
 به سوي شرك اکبر است.

توسل به خداوند به وسیله جاه و مقام انبیاء و صالحان و نزد خداوند این حرام است  -3
ي ایجاد شده است. زیرا توسلی است که خداوند آن را ها بدعت بلکه آن از جمله

ُ ﴿ :فرماید می تشریع نکرده و به آن اجازه نداده است. اهللا تعالی ذَِن لَُ�ۡمۖ َءآ�َّ
َ
 ﴾أ

همچنین جاه و منزلت صالحین نزد ». آیا خداوند به شما اجازه داد« .]٥٩[يونس: 

ن لَّۡيَس ﴿ :فرماید مینافع است کما اینکه اهللا تعالی ها  آن خداوند براي خود
َ
َوأ

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ  و براي انسان جز آنچه سعی و تالش نموده « .]٣٩[النجم:  ﴾٣٩لِۡ�ِ
و صحابه معروف نبوده است. نص  ج این نوع توسل در زمان پیامبر». باشد نمی تاس

 بر منع و تحریم آن از اهل علم وجود دارد.

ي�ره أن يقـول ادلايع: أسـألك حبـق فـالن أو حبـق أويلائـك « :فرماید می /ابوحنیفه

ننـده بگویـد:   دانـم از اینکـه دعـا ک    مـی  ناپسند« »ورسلك أو حبق ابليت احلرام واملشعر احلرام
خداوندا از تو به حق فالن یا بحق دوسـتانت و پیامبرانـت یـا بـه حـق بیـت اهللا الحـرام و مشـعر         

 ».کنم می الحرام از تو درخواست
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 د: شبهات و رد آن در باب توسل
تـا  انـد   مخالفان اهل سنت و جماعت بعضی شبهات و اعتراضات در باب توسل وارد کرده

باطل خود استناد کنند و عوام مسـلمانان را بـه درسـتی آنچـه بـه       با وصل شدن به آن به بیانات
از ایـن دو امـر خـارج    هـا   آن شوند به شـک و گمـان اندازنـد و شـبهات     می سوي آن رهنمون

 نیست:
عدم ها  آن و پرداختن به شناخت کند می به احادیث ضعیف یا موضوع استناد اول اينكه:

 جمله:که از آن  کند میصحت و ثبوت آن را روشن 

إذا سأتلم اهللا فاسألوه جبـا� « ، أو»توسلوا جبا� فإن جا� عند اهللا عظيم« حدیث -1

بـه جـاه مـن توسـل جوییـد کـه جـاه و منزلـت مـن نـزد           « »فإن جا� عند اهللا عظيم

اگر از خداوند درخواست نمودید پـس بـه وسـیله جـاه مـن      « یا» خداوند بزرگ است
ایـن حـدیث باطـل اسـت و     ». د بزرگ استدرخواست نمایید زیرا جاه من نزد خداون
 حدیث وجود ندارد. هاي کتاب و دراند  هیچ یک از اهل علم آن را روایت نکرده

 »فاسـتغيثوا بأهـل القبـور« ، أو»إذا أعيت�م األمور فعلي�م بأهل القبور« حدیث -2
به اهل « یا» هرگاه کارها بر شما سخت و دشوار گردیدند از اهل قبور کمک بگیرید«

و این حدیث به اتفاق علما دروغ و افترایی است که ». استغاثه و فریادرسی نماییدقبور 
 بسته شده است. ج بر پیامبر

اگر گمان شما نسبت به سنگی خوب « »لو أحسن أحد�م ظنه حبجر نلفعه« حدیث -3
و این حدیث باطـل اسـت و نقـض کننـده دیـن اسـالم       » رساند می باشد آن به شما نفع

 اند. رکین وضع کردهاست که بعضی از مش

ملا اقرتف آدم اخلطيئة قال: يا رب أسألك حبق �مد ملا غفرت يل، فقـال: يـا « حدیث -4

آدم و�يف عرفت �مدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب ملا خلقت� بيدك ونفخـت يف مـن 
روحك رفعت رأيس فرأيت يلع قوائم العـرش مكتو�ـا: ال � إال اهللا �مـد رسـول 
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ضف إيل اسمك إال أحب اخللق إيلك، فقال: غفرت لك ولوال اهللا، فعلمت أنك لم ت
 هنگامی که آدم گناه کـرد گفـت: یـا رب بـه حـق محمـد از تـو       « ١»�مد ما خلقتك

شناسـی در   مـی  خواهم که مرا ببخشی. خداونـد گفـت: اي آدم محمـد را از کجـا     می
خلـق  ام؟ گفت: یا رب هنگامی که با دسـت خـودت مـرا     حالیکه من او را خلق نکرده

کردي و در من از روح خودت دمیدي سرم را بلند کردم دیدم بر چهار طرف عـرش  

 دانسـتم کـه هـیچ چیـزي بـه اسـم تـو اضـافه         ال إله إال اهللا حممـد رسـول اهللا نوشته شده:
مگر اینکه محبوبترین خلق به سوي تو باشد. خداوند گفـت: تـو را بخشـیدم.     شود مین

این حدیث باطل است و اصـلی نـدارد و ماننـد    .» کردم نمی اگر محمد نبود تو را خلق

اگـر اي محمـد تـو نبـودي کائنـات را      « »لوالك ما خلقت األفالك« این حدیث است:
 ».کردم نمی خلق

مانند این احادیث دروغ و روایات مختلف آراسته شده به دروغ براي مسلمان جایز نیسـت  
هـا   آن حجت و دلیل بیاورد و در دینش بهرا ها  آن التفات نماید چه برسد به اینکهها  آن که به

 اعتماد نماید.
بد فهم کردند و آن را ها  آن هستند اما از ج احادیث صحیح و ثابت از پیامبر دوم اينكه:

 از آن جمله: اند. از مراد و مدلولش منحرف کرده

ـاِب « در صحیح ثابت است کـه:  -1 َطَّ
ْ
نَّ ُ�َمـَر ْ�ـَن اخل

َ
ْسـىَق اَكَن إَِذا قََحُطـوا اْستَ  تأ

ْـَك بِنَِبيِّنَـا فَتَْسـِقينَا َو�ِنَـّ
َ

ـُل إِيل ِلِب َ�َقاَل اللَُّهمَّ إِنَّا ُكنَّـا َ�تَوَسَّ ُمطَّ
ْ
َعبَّاِس بِْن َ�بِْد ال

ْ
ا بِال

َْك بَِعمِّ نَِبيِّنَـا فَاْسـِقنَا قَـاَل فَيُْسـَقْونَ 
َ

ُل إِيل شـد عمـر بـن     سـالی   وقتـی قحـط  « ٢»َ�تَوَسَّ
طلب باران کرد و گفت: پروردگارا! مـا قـبالً    تبوسیله دعاي  عباس تخطاب

فرمودید، اکنون بوسیله  کردیم و شما آب نازل می طلب باران می جبه وسیله پیامبرت 
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پس بر ما باران بباران. گفت: پـس بـاران   کنیم.  عموي پیامبرمان از شما طلب باران می
 ».بارید

نـزد  تو منزلـت عبـاس   به وسـیله جـاه   تاز این حدیث اینگونه فهم کردند که عمر

كنا نتوسل إيلك بنبينا[أي « خداوند درخواست نموده است و مراد به این سخن این است که

 ما به وسیله جاه پیابرمان به تو توسل« أي جباهه]»[جباهه] فتسقينا، و�نا نتوسل إيلك بعم نبينا

 ».کنیم یم فرستادي و ما به جاه عموي پیامبرمان توسل می کردیم پس بر ما باران می
بدون شک این فهم و درك خطاست و تأویل آن بسیار دور است و سـیاق نـص بـه هـیچ     

 ج صورتی بر آن داللت ندارد. توسل نمودن به خداوند به وسیله ذات یا جاه و منزلـت پیـامبر  
به وسیله دعـاي او در حـال حیـاتش بـه خداونـد      ها  آن نزد صحابه کرام معروف نبوده است و

از ایـن   تدر این معنی را آوردیم. و مراد عمرهایی  ما اینکه پیشتر نمونهشدند ک می متوسل
خواهـد کـه    جوییم بلکـه از او مـی   می سخن این نبوده که ما به جاه و مقام عموي پیامبر توسل

معروف و شناخته شده بـود عمـر از توسـل بـه     ها  آن دعا کند و اگر توسل به جاه و منزلت نزد
گفتنـد کـه چگونـه بـه      مـی  نمـود. و صـحابه بـه او    نمی اه عباس عدولجاه پیامبر به توسل به ج

شخصی مانند عباس توسل کنیم و از توسل بـه پیامبرمـان کـه افضـل مخلوقـات اسـت دسـت        
در زمـان  هـا   آن کـه  شود می نقل نشده است. و دانستهها  آن برداریم. درحالیکه چنین چیزي از

کردنـد.   مـی  فوت ایشان به دعاي غیر او توسـل  جستند و بعد از می حیاتشان به دعاي او توسل
 مشروع است توسل به دعاي او بوده نه توسل به ذات او.ها  آن دانسته شد که آنچه نزد

جویند جـوازي   می به آن تمسکها  آن و با این توضیح مشخص گردید که در حدیثی که
 براي توسل به ذات یا جاه وجود ندارد.

نَّ رَ « حدیث عثمان بن حنیف: -2
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل أ ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َرَصِ أ �َر ابلْ ُجًال رَضِ

ْن ُ�َعاِ�يَِ� قَاَل إِْن ِشئَْت َدَعوُْت َو�ِْن ِشئَْت َصرَبَْت َ�ُهَو َخْ�ٌ لََك قَاَل فَاْدُعْه 
َ
َ أ اْدُع ا�َّ

 َ�يُْحِسَن وُُضوَءُه 
َ
أ ْن َ�تَوَضَّ

َ
َمَرُه أ

َ
ـُه قَاَل فَأ تَوَجَّ

َ
لَُك َوأ

َ
ْسـأ

َ
اَعِء اللَُّهـمَّ إِ�ِّ أ َوَ�ْدُعَو بَِهَذا ادلُّ

 َر�ِّ يِف َحـاَجيِت َهـِذهِ تِلُْقىَضـ يِلَ 
َ

ْهُت بِـَك إِىل ٍد نيَِبِّ الرَّمْحَِة إِ�ِّ تَوَجَّ َْك بِنَِبيَِّك ُ�َمَّ
َ

إِيل
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ْعُه يِفَّ  : اي رسول اهللا صـلی اهللا علیـه   و گفت آمد جی به نزد پیامبر نابینای« ١»اللَُّهمَّ فََشفِّ
وسلم  از خداوند بخواه که بینایی را به من برگرداند. رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم     

کنم و اگر بخواهی صبر کن که این بـراي تـو    می به او فرمود: اگر بخواهی برایت دعا
وسـلم  بـه او    رسول اهللا صلی اهللا علیـه . برایم دعا کن: اي رسول خدا بهتر است. گفت

خـواهم و   : پروردگارا من از تو میوضو بگیر سپس بگوو به بهترین شکل  : بروفرمود
کنم، مـن بـه وسـیله     می که پیامبر رحمت است به تو توجه ج به وسیله پیامبرت محمد

آورم تا ایـن احتیـاجم را برطـرف سـازي، بـار الهـا او را در        می تو به پروردگارم روي
 ».مورد من شفیع گردان

یـا غیـر او از    ج اینگونه فهم کردند که این حدیث داللت بر جـواز توسـل بـه جـاه پیـامبر     
خواهد برایش دعا کنـد   می صالحین است در حالیکه حدیث بر آن شاهد نیست. نابینا از پیامبر

که خداوند بینایش را به او برگرداند. پیامبر به او گفت: اگر خواهی بر این وضعیت صبر کـن  
کنم. نابینا گفت: برایم دعا کن و سایر الفاظی کـه در حـدیث بـه     می اهی برایت دعاو اگر خو

آن تصریح شده است که توسل به دعاي پیامبر بـوده اسـت و توسـل بـه ذات و جـاه او نبـوده       
و آن انـد   و اجابت دعاي او ذکر کـرده  ج است. لذا اهل علم این حدیث را از معجزات پیامبر

که خداوند او را نابینا کرده بود بینا گرداند. براي همـین بیهقـی    ج یامبرنابینا به برکت دعاي پ

 .٢آورده است دالئل النبوةآن را در کتاب 

 مانند این مورد ممکن نیست زیـرا دعـاي پیـامبر    ج اما در حال حاضر و بعد از فوت پیامبر

�َْساُن اْ�َقَطَع إَِذا مَ « :فرماید می ج بعد از مرگش قطع شده است. همانگونه که پیامبر ج ِ
ْ

اَت اإل

 ُ
َ

ٌ َصاِلٌح يَْدُعو هل
َ

ٌم يُنْتََفُع بِِه َوَودل
ْ
 ِمْن ثََالٍث َصَدقٌَة َجاِرَ�ٌة وَِعل

َّ
هرگاه انسان بمیـرد  « ٣»َ�َملُُه إِال

گردد که عبارتند از: صدقه جاریه، علمی کـه مـورد اسـتفاده     می اعمالش جز از سه طریق قطع

 ). قال البیهقی إسناده صحیح138/  4)، ومسند أحمد (3578سنن الترمذي برقم ( 1
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و دعا از اعمال صالحی است که بعد از » کند می حی که برایش دعاگیرد و فرزند صال می قرار
 .شود می مرگ قطع

 نیست. یـا آنچـه  ها  آن باشد حجت و دلیلی براي می در هر حال تمام آنچه که به آن متعلق
 دارند غلط است.ها  آن صحیح نیست و یا استنباطی که کنند می استنادها  آن

 مطلب هفتم: غلو و زیاده روي
 : غلو به معنـی زیـاده روي در مـدح یـا ذم چیـزي کـه مسـتحق آن نیسـت،        ريف آنتعأ. 

باشد. و درشرع منظور تجاوز از حدودي است که شـریعت بـراي بنـدگانش در عقیـده یـا       می
 عبادت قرار داده است.

 : حرام است. نصوص بر نهی و برحذر بودن از آن آمده است و بیانحكم آن ب:

ۡهَل ﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی می ي اهل آن در حال و آیندهدارد که سرانجام بد برا می
َ
أ ٰٓ�َ

ِ ٱَ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُواْ َ�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ۚ ٱإِ�َّ  �َّ اي اهل کتاب « .]١٧١النساء: [ ﴾ۡ�َقَّ

هۡ ﴿ :فرماید می و» در دینتان غلو نکنید  و بر خداوند جز حق نگویید
َ
أ َ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَل قُۡل َ�ٰٓ

ْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ  ْ َكثِٗ�� َوَضلُّواْ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡغلُوا َضلُّوا
َ
ْ ِمن َ�ۡبُل َوأ ۡهَوآَء قَۡوٖ� قَۡد َضلُّوا

َ
ْ أ َوَ� تَتَّبُِعٓوا

بِيلِ ٱَعن َسَوآءِ  بگو اي اهل کتاب در دینتان به ناحق غلو و زیاده روي « .]٧٧املائدة: [ ﴾٧٧ لسَّ
که پیش از این گمراه شدند و بسیاري را گمراه اي  دسته به دنبال هوا و آرزوي نکنید و

 »کردند و از راه راست منحرف شدند نروید.
اُ�ْم « روایت است که رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم  فرمودنـد:      باز ابن عباس إِيَـّ

ْهلََك َمْن اَكَن َ�بْلَُ�مْ 
َ
يِن فَإِ�ََّما أ ُغلُوَّ يِف ادلِّ

ْ
يـِن  َوال ُغلُـوُّ يِف ادلِّ

ْ
از زیـاده روي و تجـاوز از   « ١»ال

 ».حد پرهیز نمایید زیرا کسانی که قبل از شما بودند به وسیله زیاده روي در دین نابود شدند

 ). وصححه ووافقه الذهبی638/  1، والمستدرك ()347/  1المسند ( 1
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َهلَـَك « روایـت اسـت کـه رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم فرمودنـد:         تاز ابن مسعود

ُعوَن قَالََها ثََالثًا ُمتَنَطِّ
ْ
 ».فرمودند: متجاوزین از حد نابود شوند سه بار« ١»ال

 « روایت اسـت کـه رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم  فرمودنـد:        تاز عمر بن خطاب
َ

ال

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل نَاَ�بُْد ا�َّ
َ
ْطَرْت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم فَإِ�ََّما أ

َ
در حق مـن آنگونـه کـه    « ٢»ُ�ْطُروِ� َكَما أ

راط کردند، افراط ننماییـد. جـز ایـن نیسـت کـه مـن بنـده و        نصاري در حق عیسی بن مریم اف
 ».رسول خداوند هستم

مراد از این حدیث این است که در مدح من همانگونه که نصاري در مدح عیسی که او را 
تا حد ربوبیت و الوهیت باال بردند زیاده روي نکنید و من تنهـا بنـده خـدا هسـتم پـس مـرا بـه        

 صف نموده، توصیف کنید و بگویید: بنده و رسول خدا.آنچه پروردگارم مرا به آن و
و  کنـد  مـی ن پس گمراه از مخالفت امر او و مرتکب شدن در آنچه از آن نهی نموده پرهیز

نمایند که آن غلو کردن در تمجید و تمدیح اوسـت   آن را با بزرگترین نقض کننده، نقض می
آن ادعا کردنـد، ادعـا نمودنـد. از او    و براي او آنچه را که نصاري در حق عیسی یا نزدیک به 

و چیزهاي دیگـر کـه تنهـا    ها  درخواست بخشش گناهان و گشایش در سختی، شفاي مریضی
به خـاطر غلـو و زیـاده    ها  این مختص به اهللا تعالی است و شریکی براي او نیست نمودند و همه

 روي در دین است.

 اه مبحث چهارم: انواع شرك و کفر و مطالب مربوط به آن

هیچ شکی نیست که در شناخت شرك و کفر، اسباب، وسایل و انواع آن براي مسلمان 
یابد که از وراء  می بزرگی نهفته است. هنگامی که آن را شناخت به معرفتی دستهاي  فایده

و نجات از آن آفات را به دنبال دارد. و اهللا سبحانه و تعالی دوست  ها بدي آن سالمتی از این
 ق شناخته شود تا آن دوست داشته شده و وارد آن شوند. و دوست دارد کهدارد که راه ح

 )2670صحیح مسلم برقم ( 1
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ي باطل شناخته شوند تا از آن دوري گزینند و از آن متنفر باشند. و مسلمان همانگونه ها راه
ي ها راه که طالب شناخت راه خیر و نیکی است تا خود را با آن تطبیق دهد طالب شناخت

ثابت است  مد. و براي همین در صحیحین از حذیفه بن یمان حذر نمایها  آن بدي است تا از

ُ َ�ْن « که گفت:
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
َْ�ِ َوُ�نُْت أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن اخل ِ َص�َّ ا�َّ لُوَن رَُسوَل ا�َّ

َ
اَكَن انلَّاُس �َْسأ

ْن يُْدِرَ�ِ� 
َ
ِّ َ�َافََة أ  رسیدند و من ازپ می دربارة امور خیر صردم از رسول خدام« ١»الرشَّ

إنما تنقض « :فرماید می سو عمر بن خطاب» شومها  آن پرسیدم که مبادا گرفتار می ها بدي

هنگامی که در اسالم « »عرى اإلسالم عروة عروة إذا �شأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية
 بینهایش یکی یکی از  مردمانی پیدا شوند که جاهلیت را نشناسند ریسمان محکم اسالم رشته

و قرآن کریم پر از آیاتی است که روشن کننده شرك و کفر و ترساندن از در ». رود می
باشد که نشان دهنده سرانجام بد آن دو در دنیا و آخرت است. بلکه آن  می افتادن به آن دو

 :فرماید می باشد. همانطور که اهللا تعالی یکی از اهداف بزرگ قرآن کریم و سنت مطهر می

ُل  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ و بدینگونه آیات « .]٥٥األنعام: [ ﴾٥٥ لُۡمۡجرِِم�َ ٱَولِتَۡستَبَِ� َسبِيُل  �َ�ٰتِ ٱُ�َفّصِ
و در ذیل به ذکر بعضی ». داریم تا راه مجرمان و گنهکاران روشن شود را به روشنی بیان می

 کنیم: می باشد را بیان می مطالب مهم که متعلق به این مبحث

 مطلب اول: شرك

 ریف شرك:أ. تع
 .شود می شرك در لغت بر مساوي بودن بین دو چیز اطالق

 و در شریعت براي آن دو معنی موجود است: عام و خاص.
ي هـا  ویژگـی  مساوي قرار دادن غیر خداوند با او در آنچـه کـه مربـوط بـه     معني عام:. 1

 :شود می باشد و تحت سه نوع درجه بندي می خداوند سبحان

 ).1847)، وصحیح مسلم برقم (7084صحیح البخاري برقم ( 1
                                                 



 79  فصل اول: توحید

ست و آن مساوي و برابر قرار دادن غیر خداوند بـا او در چیـزي   شرك در ربوبیت ا اول:
ي ربوبیت اوست یا نسبت دادن چیزي از ربوبیت او براي غیر او مانند خلـق  ها ویژگی که جزو

 کردن، روزي دادن، به وجود آوردن، میراندن، تدبیر کردن امور دنیا و چیزهایی مانند آن.

ِ ٱلٍِق َ�ۡ�ُ َهۡل ِمۡن َ�ٰ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی َمآءِ ٱيَۡرزُقُُ�م ّمَِن  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۡ�

ٰ تُۡؤفَُكوَن  َّ�
َ
اي جز خداوند در آسمان و زمین هست که  آیا خلق کننده« .]٣فاطر: [ ﴾٣ُهَوۖ فَ�

 ».گردانید؟ می شما را روزي دهد؟ هیچ معبود به حقی جز او نیست پس چگونه روي
ها و صفات خداوند است و آن مساوي قرار دادن غیر خداوند با او  ك در اسمشر دوم:

ۖ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی می در چیزي از این اسماء و صفات ءٞ ۡ�َ
ِميعُ ٱ  ».هیچ چیز همانند او نیست درحالیکه او شنوا و بیناست« .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

شرك در الوهیت خداوند است. و آن مساوي قرار دادن غیر خداوند با او در  م:سو
درخواست ( ي الوهیت؛ مانند نماز، روزه، دعا، استغاثهها ویژگی چیزي از خصوصیات و

َمن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ :فرماید می قربانی)، نذر و چیزهاي مانند آن. اهللا تعالی( کمک فوري)، ذبح
ِ ٱ َ�تَِّخُذ ِمن ُدونِ  نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ

َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ِۗ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ

َ
 .]١٦٥البقرة: [ ﴾َءاَمُنٓواْ أ

 گزینند که به اندازه اهللا و از مردم کسانی هستند که غیر از خداوند شریکانی براي او برمی«
 »را دوست دارند.ها  آن

بـراي خداونـد اسـت. از او بـه ماننـد خداونـد       و آن شـریک قـرار دادن    معني خـاص: .2
خواهند و به مانند خداوند به او امید  می و به مانند خداوند از او شفاعت را کنند می درخواست

 دارند و این معنی کلمـه شـرك اسـت کـه در قـرآن و سـنت اطـالق        می دارند و او را دوست
 گردد. می

 ب. دالیل بر نکوهش شرك و بیان خطر آن
ص بر ذم و نکوهش شرك و برحذر داشتن از آن و بیـان خطـر و سـرانجام بـد     دالیل نصو

 براي مشرکین در دنیا و آخرت بسیار است.
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 دهد که آن گناهی است که جز به وسیله توبه قبل از مردن بخشیده می اهللا تعالی خبر -1

َ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید می .شود مین ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  َوَ�ۡغفِرُ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ۚ بخشد  نمی را شود می خداوند از اینکه براي او شریک قرار داده« .]٤٨[النساء:  ﴾�ََشآُء
 ».بخشد می و جز آن براي هرکس که بخواهد

ۡكَ ٱإِنَّ ﴿ :کند می آن را به بزرگترین ظلم وصف -2  .]١٣[لقامن:  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم  لّ�ِ

 ».وند گناه بزرگی استهمانا شرك ورزیدن به خدا«

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿ :فرماید می دهد که آن نابود کننده اعمال است. می خبر -3
ُ
َولََقۡد أ

ِينَ ٱ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  �َّ َ�ۡ
َ
 ﴾٦٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

د وحی کردیم که اگر به خداوند و به تو و کسانی که قبل از تو آمدن« .]٦٥الزمر: [
 ».گیري می و در آخرت از زیانمندان قرار شود می شرك ورزید عملت نابود

 آن نقص قائل شدن براي رب العالمین و مساوي قرار دادن با غیر اوست. اهللا تعالی -4

ْ وَُهۡم �ِيَها َ�َۡتِصُموَن ﴿ :فرماید می ِ ٱتَ  ٩٦قَالُوا بٍِ�  إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰلٖ  �َّ إِۡذ  ٩٧مُّ
و  کنند می ها با یکدیگر ستیز آن« .]٩٨-٩٦[الشعراء:  ﴾٩٨ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ�َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ 

گویند: سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکاري بودیم آنگاه که شما را با 
 ».کردیم می پروردگار عالمیان برابر

ش جهنم جاودانه خواهد دهد که هرکس بر شرك بمیرد براي همیشه در آت می خبر -5

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ :فرماید می ماند. اهللا تعالی ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ ُ ٱَ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
ۡ
َوَمأ

ۖ ٱ نَصارٖ  �َّاُر
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ هرکس براي خداوند شریک قرار « .]٧٢[املائدة:  ﴾٧٢َوَما لِل�َّ

رام کرده و جایگاهش آتش است و براي ظالمان و دهد خداوند بهشت را بر او ح
که در قرآن کریم بسیار ها  این و سایر دالیلی غیر از»نیستاي  دهنده مشرکان یاري

 است.
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 ج. سبب و علت داخل شدن در شرك
 همانا اصل و اساس شرك و سبب واقع شدن بنی آدم در آن افراط و زیاده روي در مورد

از حد خود تجاوز نمودند. ها  آن و در تعریف، مدح و ثناي صالح بزرگوار است. هاي انسان

ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق ﴿ :فرماید میاهللا تعالی  َوقَالُواْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ
 � ْ َكثِٗ�ۖ� َوَ� تَزِدِ  ٢٣َو�َۡ�ٗ َضلُّوا

َ
ٰلِِم�َ ٱَوقَۡد أ و گفتند: « .]٢٤-٢٣النوح: [ ﴾٢٤ٗ� إِ�َّ َضَ�ٰ  ل�َّ

معبودان خود را رها نکنید و ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر را وا نگذارید و بسیاري را گمراه 
 ».کردند.[بار خدایا] جز بر گمراهی ظالمان میفزاي

ي هـا  صـورت  و هـا  شکل مردان صالح از قوم نوح هستند، هنگامی که مردند برهاي  نام این
را گذاشـتند کـه هدفشـان از اینکـار     هـا   آن هـا اسـم   قـرار دادنـد و بـر آن بـت     اییهـ  بـت  آنان

ماننـد  هـا   آن بود تا با دیدن شکل و تصاویرها  آن بزرگداشت و زنده نگه داشتن یاد و فضیلت
 آنان به عبادت بپردازند.

ْوثَانُ « روایت است که گفت: م و دلیل بر آن آنچه است که از ابن عباس
َ ْ
الَّيِت  َصارَْت األ

 ِ ا ُسَواٌع اَكنَْت ل مَّ
َ
َنَْدِل َوأ

ْ
ٍب بَِدْوَمِة اجل

ْ
ا وَدٌّ اَكنَْت ِللَك مَّ

َ
َعَرِب َ�ْعُد أ

ْ
ُهـَذيٍْل اَكنَْت يِف قَْوِم نُوٍح يِف ال

ا َ�ُعوُق فاََكنَْت  مَّ
َ
َوِْف ِعنَْد َسبَإٍ َوأ

ْ
ا َ�ُغوُث فاََكنَْت لُِمَراٍد ُ�مَّ بِلَِ� ُ�َطيٍْف بِاجل مَّ

َ
ـا  َوأ مَّ

َ
لَِهْمـَداَن َوأ

ْوىَح 
َ
ـا َهلَُكـوا أ ْسَماُء رَِجاٍل َصاحِلَِ� ِمْن قَـْوِم نُـوٍح فَلَمَّ

َ
ِع أ الَكَ

ْ
�رَْسٌ فاََكنَْت حِلِْمَ�َ ِآلِل ِذي ال

و نَْصـابًا وََسـمُّ
َ
 َ�َالِِسِهْم الَّيِت اَكنُوا َ�ِْلُسـوَن أ

َ
ْن انِْصبُوا إِىل

َ
 قَْوِمِهْم أ

َ
يَْطاُن إِىل ْسـَمائِِهْم الشَّ

َ
َها بِأ

ُم ُعِبَدْت 
ْ
ِعل

ْ
َخ ال َِك َوتَنَسَّ

َ
وئل

ُ
هـایی کـه در قـوم نـوح      بـت « ١»َ�َفَعلُوا فَلَْم ُ�ْعبَْد َحىتَّ إَِذا َهلََك أ

سـواع   دومة اجلنـدل،بودند بعداً معبودان قوم عرب شدند. چنانکه ود براي قبیله کلب در شهر 

پس بـراي قبیلـه بنـی غطیـف در شـهر جـوف کنـار        براي قبیله هذیل، یغوث براي قبیله مراد س
مـردان  هـاي   نام سرزمین سبأ، یعوق براي قبیله همدان، نسر در حمیر براي طایفه ذي کالع بود.

صالح از قوم نوح بودند هنگامی که مردند شیطان به قومشان وحی کرد که در محـل جاهـایی   
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آنـان بنامنـد پـس آن کـار را     هـاي   نام نصب کنند و آن را باهایی  نشستند مجسمه ها می آن که
اولین از بین رفتند و جهل فراگیر شد  هاي نسل کردند تا اینکه نمی را عبادتها  آن کردند ولی

 ».روي آوردندها  بعدي به عبادت آن مجسمه هاي نسل و

َوقَــالُواْ َ� تـَـَذُرنَّ ﴿: ابــن جریــر طبــري از محمــد بــن قــیس در بــاره ایــن فرمــوده خداونــد
اكنوا قوما صاحل� « که گفت: کند می روایت» گفتند معبودان خود را رها نکنید« ﴾ُ�مۡ َءالَِهتَ 

من ب� آدم، و�ن هلم أتباع يقتدون هم، فلما ماتوا قال أصحابهم اذلين اكنوا يقتدون بهـم: 
لو صورناهم اكن أشوق نلا إىل العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخـرون دب 

قوم صالحی از بنـی  « ١»ليس فقال: إنما اكنوا يعبدونهم و�هم �سقون املطر، فعبدوهمإيلهم إب
نمودنـد ولـی هنگـامی کـه مردنـد       می اقتداها  آن آدم بودند و براي خود پیروانی داشتند که به

را بیـاد  هـا   آن را بنگـاریم وقتـی  هـا   آن کردند گفتند: اگر تصویر می اقتداها  آن مردمانی که به
را کشیدند و هنگامی که مردند و نسـل  ها  آن شویم پس تصویر ه عبادت مشتاق تر میآوریم ب

کردنـد و بـه    مـی  را عبـادت هـا   آن وسوسه کرد و گفت: اجداد شماها  آن بعدي آمد ابلیس به
پـس بـین دو گمراهـی    ». را عبـادت کردنـد  ها  آن کردند پس می درخواست بارانها  آن وسیله

و هـا   آن کاف کردن نـزد قبرهـاي آنـان. دوم: بـه تصـویر کشـیدن      بزرگ واقع شدند: اول: اعت
 ها. آن نصب کردن در مجالسشان و نشستن به سوي

اینگونه بود که براي اولین بار در تاریخ بشریت شـرك واقـع گردیـد کـه آن دو مـورد از      
 بزرگترین وسایل شرك در تمام زمان و مکان گردید.

 د. انواع شرك: 
 شرك اكبر، شرك اصغر.گردد:  یم شرك به دو بخش تقسیم

 ).254/  12تفسیر الطبري ( 1
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 شرك اکبر:. 1
. و شـود  مـی  کـه همـراه خداونـد عبـادت    اي  گونـه  گرفتن شریک و همتا همراه خداوند به

گردانـد و   مـی  گردانـد و تمـام اعمـالش را نـابود و باطـل      می اینکار مسلمان را از اسالم خارج
پـذیرد و از   نمـی  پایـان مانـد و   مـی  کسی که با این حالت بمیرد براي همیشـه در آتـش جهـنم   

 .شود مین عذابش کاسته

 انواع شرك اکبر:
 گردد. می شرك اکبر به چهار قسمت تقسیم

 :شرك درخواست و طلب کردن -1
باشد بلکه هسته عبادت همان دعاست  می یعنی دعا و آن از بزرگترین انواع عبادت 

 و اهللا تعالی» ن عبادت استدعا هما« ١»ادلاعء هو العبادة« :فرماید می صهمانگونه که پیامبر

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿ :فرماید می
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ

مرا بخوانید تا برایتان  فرماید می پروردگارتان« .]٦٠املؤمن: [ ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن 
 ورزند بزودي ذلیالنه داخل جهنم می ز عبادت من استکباراجابت نمایم. کسانی که ا

 ».گردند می
و هنگامی که ثابت گردید که دعا عبادت است پس بکاربردن آن براي غیر خداوند 

از مخلوقات را ها  این شرك است. در نتیجه هرکس پیامبر، مالئکه، ولی، قبر، سنگ یا غیر

ِ ٱيَۡدُع َمَع  َوَمن﴿ :فرماید می بخواند او کافر مشرك است کما اینکه خداوند إَِ�ًٰها َءاَخَر َ�  �َّ
و « .]١١٧املؤمنون: [ ﴾١١٧ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥفَإِ�ََّما ِحَسابُهُ  ۦبِهِ  ۥبُۡرَ�َٰن َ�ُ 

رد و هرکس به همراه خداوند معبود دیگر را بخواند براي این عملش هیچ برهانی وجود ندا
 ».سازد نمی حساب او نزد پروردگارش است و خداوند کافران را رستگار
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و از دالیلی که بر عبادت بودن دعا داللت دارد و بکار بردن آن براي غیر خداوند شرك 

ْ ِ�  فَإَِذا﴿ است این فرموده خداوند متعال است: ْ  ۡلُفۡلكِ ٱَر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ
ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ِ ٱفَلَمَّ هنگامی که سوار کشتی « .]٦٥العنكبوت: [ ﴾٦٥إَِذا ُهۡم �ُۡ�ُِ�وَن  ۡلَ�ّ

را به خشکی رساند ها  آن خوانند اما هنگامی که خداوند می شوند خداوند را خالصانه می
دهد که در حالت آسایش و  می خداوند از حال مشرکانی خبر». شوند می دوباره مشرك

پرستیدند. پس  ورزیدند اما در تنگنا و سختی خداوند را خالصانه می می حتی به خدا شركرا
 ورزند چگونه است؟! می حال کسانی که پناه بر خدا به اهللا در آسایش و سختی شرك

 شرك نیت، اراده و قصد: -2
شهور شدن و آن اینکه فرد در انجام اعمالش به مانند اهل نفاق تنها رسیدن به دنیا، ریا و م 

را مد نظر داشته باشد و آخرت و وجه اهللا را در نظر نگیرد او مشرك است و دچار شرك 

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱَ�َن يُرِ�ُد  َمن﴿ :فرماید می اکبر شده است. اهللا تعالی َوزِ�نََتَها نُوَّفِ إَِ�ِۡهۡم  �ُّ
ۡعَ�ٰلَُهۡم �ِيَها وَُهۡم �ِيَها َ� ُ�ۡبَخُسوَن 

َ
ْوَ�ٰٓ  ١٥أ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱإِ�َّ  �ِخَرةِ ٱلَۡيَس لَُهۡم ِ�  �َّ وََحبَِط  �َّاُر
ْ َ�ۡعَملُوَن  ا َ�نُوا ْ �ِيَها َوَ�ِٰطٞل مَّ هرکس به زندگی دنیا و « .]١٦-١٥هود: [ ﴾١٦َما َصَنُعوا

دهیم و در رسیدن  می آن راضی باشد تالششان را براي رسیدن به آن کامل و تمامهاي  زیبایی
کسانی هستند که در قیامت نصیب ها  آن گیرد. هیچ کاستی صورت نمیها  آن آن در مورد به

باطل اند  داده می به هدر رفته و آنچه انجاماند  اي جز آتش ندارند و آنچه در آنجا کرده و بهره
 و این نوع از شرك امري ریز و پوشیده ولی خطر آن فراوان است.». گردیده است

 فرمانبرداري: شرك در طاعت و  -3
یعنی کسی که از مخلوقات در حالل کردن آنچه خداوند حرام نموده یا در حرام کردن 
آنچه خداوند حالل نموده اطاعت نماید و قلباً به آن معتقد باشد و حالل و حرام کردن را 

را جایز بداند و آگاهی داشته باشد که آن مخالف ها  آن و اطاعت کردن از خدا وها  آن براي
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ین اسالم است در این صورت خدایانی از غیر خداوند برگرفته است نسبت به خداوند دچار د

ْ ٱ﴿ :فرماید میشرك اکبر شده است. اهللا تعالی  َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ َّ� 

ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبدُ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  ِمُرٓوا
ُ
ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ َمۡرَ�َم َوَمآ أ ْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥٓوا َ�مَّ

عالمان و زاهدان خویش را تبدیل به رب کردند و همچنین مسیح پسر « .]٣١التوبة: [ ﴾٣١
دستور ها  آن مریم را، در حالیکه جز پرستش معبود واحدي که جز او معبود به حقی نیست به

در تفسیر این آیه » دهند. می دند، پاك و منزه است از آنچه برایش شریک قرارداده نشده بو
تبدیل و تغییر دادن حکم ( هیچ اختالفی وجود ندارد: یعنی اینکه از علما و عابدان در معصیت

ها  آن کردند و تنها مقصودشان درخواست کردن و دعا نمودن از می خداوند) اطاعت
براي عدي بن حاتم هنگامی که از او سؤال نمود اینگونه  صباشد همانگونه که پیامبر نمی

ها  آن کردیم؟ ایشان فرمودند: عبادت کردن را عبادت نمیها  آن تفسیر کرد. عدي گفت: ما
یعنی در تغییر و تبدیل حکم خداوند). پس ( همان اطاعت کردنشان در معصیت خداوند است

 ، قال: ب�. قال:»لون ما حرم اهللا فتحلونهأليس �رمون ما أحل اهللا فتحرمونه و�« فرمود:

آیا حالل خداوند را برایتان حرام و حرام خداوند را برایتان حالل « ١»فتلك عبادتهم«
 ».هاست آن ننمودند؟ گفت: بلی. فرمود: این همان عبادت کردن

 شرك محبت: -4
است  منظور محبت بندگی و عبودیت است که مستلزم جالل، بزرگی، تواضع و خضوعی 

شریک شایسته نیست. و هر وقت بنده این محبت را براي غیر  بی که جز براي خداوند تنها و
 باشد: می خداوند بکار برد دچار شرك اکبر شده است. دلیل براي آن این فرموده اهللا تعالی

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ ا  �َّ َشدُّ ُحّبٗ

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

 ِۗ َّ و از مردم کسانی هستند که غیر از خداوند شریکانی براي او برمی « .]١٦٥البقرة: [ ﴾ّ�ِ

 ).92/  17)، والمعجم الکبیر للطبرانی (3095الترمذي برقم ( سنن 1
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را دوست دارند و کسانی که ایمان دارند بیشترین حب و ها  آن گزینند که به اندازه اهللا
 ».دوست داشتنشان براي اهللا است.

 باشد و آن هـر آنچـه کـه بـه سـوي شـرك اکبـر و        می شرك، شرك اصغر. نوع دوم از 2
گــردد یــا آنچــه را در نصــوص بــه شــرك  بــراي افتــادن در آن باشــد را شــامل مــیاي  وســیله

. و حکم شود می رسد و در قالب عمل و گفتار واقع نمی نامگذاري شده اما به حد شرك اکبر
در مشـیت و اراده خداونـد اسـت. و     دشـو  مـی  آن به مانند حکم کسی که مرتکب گناه کبیره

 مثال براي آن عبارتند از:
 اسـت کـه   صو دلیل براي آن روایت امـام احمـد و دیگـران از پیـامبر     رياي اندك: أ.

ْصَغُر يَـا رَُسـوَل « :فرماید می
َ ْ
ُْك األ ْصَغُر قَالُوا َوَما الرشِّ

َ ْ
ُْك األ َخاُف َعلَيُْ�ْم الرشِّ

َ
ْخوََف َما أ

َ
إِنَّ أ

 ِ   ا�َّ
َ

ْ�َمـالِِهْم اْذَهبُـوا إِىل
َ
ِقيَاَمـِة إَِذا ُجـِزَي انلَّـاُس بِأ

ْ
ُ َعزَّ وََجلَّ لَُهْم يَْوَم ال َ�اُء َ�ُقوُل ا�َّ  قَاَل الرِّ

ُدوَن ِعنَْدُهْم َجَزاءً  ِ
َ

ْ�يَا فَاْ�ُظُروا َهْل جت يَن ُكنْتُْم تَُراُءوَن يِف ادلُّ ِ
َّ

بیشترین چیزي که بر شـما  « ١»اذل
رسم شرك اصغر است. گفتند: اي رسول خدا شرك اصغر چیست؟ فرمودند: ریـا.  ت می از آن

: بروید به سـوي  گوید می دهد می اهللا تعالی روز قیامت هنگامی که مردم را با اعمالشان پاداش
 »بینید؟ می پاداش و جزاییها  آن اید بنگرید آیا نزد ریا کردهها  آن کسانی که در دنیا براي

 کند می روایت صچه خدا و تو بخواهید. ابوداود در سننش از پیامبرب.  این سخن که آن

ُ ُ�ـمَّ َشـاَء فُـَالنٌ « که فرمـود:  ُ وََشاَء فَُالٌن َولَِ�ْن قُولُـوا َمـا َشـاَء ا�َّ  َ�ُقولُوا َما َشاَء ا�َّ
َ

 ٢»ال
نگویید آنچه خداوند و فالنـی بخواهـد بلکـه بگوییـد آنچـه خداونـد بخواهـد سـپس فالنـی          «

 ».اهدبخو

لوال البط « یا این سخن». اگر خداوند و فالنی نبودند« »لوال اهللا وفالن« ج. این سخن که

مانند آن. ابن ابی حاتم در هایی  و نمونه» آمدند می اگر مرغابی نبود دزدها« »ألتانا اللصوص

)، وقال الهیثمی رجالـه رجـال   48/  1)، قال المنذري إسناده جید، الترغیب والترهیب (428/  5مسند أحمد ( 1
 ).102/  1الصحیح، مجمع (

 صالح.) إسناده 2/  140/  1)، قال الذهبی فی مختصر البیهقی (4980سنن أبی داود برقم ( 2
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ِ ﴿ در مورد معنی این فرموده خداوند متفسیر آن از ابن عباس َّ�ِ ْ نُتۡم فََ� َ�َۡعلُوا
َ
نَداٗدا َوأ

َ
أ

األنداد هو الرشك أخىف من دبيب انلمل ىلع صفاة « که گفت: کند می روایت ﴾٢٢َ�ۡعلَُموَن 

سوداء يف ظلمة الليل، وهو أن تقول: واهللا وحياتك يا فالنة وحيايت، وتقول: لوال لكيبة هذا 
ما شاء اهللا  ألتانا اللصوص، ولوال ابلط يف ادلار ألىت اللصوص، وقول الرجل ألصحابه:
انداد یعنی « ١»وشئت، وقول الرجل: لوال اهللا وفالن، ال جتعل فيها فالنا، هذا لكه به رشك

اي در شب تاریکی بر روي سنگ صاف و سیاهی  شرك. و انداد گرفتن از راه رفتن مورچه
ه تر است. مثل اینکه بگویی: قسم به خدا و حیات تو یا قسم به خدا و فالنی و یا قسم ب مخفی

آمدند یا  حیاتم. و بگویی: اگر این سگ نبود یا اینکه اگر مرغابی داخل خانه نبود دزدها می
 مثل اینکه بگوید: هرچه خدا و تو بخواهید و یا اینکه اگر خدا و فالنی نبود چنین و چنان

شرك به اهللا تعالی ها  این شد اسم فالنی را همراه اسم خداوند بکار نگیر چون همه می
 ».دباشن می

 فرق بین شرك اکبر و اصغر 
 عبارتند از:ها  آن هاي زیادي دارند مهمترین فرق

بخشـد امـا شـرك     نمـی  شرك اکبر را خداوند براي انجام دهنده آن جز به وسیله توبه -1
 نماید). می بخشد یا مجازات می خواست( اصغر تحت مشیت و خواست خداوند است

اعمال انسان است در حالیکه شرك اصـغر  شرك اکبر باطل کننده و نابود کننده تمام  -2
 گرداند. می گیرد را ضایع می تنها عملی را که با ریا انجام

 گرداند اما شرك اصغر چنین نیست. می شرك اکبر شخص را از اسالم خارج -3
 دارد و بهشت را بر او حرام می شرك اکبر شخص را براي همیشه در آتش جهنم نگه -4

 .شود می یه گناهان حساباما شرك اصغر همانند بق کند می

 ).62/  1تفسیر ابن أبی حاتم ( 1
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 مطلب دوم: کفر

 تعریف کفر:أ. 
کفر در لغت به معناي پوشاندن و مخفی کردن است. و از دیدگاه شریعت کفر ضد ایمـان  

همـراه تکـذیب، شـک و     کند مین است و آن یعنی نداشتن ایمان به خداوند و رسولش. فرقی
کردن از بعضی هواهاي نفسـانی  ریب، اعراض به خاطر داشتن حسد و تکبر ورزیدن یا پیروي 

 که مانع تبعیت از رسالت شود، باشد.

 ب. انواع کفر
 كفر اكبر و كفر اصغرکفر دو نوع است: 

گردد و کفر اصـغر موجـب اسـتحقاق وعیـد      می کفر اکبر باعث ماندگاري ابدي در آتش
 بدون جاودانگی است.

 ابتدا: کفر اکبر و آن پنج نوع است:

 کفر تکذیب:  -1
را در آنچه در ظاهر و باطن به خاطر ها  آن پیامبران علیهم السالم است. کسی کهتکذیب 

 تکذیب نماید، کافر شده است. و دلیل بر آن این سخن اهللا تعالی است کهاند  آن آمده

ِن  َوَمنۡ ﴿ :فرماید می ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱأ َّ�  ِ َب ب ۡو َكذَّ

َ
ا َجآءَ  ۡ�َقِّ ٱَكِذبًا أ لَۡيَس ِ�  ۥٓۚ هُ لَمَّ

َ
�

و چه کسی ظالمتر از آن کسی است که به « .]٦٨العنكبوت: [ ﴾٦٨َجَهنََّم َمۡثٗوى ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن 
خداوند دروغ بندد یا اینکه حق را تکذیب نماید زمانی که حق نزدش بیاید آیا جهنم جایگاه 

 »کافران نیست؟!
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 کفر ابا و تکبر ورزیدن: -2
داند که او از نزد خداوند به  می به صداقت رسول آگاه است وو آن این است که شخص  

گردد و  حق آمده است ولی از روي تکبر و عناد و سرکشی تسلیم حکم و امر خداوند نمی

ْ ٱقُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  �ذۡ ﴿ :فرماید می دلیل این فرموده خداوند است که ٓ  ۡسُجُدوا �َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ
َ�ٰ وَ  إِبۡلِيَس 

َ
و هنگامی که به مالئکه امر « .]٣٤البقرة: [ ﴾٣٤ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�َن ِمَن  ۡسَتۡكَ�َ ٱ�

کردیم که براي آدم سجده کنید جز ابلیس که ابا ورزید و تکبر کرد و از کافران گشت همه 
 ».سجده کردند

 کفر شک و تردید:  -3
 ن است. به آن کفر ظن هم گفتهو آن نداشتن یقین و اطمینان به صادق بودن پیامبرا

و آن عکس و ضد اطمینان و یقین است. دلیل براي آن فرموده خداوند متعال است  شود می

َۡفِسهِ  ۥَجنََّتهُ  َوَدَخَل ﴿ :فرماید می که ِ  ۦوَُهَو َظالِٞم ّ�ِ ن تَبِيَد َ�ِٰذه
َ
ُظنُّ أ

َ
ٓ أ بَٗدا  ۦٓ قَاَل َما

َ
�٣٥  ٓ  َوَما

ُظنُّ 
َ
اَعةَ ٱأ � ّمِۡنَها ُمنَقلَٗبا  قَآ�َِمةٗ  لسَّ ِجَدنَّ َخۡ�ٗ

َ
َوُهَو  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل  ٣٦َولَ�ِن رُّدِدتُّ إَِ�ٰ َرّ�ِ َ�

ِ  ۥٓ ُ�َاوُِرهُ  َ�َفۡرَت ب
َ
ِيٱأ ٮَٰك رَُجٗ�  �َّ ۠  ٣٧َخَلَقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ َسوَّ ِٰكنَّا ُ ٱُهَو  �َّ َّ� 

ۡ�ِكُ 
ُ
َحٗدا  َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
ٓ أ در حالیکه بر خویشتن ستمگر بود وارد « .]٣٨-٣٥الكهف: [ ﴾٣٨بَِرّ�ِ

کنم که قیامت  نمی کنم که این باغ تا ابد از بین رود و گمان نمی باغش شد و گفت: گمان
برپا شود و اگر به سوي پروردگارم برگردم بهتر از این باغ را خواهم داشت. در حالیکه 

شوي که  می کرد به او گفت: آیا تو به پروردگاري کافر می و صحبتدوست ایماندارش با ا
تو را از خاك سپس از نطفه اي خلق کرده سپس تو را به مردي تبدیل کرده اما من کسی 

 ».دهم نمی هستم که خدا پروردگارم است و هیچ کسی را شریک پروردگارم قرار
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 کفر اعراض و روي گردانی: -4
بخاطر  صاست که با گوش، قلب و عملش به آنچه رسول اهللاو آن اعراض کلی از دین  

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می گرداند. خداوند می آن آمده روي ْ ُمۡعرُِضوَن  �َّ نِذُروا
ُ
ٓ أ ا ْ َ�مَّ  ﴾٣َ�َفُروا

 ».اند روي گردانند و کسانی که کفر ورزیده ند از آنچه بیم داده شده« .]٣األحقاف: [

 کفر نفاق:  -5
و دلیل این فرموده  ١تقادي است که در ظاهر، ایماندار و در باطن کافر باشدو مراد نفاق اع

ٰ قُلُو�ِِهۡم َ�ُهۡم َ� َ�ۡفَقُهوَن  َ�ٰلَِك ﴿ خداوند است: ْ َ�ُطبَِع َ�َ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ُهۡم َءاَمُنوا َّ�
َ
 ﴾٣بِ�

شان های قلب هاین بدان سبب است که آنان ایمان آوردند سپس کافر شدند و ب« .]٣املنافقون: [
 ».کنند مین فهمند و درك نمی مهر زده شد و آنان

 نفاق بر دو نوع است:
گرداند و آن شش  می باشد و شخص را از اسالم خارج می نفاق اعتقادي که کفر اکبر -1

آورده، دشـمنی، تنفـر و    صنوع است: تکذیب پیامبر، تکذیب بعضی از آنچه پیامبر
آورده اســت،  صضــی از آنچــه کـه پیــامبر ، بغــض و کینــه بـه بع صکینـه بــا پیـامبر  

و نارحـت گشـتن بـه خـاطر پیـروزي و       صخوشحال شـدن از شکسـت دیـن پیـامبر    
 .صسرفرازي دین پیامبر

جز اینکـه آن   کند مین نفاق عملی که آن کفر اصغر است و شخص را از اسالم خارج -2
در  صجنایتی بزرگ و گناهی عظیم است کـه از آن جملـه آنچـه اسـت کـه پیـامبر      

ْرَ�ٌع َمْن ُ�نَّ ِ�يِه اَكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا َوَمـْن اَكنَـْت « :فرمایـد  می. کند میث ذکر حدی
َ
أ

ِ�يِه َخْصلٌَة ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمْن انلَِّفاِق َحـىتَّ يَـَدَ�َها إَِذا اْؤتُِمـَن َخـاَن َو�َِذا 
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َث َكَذَب َو�َِذا اَعَهَد َغَدَر َو�َِذا َخاَصمَ  ایـن چهـار خصـلت در او     سهر ک« ١»فََجرَ  َحدَّ
دیـده شـود، یـک    هـا   آن دیده شود، منافق خالص اسـت. و هـر کـس، در او یکـی از    

 خصلت از  نفاق دارد مگر زمانی که آن را ترك کند. آن چهار خصـلت عبارتنـد از:  
 هنگـام صـحبت کـردن، دروغ    .2.کنـد  مـی  هرگاه، امانتی به او سپرده شود، خیانـت .1

هنگام دعوا، دشنام میدهد  .4شکند. می اگر عهد وپیمانی ببندد، پیمانش را. 3.گوید می

َث َكَذَب َو�َِذا وََعـَد « :فرماید می همچنین». گوید میو ناسزا  ُمنَافِِق ثََالٌث إَِذا َحدَّ
ْ
آيَُة ال

ْخلََف َو�َِذا اْؤتُِمَن َخانَ 
َ
هـاي   نشانۀ منافق، سـه چیـز اسـت: اول اینکـه در صـحبت     « ٢»أ

. سـوم اینکـه در امانـت،    کنـد  می . دوم اینکه خالف وعده، عملگوید می د، دروغخو
 ».کند می خیانت

 ثانیاً: کفر اصغر
ولـی   شـود  مـی ن و باعث ماندگاري ابدي در آتش کند مین آن صاحبش را از اسالم خارج

گردد که شامل کفران نعمت و تمام آنچه در نصوص در باره کفـر وارد   می شامل وعید شدید
 . و مثال براي آن عبارت است از:شود می ده ولی به حد کفر اکبر نرسیدهش

ُ ٱ َوَ�ََب ﴿ آنچه در این سخن اهللا تعالی وارد است: ۡطَم�ِنَّٗة  �َّ َمَثٗ� َقۡرَ�ٗة َ�نَۡت َءاِمَنٗة مُّ
ۡ�ُعِم 

َ
ِ َمَ�ٖن فََ�َفَرۡت بِ�

�ِيَها رِزُۡ�َها رََغٗدا ّمِن ُ�ّ
ۡ
ِ ٱيَأ َّ�  ٰ �َ

َ
ُ ٱَ�َها فَأ بَِما  ۡ�َۡوِف ٱوَ  ۡ�ُوعِ ٱِ�َاَس  �َّ

خداوند مثال آبادي اي را آورد که در امن و امان بودند « .]١١٢النحل: [ ﴾١١٢َ�نُواْ يَۡصَنُعوَن 
رسید و اهل آن به نعمت خداوند کافر شدند پس خداوند  ها می آن و از هر طرف روزي به

و رسول ». پوشانیدها  آن دادند بر می انجام لباس ترس و گرسنگی را بخاطر اعمالی که

َميِِّت « :فرماید می صاهللا
ْ
ْعُن يِف النََّسِب َوانلِّيَاَحُة ىلَعَ ال  ٣»اثْنَتَاِن يِف انلَّاِس ُهَما بِِهْم ُ�ْفٌر الطَّ
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». باشند طعنه زدن در نسب و نوحه کردن بر مرده می دو کار در بین مردم وجود دارد که کفر«

اًرا يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض « :دفرمای می و  تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ
َ

عد از من کافر ب« ١»ال
هایی مانند این کفر  این مثال و مثال». نشوید تا با جنگ وخونریزي یکدیگر را نابود سازید

 .کند مین دون کفر است و شخص را از اسالم خارج
ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱاِن ِمَن َطآ�َِفتَ  �ن﴿ :فرماید می اهللا تعالی ۖ فَإِۢن َ�َغۡت  ۡ�َتَتُلوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا

َ
فَأ

ۡخَرىٰ ٱإِۡحَدٮُٰهَما َ�َ 
ُ
ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُواْ  ۡ�

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�ۡبِ� َح�َّ ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما  �َّ

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  ۡلَعۡدلِ ٱب
َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا َخَوۡ�ُ�ۡمۚ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�ََّما ٩ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
إِۡخَوةٞ فَأ

ْ ٱوَ  َ ٱ �َُّقوا هرگاه دو طائفه از مسلمانان با هم « .]١٠-٩احلجرات: [ ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  �َّ
وه در حق دیگري ستم روا صلح برقرار سازید. اگر یکی از دو گرها  آن جنگیدند در میان

بجنگید تا زمانی که به سوي فرمان خدا برمی گردد و  کند می که ستماي  دسته داشت با آن
پذیرد، هرگاه بازگشت و فرمان اهللا را پذیرا شد، در میانشان دادگرانه صلح  حکمش را می

پس میان برقرار سازید چرا که خداوند عادالن را دوست دارد. مؤمنان برادر یکدیگرند، 
» برادران صلح و آشتی برپا دارید تقواي خداوند را داشته باشید تا مورد رحم قرار گیرید

 نامد. می مؤمن کنند می را با اینکه با هم جنگها  آن خداوند
َ ٱ إِنَّ ﴿ و این سخن اهللا تعالی: ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ

َ
ٓ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ ُءۚ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشا

 ِ ِ ٱَوَمن �ُۡ�ِۡك ب ىٰٓ ٱَ�َقِد  �َّ خداوند شریک قرار دادن براي « .]٤٨النساء: [ ﴾٤٨إِۡ�ًما َعِظيًما  ۡ�َ�َ
بخشد و هرکس  می بخشد و هر گناهی غیر از شرك را براي هرکس که بخواهد نمی خود را

ینکه تمام آیه کریمه داللت دارد بر ا». به خداوند مشرك شود گناه بزرگی بربافته است
 گناهان جز شرك تحت مشیت خداوند است اگر بخواهد به اندازه گناهش او را عذاب

بخشد همانگونه  نمی بخشد اما شرك را خداوند می دهد و اگر بخواهد او را بدون عذاب می

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ :فرماید می که بصراحت ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ ُ ٱَ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ةَ ۡ�َنَّ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
ۡ
ۖ ٱَوَمأ َوَما  �َّاُر
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نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ هرکس براي خداوند شریک قرار دهد خداوند « .]٧٢املائدة: [ ﴾٧٢لِل�َّ

اي  دهنده بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش آتش است و براي ظالمان و مشرکان یاري
 ».نیست

 مبحث پنجم: ادعاي علم غیب و آنچه مربوط به آن است

تمام چیزهایی را که از عقل و نظرهـا در حـال، گذشـته و آینـده غایـب اسـت را در        غیب
 برمی گیرد. و اهللا عزوجل علم آن را براي خود قرار داده و به خودش مختص گردانیده است.

َ�َٰ�ٰتِ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿ :فرماید می اهللا تعالی �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ  .]٦٥النمل:[﴾�َّ

َ�ۡيُب  ۥَ�ُ ﴿ :فرماید می و» داند و زمین جز خداوند کسی غیب نمیها  آسمان بگو در«
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
 :فرماید می و» و زمین نزد خداوند استها  آسمان غیب« .]٢٦الكهف: [ ﴾ۡ�

َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱ َ�ٰلِمُ ﴿ الم و داناي عالم نهان و ظاهر ع« .]٩الرعد: [ ﴾٩ لُۡمَتَعالِ ٱ ۡلَكبِ�ُ ٱ لشَّ
 ».خداوند بزرگ و متعال است

جز خداوند هیچ کس، نه مالئکه مقرب، نه پیامبر فرستاده شده چه برسد بـه کسـی کـه در    
 داند. مقام پایین تر از آن دو باشد، غیب نمی

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  َوَ�ٓ ﴿ :فرماید می ؛اهللا تعالی از زبان نوح
َ
ِ ٱأ ۡعلَُم  �َّ

َ
َوَ�ٓ أ

گویم که  نمی خداوند نزد من است وهاي  گویم که گنجینه نمی به شما« .]٣١هود: [ ﴾ۡلَغۡيَب ٱ

ِ ٱِعنَد  ۡلعِۡلمُ ٱإِ�ََّما  قَاَل ﴿ :فرماید می ؛و از زبان هود» دانم می علم غیب آ  �َّ بَّلُِغُ�م مَّ
ُ
َو�

رِۡسۡلُت بِهِ 
ُ
ت که علم نزد خداست و آنچه بخاطر آن گفت جز این نیس« .]٢٣األحقاف: [ ﴾ۦأ

قُوُل لَُ�ۡم  قُل﴿ که بگوید: فرماید می صو به پیامبر» کنم می ارسال شده ام به شما ابالغ
َ
ٓ أ َّ�

ِ ٱِعنِدي َخَزآ�ُِن  ۡعلَُم  �َّ
َ
هاي  گویم که گنجینه نمی بگو به شما« .]٥٠األنعام: [ ﴾ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

ۡسَمآءَ ٱَءاَدَم  وََعلَّمَ ﴿ :فرماید می و» دانم می ویم که غیبگ نمی خداوند نزد من است و
َ
ُ�ََّها  ۡ�

�ِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ 
َ
ُؤَ�ِٓء إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ُٔ َ�َقاَل أ ۡسَمآءِ َ�ٰٓ

َ
ْ  ٣١وِ� بِأ ُسۡبَ�َٰنَك  قَالُوا
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ۖ إِنَّ  ٓ ٓ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتَنا نَت َ� ِعۡلَم َ�َا
َ
 خداوند تمام« .]٣٢-٣١البقرة: [ ﴾٣٢ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱَك أ

را بر مالئکه عرضه داشت و فرمود: به آن اسمها مرا خبر ها  آن را به آدم یاد داد سپسها  نام
دانیم  نمی دانید؟ گفتند: خداوندا تو پاك و منزهی ما جز آنچه به ما آموخته اي دهید اگر می

 ».حکیم هستیهمانا تو علیم و 
اهللا سبحانه و تعالی بعضی از بندگانش را بر بعضی از امور غیبی از طریق وحی مطلع کرده 

ٰ َ�ۡيبِهِ  ۡلَغۡيبِ ٱ َ�ٰلِمُ ﴿ :فرماید می است همانگونه که َحًدا  ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
 ۡرتََ�ٰ ٱَمِن  إِ�َّ  ٢٦أ

َۡعلَمَ  ٢٧رََصٗدا  ۦهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ �َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡ  ۥِمن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ْ رَِ�َٰ�ِٰت  ّ�ِ بۡلَُغوا
َ
ن قَۡد �

َ
أ

ٍء َعَدَدۢ�  ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
داناي نهان هیچکس « .]٢٨-٢٦اجلن: [ ﴾٢٨َرّ�ِِهۡم َوأ

نگهبانانی گرداند مگر در مورد رسولی که انتخاب کرده باشد پس همانا  نمی را بر غیب مطلع
را در پیش و پس او برخواهد گماشت تا معلوم بدارد که پیامهاي پروردگار خود را 

و خداوند بدان چه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزي را به عدد شماره کرده اند  رسانیده
باشد که علم آن بر بعضی مخلوقات پنهان است اما غیب مطلق  و این از غیب نسبی می». است

داند و کیست که ادعاي علم غیب کند و خداوند به او  نمی جز اهللا سبحانه و تعالی را کسی
 بخشیده باشد؟

به خاطر همین بر هر مسلمانی واجب است که از شـیادان و دروغگویـان کـه ادعـاي علـم      
بندند دوري جویند کسـانی چـون سـاحران، دروغگویـان و      غیب دارند و بر خداوند دروغ می

که خود و بسیاري دیگر را گمـراه نمـوده و از راه راسـت منحـرف     ها  آن یرستاره شناسان و غ
 اند. شده

و به وسیله  کنند می از اعمال کسانی که به وسیله آن ادعاي علم غیباي  خالصه و در ذیل
کشـانند،   را بـه فسـاد مـی   هـا   آن و عقیده و ایمان کنند میآن عوام و جاهالن مسلمان را گمراه 

 گردد: بیان می
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 سحر: -1
آن در لغت عبارت است از آنچه که مخفی شده و سبب آن نامعلوم باشد. و در اصطالح  

گذارد. پس  می ها تأثیر و جسمها  قلب که درهایی  رقیه و گره ،ها آن عبارت است از افسون
و موجب از هم پاشیدن  کند می ، رابطه زن و مرد را خرابشود می موجب مریضی و مرگ

گیرد و آن کفر است و  می به اذن و اراده خداوند صورتها  این که تمام شود می زندگی شان
 ساحر به خداوند عظیم کافر است و براي او در آخرت نصیب و بهره اي نیست. اهللا تعالی

ْ ٱوَ ﴿ :فرماید می َبُعوا َّ�  ْ َ�ِٰط�ُ ٱَما َ�ۡتلُوا ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰنۖ َوَما َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ٰ  لشَّ ِ�نَّ َ�َ
َ�ِٰط�َ ٱ ۡحرَ ٱ �َّاَس ٱَ�َفُرواْ ُ�َعّلُِموَن  لشَّ نزَِل َ�َ  لّسِ

ُ
بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما  لَۡملََكۡ�ِ ٱَوَمآ أ

حَ 
َ
ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ� تَۡ�ُفۡرۖ َ�َيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُ�َفّرِ  دٍ ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ َ�ۡ�َ  ۦقُوَن بِهِ َح�َّ

َحٍد إِ�َّ �ِإِۡذِن  ۦَوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِ  ۦۚ َوَزوِۡجهِ  لَۡمۡرءِ ٱ
َ
ِۚ ٱِمۡن أ  مۚۡ َوَ�َتَعلَُّموَن َما يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعهُ  �َّ

ْ لََمِن  ٮٰهُ ٱَولََقۡد َعلُِموا ْ بِهِ ِمۡن َخَ�ٰٖق� َوَ�ِۡئَس َما َ�َ  �ِخَرةِ ٱِ�  ۥَما َ�ُ  ۡشَ�َ نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ  ۦٓ ۡوا
َ
أ

و آنچه را که شیاطین در سلطنت سلیمان خوانده بودند، پیروي « .]١٠٢البقرة: [ ﴾١٠٢َ�ۡعلَُموَن 
کردند. و سلیمان کفر نورزید، لیکن آن شیاطین که کافر شدند به مردم سحر آموختند. و نیز 

رو فرستاده شده بود با اینکه آن دو از آنچه بر آن دو ملک هاروت و ماروت در بابل ف
 گفتند ما آزمایشی هستیم پس زنهار کافر نشوي. می کردند مگر آنکه نمی هیچکس را تعلیم

آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکند.  از آن دو چیزهایی میها  آن
 برسانند. و چیزيتوانستند به وسیله آن به احدي زیان  نمی هرچند بدون فرمان خداوند

رسانید. و قطعاً دریافته بودند که  نمی آموختند که برایشان زیان داشت، و سودي بدیشان می
هرکس خریدار این باشد در آخرت بهره اي ندارد. چه بد بود آنچه به جان خریدند اگر 

 ».دانستند می
ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿ :فرماید میو از موارد سحر دمیدن همراه با تف در گره است. اهللا تعالی 

َ
أ

ِ َما َخلََق   ١ ۡلَفلَقِ ٱ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوقََب   ٢ِمن َ�ّ ِ   ٣َوِمن َ�ّ َٰ�ٰتِ ٱَوِمن َ�ّ  ٤ ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ
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ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد  َوِمن برم به پروردگار سپیده دم، از شر آنچه  می بگو پناه« .]الفلق[ ﴾٥َ�ّ
و از شر ها  کی چون فراگیر شود و از شر دمندگان افسون در گرهخلق نموده و از شر تاری

 ».حسود آنگاه که حسد ورزد

 :1ستاره شناسی -2
و آن یعنی اینکه از روي وضع ستارگان استدالل شود براي حوادثی که روي زمـین قـرار    

ًمـا َمْن اْ�تَبََس « فرمودند: صروایت است که رسول اهللا ماست اتفاق بیفتد. از ابن عباس
ْ
ِعل

ْحِر َزاَد َما َزادَ  هرکس بخشی از علم نجـوم را فـرا گیـرد    « ٢»ِمْن انلُُّجوِم اْ�تَبََس ُشْعبًَة ِمْن السِّ
درواقع بخشی از سحر و جادو را فرا گرفته است و هرچند اضافه فـرا بگیـرد بـه همـان مقـدار      

 ».سحر و جادو را فرا گرفته است

 کشیدن بر روي زمین:به پرواز در آوردن پرندگان و خط  -3
شـندیم کـه    صکه گفت: از رسـول اهللا  کند می از قطن بن قبیصه او نیز از پدرش روایت 

بِْت « فرمود: ِ
ْ
ْرُق ِمْن اجل ُة َوالطَّ َ�َ ِعيَافَُة َوالطِّ

ْ
، خط کشـیدن  ٤فال از پرواز درآمدن پرندگان« ٣»ال

یعنـی فـال از پـرواز درآمـدن      العيافـة ».رود مـی  بر روي زمین و فال بد سحر و جادو به شـمار 

هـا و صـداهاي آن و رفـت و آمدنشـان را گوینـد. و       پرندگان و فال خوب و بـد زدن بـه اسـم   

سرنوشت انسانها بـه حرکـت سـتارگان، بـاران باریـدن و      منظور از ستاره شناسی کارهایی چون نسبت دادن  1
توان بر غیب اطالع یافـت و آن را   سایر حوادث و اتفاقات زمین است و اعتقاد به اینکه با این ستارگان می

 نباید به علم نجوم امروزي که هدف این کارها نیست نسبت داد(مترجم)

 ).3905سنن أبی داود برقم ( 2

 ).477/  3)، ومسند أحمد (3907سنن أبی داود برقم ( 3

رود.(بـه نقـل از کتـاب     آورد تا ببیند به کدام سو می گوید: عافیه یعنی پرنده اي را به پرواز در می عوف می 4
 غایۀ المرید)مترجم
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کشیدند یا با پـرت کـردن سـنگ ریـزه ادعـاي علـم        می هایی در زمین یعنی اینکه خط الطرق

 کردند. می غیب

 کهانت و فالگیري: -4
مع شیاطین از کالم مالئکـه اسـت کـه    آن ادعاي علم غیب است. و اصل در آن استراق س 

 .کنند می در گوش کاهن القا

قَُه بَِما َ�ُقوُل َ�َقـْد « فرمودند: صروایت است که پیامبر ساز ابوهریره ىَت اَكِهنًا فََصدَّ
َ
َمْن أ

دٍ  نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ
ُ
تصـدیق کنـد بـه     گویـد  می هرکس پیش کاهنی برود و آنچه را« ١»َ�َفَر بَِما أ

 ».نازل شده کفر ورزیده است صحمدآنچه بر م

 نوشتن حروف ابجد: -5
هـاي   نام و آن یعنی اینکه براي هر حرفی از آن اندازه مشخصی از اعداد قرار داده و برآن 

سپس بر آن به خوشبختی یا بـدبختی و ماننـد    کند می یی را جاريها مکان ها و آدمیان و فصل
 .کند می آن حکم

 کننـد  مـی  نویسـند و در سـتارگان نگـاه    مـی  حـروف ابجـد   در باره قـومی کـه   مابن عباس

کسـی کـه آن را انجـام دهـد نـزد      « ٢»ما أرى من فعل ذلك هل عند اهللا من خالق« :گوید می
 ».بینم نمی اي براي او خداوند بهره

) قـال الحـاکم صـحیح علـى شـرط      50/  1)، المسـتدرك ( 429/  2)، ومسـند أحمـد (  3904سنن أبی داود ( 1
 الشیخین ووافقه الذهبی

 ). رواه عبد الرزاق فی المصنف26/  11المصنف ( 2
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 خواندن در کف دست و فنجان  -6
ل مرگ، زنـدگی،  به وسیله آن بعضی از اتفاقات آینده از قبی کند میو مانند آنچه که ادعا 

 دانند. را میها  این فقر، ثروتمندي، سالمتی،مریضی و مانند

 احضار ارواح: -7
در مـورد  هـا   آن پندارند که ارواح مردگان را احضـار نماینـد و از   می آنهاي  انجام دهنده 

نماینـد درحالیکـه آن نـوعی از     مـی  و چیزهاي دیگر سؤالها  عذاب وها  نعمت اخبار مرگ از
ادوي شیطانی است و هدفشان به فساد کشاندن عقائد و اخـالق اسـت و جـاهالن را    فریب و ج

داننـد،   مـی  خورند و با متوسل شدن به اینکه علم غیـب  می دهند و مالشان را به ناحق می فریب
 دهند. می اینکار را انجام

 فال بد زدن: -8
از شرك است که از  و آن فال بد و نیک زدن به پرندگان و آهو و غیره است. و این بابی 

 باشد و ترسی از سوي اوست. القاهاي شیطان می

ليس منا من تط� أو تط� هل، أو « از عمران بن حصین به صورت مرفوع روایت است که:

ت�هن أو ت�هن هل، أو سحر أو سحر هل، ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول فقد �فـر بمـا 
فـال بگیـرد یـا بـرایش فـال گرفتـه شـود یـا         کسی که « ١»أنزل ىلع �مد ص� اهللا عليه وسلم

کهانت نماید یا براي او کهانت شـود یـا جـادو کنـد یـا بخـاطر او جـادو شـود از مـا نیسـت و           
 صتصدیق کند با اینکار بـه آنچـه بـر محمـد    هایش  هرکس نزد کاهنی برود و او را در گفته

دیـن و نجـات از    و خداوند اصـالح احـوال مسـلمانان، فهـم در    » نازل شده کفر ورزیده است.
 حیله و مکر جنایتکاران و فریب دوستان شیطان را بر عهده گرفته است.

 ) رجاله رجال الصحیح.117/  5)، وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد (3578) (52/  9مسند البزار ( 1
                                                 



 
 
 

 توحید اسماء و صفات

 مبحث اول: توحید اسماء و صفات و دالیل آن

 اول: تعریف آن
توحید اسماء و صفات اثبات کردن آن چیزي است کـه خداونـد بـراي خـودش و رسـول      

از او  صي است که خداوند از خـودش و رسـول اهللا  براي او ثابت نموده و نفی چیز صاهللا
نفی نموده است. و معانی صحیح آن را براي خداونـد و آنچـه را کـه اسـماء و صـفات بـر آن       
داللت و آثار ناشی از آن و آنچه که اسماء و صفات در مورد مخلوقات مقتضـی آن اسـت را   

 .کند می براي خداوند متعال اقرار و اعتراف

 اثبات آن : منهج درثانیاً
منهج حق در باب اسماء و صفات بر ایمان کامـل و تصـدیق قطعـی بـه آنچـه خداونـد بـه        

اهللا را بـه وسـیله آن وصـف نمـوده بـدون       صاهللا وسیله آن خودش را وصف نموده و رسـول 
 تحریف، تعطیل، تکییف و تمثیل داللت دارد.

 تحریف
 باشد: می و صورتاست و آن به داش  به معنی تغییر و انحراف از صورت اصلی

 شود می تحریف لفظی: که با زیاد یا کم کردن در کلمه یا تغییر حرکه در کلمه ایجاد -1

{ مانند تحریف کلمه استوي در این سخن اهللا تعالی: ـتَوَ شِ اسْ ـرْ عَ ـىلَ الْ َنُ عَ محْ  ١}الرَّ

 :گوید می که به استولی تبدیل شود. صاحب نونیه» خداوند بر عرش استقرار یافت«

ــــــــون   اليهــــــــود والم جهمــــــــي مهــــــــان
 

 يف وحــــــــــي رب العــــــــــرش زائــــــــــدتان 
 

 5طه  1
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 ١نون یهود و الم جهمی هر دو در وحی پروردگار عرش زائد هستند.
 تحریف معنوي: و آن تفسیر کردن لفظ بر غیر آنچـه کـه منظـور خداونـد و رسـولش      -2

باشد مانند اینکه دست براي خداوند متعال بـه قـدرت یـا نعمـت تفسـیر شـود. ایـن         می
 باطل است زیرا که دلیلی از شریعت و لغت عربی برآن نیست.تفسیر 

 تعطیل
به معنی نفی کردن صفات اهللا تعالی است مانند کسی که گمان کنـد اهللا تعـالی بـا صـفات     

 .شود مین وصف
فرق بین تحریف و تعطیل در این است که در تحریف معنـی صـحیح کـه نصـوص بـر آن      

امـا در   کننـد  مـی  نی دیگـر کـه صـحیح نیسـت تبـدیل     و آن را به مع شود می داللت دارند نفی
 نمایند. می تعطیل معنی صحیح را بدون اینکه به معنی دیگري تبدیل کنند، نفی

 ها استوي را استولی کردند(مترجم) بنی اسرائیل حطۀ را حنطه و جهمیه 1
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 تکییف
یعنی مشخص کردن کیفیت صفت و شکلی که بـر آن اسـت ماننـد کارهـایی کـه بعضـی       

مـثالً   نـد کن مـی دهند که بـراي صـفات خداونـد تعیـین کیفیـت       گمراهان در این باب انجام می
 گویند کیفیت دست او چنین و چنان است کیفیت قرار گرفتن بر عرش خداوند بدینگونـه  می
داند و مخلوقات  نمی باشد. که این باطل است چون کیفیت صفات خداوند را جز او کسی می

 او به آن جاهل هستند و از درك آن عاجزند.

 تمثیل
شنویم و  می شنود همانگونه که ما ند میگویند خداو یعنی تشبیه کردن مانند کسانی که می

 صورت او مانند صورت ماست اهللا تعالی برتر از آن است که بدینگونه وصف شود.
منهج حق در باب اسماء و صفات در سه اصـل از تأکیـد کـردن آن مـنظم و مرتـب شـده       

مانـد و آن   مـی  است. هرکس این سه اصـل را متحقـق سـازد از انحرافـات در ایـن بـاب سـالم       
 بارتند از:ع

منـزه کـردن اهللا جـل و عـال از تشـبیه کـردن چیـزي از صـفاتش بـه صـفات           اصل اول: 
 مخلوقات.

ایمان به آنچه خداوند خود را به آن نامیده و وصف نموده و به آنچـه رسـول    اصل دوم:
خداوند را به آن نامیده و وصف نموده بر وجهی که الیق به جالل و عظمت خداونـد   صاهللا

 است.
قطع امید کردن از درك حقیقت کیفیـت صـفات اهللا تعـالی؛ زیـرا ادراك و      م:اصل سو

 فهم مخلوقات براي دسترسی به آن محال و امکان ناپذیر است.
هرکس این سه اصل را متحقق سازد به تحقیق ایمـان واجـب در بـاب اسـماء و صـفات را      

 موده است.محقق ن اند، همانگونه که امامان اهل تحقیق در این باب اثبات کرده
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 ثالثاً: دالیل این منهج
 دالیل از کتاب اهللا تعالی بر بیان این منهج داللت دارد

و آن منزه کردن پروردگار از تشبیه کردن به مخلوقات است. اهللا  دليل بر اصل اول:

ۖ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :فرماید می تبارك و تعالی ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ  .]١١ الشوری:[ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

آیه بر نفی همانندي و شباهت بین » هیچ چیز همانند او نیست درحالیکه او شنوا و بیناست«

خالق و مخلوق از هر جهت داللت دارد همراه با اینکه شنیدن و دیدن را براي اهللا عزوجل 
این و در این آیه اشاره به این دارد که اثبات شنیدن و دیدن براي اهللا تعالی مانند  کند می ثابت

دو صفت براي مخلوقات نیست همراه با اینکه بیشتر مخلوقات با این دو صفت متصف 
. شود می هستند.و آنچه در شنیدن و دیدن گفته شده در غیر این دو صفت هم از صفات گفته

ُ ٱَسِمَع  قَدۡ ﴿ این سخن اهللا تعالی را قرائت نما: َ  لَِّ� ٱقَۡوَل  �َّ ۡشَتِ�ٓ إَِ� تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�
ِ ٱ ُ ٱوَ  �َّ ٓۚ إِنَّ  �َّ َ ٱ�َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َما ۢ بَِصٌ�  �َّ خداوند سخن کسی که با تو در باره « ﴾١َسِميُع

 کرد و به سوي خداوند شکایت نمود، شنید و خداوند گفتگوي شما را می همسرش مجادله
 ر این آیه آنچه بخاري در توحیدابن کثیر در تفسی». شنود و همانا خداوند شنواي بیناست می

احلمد « که گفت: کند می نقل كاز عائشه )46/  6( و امام احمد در مسند  )372/  13(

هللا اذلي وسع سمعه األصوات لقد جاءت املجادلة إىل انليب ص� اهللا عليه وسلم ت�لمه 
ُ ٱَسِمَع  قَدۡ ﴿ وأنا يف ناحية ابليت ما أسمع فأنزل اهللا عز وجل تَُ�ِٰدلَُك ِ�  لَِّ� ٱَل قَوۡ  �َّ

را براي همه صداها اش  حمد و ثنا براي خدایی که شنوایی« ١»إىل آخر اآلية ...﴾َزوِۡجَها
آمد و با او صحبت کرد و من در  صوسعت داد هنگامی که زنی بخاطر مجادله پیش پیامبر

ُ ٱَسِمَع  قَدۡ ﴿ :بخشی از خانه بودم که چیزي نشنیدم پس اهللا عزوجل این آیه را نازل فرمود َّ� 
 . کند می را روایت» تا آخر آیه. ﴾تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها لَِّ� ٱقَۡوَل 
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ِ  فََ� ﴿ و از جمله دالیل این سخن اهللا تعالی است: ۚ ٱتَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ ۡمَثاَل
َ
و « .]٧٤النحل: [ ﴾ۡ�

تمثلوا هللا األمثال وال  فال« :گوید می طبري در تفسیر این آیه». براي خداوند مثال نیاورید

براي خداوند مثال نیاورید وچیزي را به او شبیه « ١»�شبهوا هل األشباه فإنه ال مثل هل وال شبه
 ».ننمایید زیرا او مثل و مانندي ندارد

ا  ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ ﴿ :فرماید می و اهللا تعالی  آیا براي او همتایی« .]٦٥مريم: [ ﴾٦٥َسِمّيٗ

آیا « »هل تعلم للرب مثًال أو شبيًها« :گوید می در تفسیر این آیه مباسابن ع» شناسی؟ می
 و از دلیل براي این اصل این سخن اهللا تعالی است:» شناسی؟ براي پروردگار مثل یا شبیهی می

﴿ ُ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
ولم « :گوید می طبري». و براي او همتایی نیست« .]٤األحد: [ ﴾٤ُكُفًوا أ

براي او شبیه و همتایی نیست و هیچ چیز به « »بيه وال عدل وليس كمثله يشءي�ن هل ش
 ».مانند او نیست

و آن ایمان به آنچه است که در کتاب و سنت از اسماء و صفات اهللا  دليل بر اصل دوم

ُ ٱ﴿ :فرماید میتعالی آمده است. اهللا عزوجل  ۚ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ ُخُذهُ  ۡلَقيُّوُم
ۡ
ِسَنةٞ  ۥَ� تَأ

 ُ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥَوَ� نَۡومٞۚ �َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡ� َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِ 
َ
ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ � ۚ  ۦٓ �َِ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِسَع ُكۡرِسيُُّه إِ�َّ بَِما َشآَء  لسَّ
�َضۖ ٱوَ 

َ
ۚ وَُهَو  ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ۡ� است ( خداوند ذاتی« .]٢٥٥البقرة: [ ﴾٢٥٥ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱِحۡفُظُهَما

که) معبودي راستین جز او نیست. زنده اي پابرجاست و از کمال حیات خداوند این است که 
و زمین است از آن اوست کیست که نزد او ها  آسمان در زند آنچه می خوابد و نه چرت می نه

داند و کسی به علم او  می جز به اذن او شفاعت کند آنچه روي داده و آنچه روي خواهد داد،
و زمین را وسعت داده است و حفظ ها  آسمان مگر به آنچه او بخواهد احاطه ندارد. کرسی او

ُل ٱ ُهوَ ﴿ :فرماید می و». یم استآن دو بر او سخت نیست و او بلند مرتبه و عظ وَّ
َ
 �ِخرُ ٱوَ  ۡ�
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ِٰهرُ ٱوَ  ٍء َعلِيٌم  ۡ�َاِطُنۖ ٱوَ  ل�َّ او اول، آخر، ظاهر و باطن است « .]٣احلديد: [ ﴾٣َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ

ُ ٱ ُهوَ ﴿ :فرماید می و». و او بر همه چیز آگاه است ِيٱ �َّ  بِ ۡلَغيۡ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم  �َّ
َ�َٰدةِ� ٱوَ  ُ ٱ ُهوَ  ٢٢ لرَِّحيمُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱُهَو  لشَّ ِيٱ �َّ وُس ٱ لَۡملُِك ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ
ۚ ٱ ۡ�َبَّارُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ ُ ِ ٱُسۡبَ�َٰن  لُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�وَن  �َّ ُ ٱ ُهوَ  ٢٣َ�مَّ  ۡ�َارِئُ ٱ قُ ۡلَ�ٰلِ ٱ �َّ
ۖ ٱ ۡسَمآءُ ٱَ�ُ  لُۡمَصّوُِر

َ
� ٱ ۡ� َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۡ�ُۡسَ�ٰ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
 ﴾٢٤ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۡ�

اهللا کسی است که هیچ معبود بحقی جز او نیست و او بر آشکار و نهان « .]٢٤-٢٢احلرش: [
ست. خدا کسی است که جز او معبودي نیست. او فرمانروا، عالم است و او بخشنده و مهربان ا

عیب و نقص، امان دهنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند چیره،  بی منزه،
ورزند  می بزرگوار و شکوهمند، واالمقام و فرازمند است. خداوند از آنچه براي او شرك

 هاي زیباست آنچه در راي او اسمپاك و منزه است. اهللا خالق، آفریننده و صورتگر است ب
 ».شکست ناپذیر حکیم استو او  کنند می و زمین است تسبیح اوها  آسمان

اكن « :گوید میباشد که مسلم در صحیحش آورده است  می سو از سنت حدیث ابوهریره

ـَما« رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: َواِت اللَُّهـمَّ رَبَّ السَّ
َل اتلَّـْورَ  َـبِّ َوانلَّـَوى َوُمـْ�ِ

ْ
ٍء فَاِلَق احل َعِظيِم َر�َّنَا َورَبَّ لُكِّ يَشْ

ْ
َعْرِش ال

ْ
رِْض َورَبَّ ال

َ ْ
اِة َورَبَّ األ

ُل  وَّ
َ ْ
نْـَت األ

َ
نَْت آِخٌذ بِنَاِصيَِتِه اللَُّهـمَّ أ

َ
ٍء أ ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ لُكِّ يَشْ

َ
ُفْرقَاِن أ

ْ
يِل َوال ِ

ْ
� ِ

ْ
فَلَـيَْس  َواإل

َـاِطُن  نَْت ابلْ
َ
ٌء َوأ اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك يَشْ نَْت الظَّ

َ
ٌء َوأ ِخُر فَلَيَْس َ�ْعَدَك يَشْ

ْ
نَْت اآل

َ
ٌء َوأ َ�بْلََك يَشْ

َفْقرِ 
ْ
ْغِننَا ِمْن ال

َ
ْ�َن َوأ ٌء اقِْض َ�نَّا ادلَّ کردنـد   مـی  به مـا امـر   صرسول اهللا« ١»فَلَيَْس ُدونََك يَشْ

و زمــین اي هــا  آســمان ختخــواب رفتــیم بگــوییم: خداونــدا اي پروردگــارهنگــامی کــه بــه ر
پروردگار عرش عظیم اي پروردگار ما و پروردگار همه چیـز اي شـکافنده دانـه و هسـته، اي     

گیرم از شر تمام موجودات که پیشانیشان در  می نازل کننده تورات و انجیل و فرقان؛ به تو پناه
و قبل از تو چیزي نبوده و تـو آخـر هسـتی و بعـد از تـو       دست توست. خداوندا تو اول هستی
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چیزي وجود ندارد و تو ظاهر هستی و باالي تو چیزي نیست و تو باطن هستی و چیـزي از تـو   
نصوص در بیان ایـن بـاب   ». نیازم گردان بی مخفی نیست از من قرضم را برطرف کن و از فقر

 آید. نمی بسیار است که به شماره
آن قطع امید از درك کیفیت صفات اهللا تبارك و تعالی است و دلیل  و و اما اصل سوم

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ  َ�ۡعلَمُ ﴿ باشد: می بر آن این سخن اهللا تعالی
َ
ِعۡلٗما  ۦَما َ�ۡ�َ �

داند  اند می آنچه را که آنان در پیش دارند و آنچه را که پشت سر گذاشته« .]١١٠طه: [ ﴾١١٠

ال إحاطة للعلم « اند: بعضی از علما در معنی آیه گفته» و حال آنکه ایشان بدان دانشی ندارند.

علم بشري بر « »البرشي برب السماوات واألرض فينيف جنس أنواع اإلحاطة عن كيفيتها
 ».کند می پس انواع احاطه از کیفیت او را نفی کند مین و زمین احاطه پیداها  آسمان پروردگار

تُۡدرُِ�ُه  �َّ ﴿ :فرماید می باشد که می و دلیل براي این اصل همچنین این سخن اهللا تعالی
بَۡ�ٰرُ ٱ

َ
ۖ ٱَوُهَو يُۡدرُِك  ۡ� بَۡ�َٰر

َ
یابند و اوست که  نمی او را در ها چشم« .]١٠٣األنعام: [ ﴾ۡ�

كمال عظمته وهذا يدل ىلع « گویند: می بعضی از علما در باره این آیه» دیدگان را درمی یابد

وأنه لكمال عظمته ال يدرك حبيث �اط به فإن اإلدراك وهو  ،وأنه أ�رب من لك يشء
اإلحاطة باليشء قدر زائد ىلع الرؤ�ة فالرب يرى يف اآلخرة وال يدرك كما يعلم وال �اط 

و این آیه داللت بر کمال عظمت پروردگار و اینکه او از همه چیز بزرگتر است، « »بعلمه
بگونه اي که بر او احاطه یابند. زیرا  شود مین ز کمال بزرگی او است که دركدارد و ا

 ادارك احاطه یافتن به چیزي به اندازه بیشتر از دیدن است. پروردگار در آخرت دیده
براي انسان ». شود مین دانیم و به علم او احاطه می گردد همانگونه که نمی و درك شود می

تواند از  نمی رسد و می راي عقل حد مشخصی است که به آنعاقل شایسته است بداند که ب
 آن تجاوز کند همانگونه که براي او شنیدن و دیدنی است که حدي دارد و به آن منتهی

گردد. پس کسی که به آنچه ممکن نیست با عقل مانند تفکر در کیفیت صفات خداوند،  می
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د آنچه پشت دیوار است یا بشنود خواهد ببنی می درك شود، بپردازد او مانند کسی است که
 یی که بسیار از او دور هستند و این غیر ممکن است. ها مکان صداهایی که در

هاي تطبیقی براي اثبات اسماء و صفات خداوند در پرتو قرآن  مبحث دوم: مثال
 و سنت

ي هـا  صـورت  قرآن و سنت بر اثبات اسماء و صفات براي پروردگار در جاهـاي بسـیار در  
 و در آیات متنوع، داللت دارند.متعدد 

ها  کتاب حقیقتاً اسماء و صفات ثابت شده به وسیله کتاب و سنت بسیار است و در این باره
را بـه  هـا   آن تعدادي از اند. و تألیفاتی تدوین شده است و اهل علم بسیاري از آن را ذکر کرده

  تعالی عبارتند از:کنیم. از جمله اسماء اهللا می عنوان مثال نه براي حصر کردن ذکر

 :الحی والقیوم

ُ ٱ﴿ :فرماید میکتاب و سنت بر این دو اسم داللت دارند. اهللا تعالی   ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ
ۚ ٱ هیچ معبود بحقی جز اهللا نیست که زنده ابدي و پابرجاي همیشگی « .]٢٥٥البقرة: [ ﴾ۡلَقيُّوُم

بصورت حلقه  صاست که گفت: با پیامبر سن مالکو دلیل از سنت، حدیث انس ب» است
نشسته بودیم و مردي در حال نماز خواندن بود هنگامی که رکوع، سجده، تشهد و دعا را 

ا  خواند در دعا گفت: ا ذَ ضِ يَ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ يعَ السَّ دَ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ بَدِ مْ أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ احلَْ مَّ إِينِّ أَسْ هُ اللَّ

يُّومُ  ا قَ يُّ يَ ا حَ امِ يَ رَ كْ ِ اإلْ لِ وَ الَ کنم به اینکه هر حمد و  می خداوندا من از تو درخواست« اجلَْ

و ها  آسمان ستایشی براي توست هیچ معبود بحقی جز تو وجود ندارد، اي به وجود آورنده

َداَع لََقْد « فرمودند: صپیامبر». زمین، اي صاحب جالل و اکرام اي همیشه زنده و پابرجا

ْ�َطى
َ
َجاَب َو�َِذا ُسئَِل بِِه أ

َ
ي إَِذا ُديِعَ بِِه أ ِ

َّ
ْ�َظِم اذل

َ ْ
با نام اعظم خداوند « ١»بِاْسِمِه اهللا األ

 ) وقال : صحیح على شرط مسلم ووفقه الذهبی.1856رواه الحاکم برقم ( 1
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و اگر طلب  شود می درخواست نمود نامی که اگر به وسیله آن درخواست شود جواب داده
 ».شود می چیزي کند به او بخشیده

 :الحمید

ْ ٱوَ ﴿ :فرماید می اهللا عزوجل نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ بدانید که « .]٢٦٧البقرة: [ ﴾٢٦٧َ�ِيٌد  َغِ�ٌّ  �َّ

در تشهد است که  سو از سنت حدیث کعب بن عجره» نیاز ستوده است بی خداوند

ىلَ « یاد داد که بگویند:ها  آن به صپیامبر يْتَ عَ لَّ امَ صَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ اللَّ

يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ يمَ إِنَّكَ محَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست « ١»إِبْ
 ».همانا تو ستوده و بزرگواريهمانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادي 

 :الرحمن والرحیم

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ :فرماید می اهللا تعالی  .]٣-٢الفاحتة: [ ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
و در سنت ثابت است که » حمد و ثنا براي پروردگار عالمیان که بخشنده و مهربان است«

 روز حدیبیه هنگام نوشتن صلح با مشرکین به نویسنده آن امر نمود که بنویسد: صپیامبر

 ».بنام خداوند بخشنده مهربان« ٢بسم اهللا الرمحن الرحيم)(

 :الحلیم

و در سنت حدیث ابن  .]٤١ فاطر:[ ﴾٤١َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر�  ۥإِنَّهُ ﴿ :فرماید می خداوند

َعِظيُم « فرمود: می هنگام سختی و نارحتی صاست که پیامبر معباس
ْ
ُ ال  ا�َّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ال

َِليمُ 
ْ
 .٣»احل

 ).406)، ومسلم برقم (3370صحیح البخاري برقم ( 1
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 و از جمله صفات خداوند عبارتند از:

 :ةالقدر
باشد. معنی  می اي اهللا تعالی است که به وسیله کتاب و سنت ثابتو این صفت ذاتی بر

 . اهللا تعالیشود مین ذاتی این است که مالزم و همراه براي ذات اهللا است و از او جدا

َ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید می ءٖ قَِديٞر  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ همانا خداوند بر هر کاري « .]٢٠البقرة: [ ﴾٢٠َ�َ

از دردي که  صدیث عثمان بن ابی عاص است که او به سوي پیامبرو از سنت ح» تواناست
 به او فرمود: صدر بدن او از زمان مسلمان شدنش بوجود آمده بود، شکایت نمود. رسول اهللا

ُعوُذ بعز«
َ
اٍت أ ِ ثََالثًا َوقُْل َسبَْع َمرَّ لََّم ِمْن َجَسِدَك َوقُْل بِاْسِم ا�َّ

َ
ي تَ� ِ

َّ
ِ َضْع يََدَك ىلَعَ اذل ة ا�َّ

َحاِذرُ 
ُ
ِجُد َوأ

َ
قرار بده و سه  کند می دستت را بر جایی از بدنت که درد« ١»َوقُْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما أ

اذِرُ  :بار بسم اهللا بگو و هفت بار بگو أُحَ دُ وَ ا أَجِ ِّ مَ نْ رشَ تِهِ مِ رَ دْ قُ وذُ بعزة بِاهللاَِّ وَ  ».أَعُ

 :ةالحیا
الی است. و از اسم او که حی است مشتق شـده اسـت و   و این صفتی از صفات ذاتیه اهللا تع

 که بیان دالیل آن قبالً گذشت.

 :العلم
 صفت ذاتیه براي اهللا تعالی است که به وسیله کتاب و سنت ثابت است. اهللا تعالی

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َوَ� ُ�ِ ﴿ :فرماید می  و به هیچ چیز از علم او احاطه« .]٢٥٥البقرة: [ ﴾ۦٓ �َِ�ۡ
یاد ها  آن در هنگام استخاره به صو از سنت حدیث جابر بن عبداهللا است که پیامبر». ندارند

 ).2202رواه مسلم برقم ( 1
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تِكَ « داد که بگویند: رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ كَ وَ كَ بِعِلْمِ ريُ
تَخِ مَّ إِينِّ أَسْ هُ خداوندا من به واسطه « ١»اللَّ

 ».کنم می علمت از تو طلب خیر و به واسطه قدرتت از تو طلب قدرت

 :ةاإلراد
باشد. صفات فعلیه متعلق به  وسیله کتاب و سنت ثابت می و این از صفات فعلیه است که به

دهد و اگر بخواهد آن را انجام  اراده و قدرت اهللا تعالی هستند اگر بخواهد آن را انجام می

ُ ٱيُرِدِ  َ�َمن﴿ :فرماید میدهد.  نمی ن َ�ۡهِديَهُ  �َّ
َ
ۡح َصۡدَرهُ  ۥأ ن يُِضلَّهُ لِۡ�ِ  ۥ�َۡ�َ

َ
 ۥۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ

ُد ِ�  ۥَ�َۡعۡل َصۡدَرهُ  عَّ �ََّما يَصَّ
َ
� ٱَضّيًِقا َحرَٗجا َك� َمآءِ هرکس خداوند « .]١٢٥األنعام: [ ﴾لسَّ

و هرکس بخواهد گمراه کند  کند می را براي پذیرش اسالم بازاش  بخواهد هدایت کند سینه
و دلیل از سنت حدیث ». رود می ن است که در آسمان باالگرداند مثل ای می را تنگاش  سینه

ُ بَِقْوٍم « فرمود: می شنیدم که صاست که گفت: از رسول اهللا معبداهللا بن عمر َراَد ا�َّ
َ
إَِذا أ

ْ�َمالِِهمْ 
َ
َعَذاُب َمْن اَكَن ِ�يِهْم ُ�مَّ بُِعُثوا ىلَعَ أ

ْ
َصاَب ال

َ
اگر خداوند بخواهد گروهی را « ٢»َعَذابًا أ

 دهد سپس بر اساس اعمالشان می هستند را عذابها  آن عذاب دهد تمام کسانی که در میان
 ».را برمی انگیزدها  آن

 :العلو
 :فرماید می باشد. اهللا تعالی و این از صفات ذاتی است که به وسیله کتاب و سنت ثابت می

ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱ َسّبِحِ ﴿
َ
پروردگارت را که باالتر از همه تسبیح گوي نام « .]١األعلی: [ ﴾١ ۡ�

از پروردگارشان که « .]٥٠النحل: [ ﴾َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهمۡ  َ�َافُونَ ﴿ :فرماید میو » چیز است

که در مبحث اول در بیان ذکر  سو از سنت حدیث ابوهریره» ترسند هاست می آن باالي

نَْت « ...( :فرماید می هنگام خواب گذشت و در آن
َ
نَْت اللَُّهمَّ أ

َ
ٌء َوأ ُل فَلَيَْس َ�بْلََك يَشْ وَّ

َ ْ
األ

 .)6382رواه البخاري برقم ( 1
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ٌء  َاِطُن فَلَيَْس ُدونََك يَشْ
ْ

نَْت ابل
َ
ٌء َوأ اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك يَشْ نَْت الظَّ

َ
ٌء َوأ ِخُر فَلَيَْس َ�ْعَدَك يَشْ

ْ
اآل

خداوندا تو اول هستی و قبل از تو چیزي نبوده و تو آخر هستی و بعد از تو چیزي « ١...)»
و تو ظاهر هستی و باالي تو چیزي وجود ندارد و تو باطن هستی و چیزي از تو مخفی نبوده 
 ».نیست

 :االستواء
 و این از صفات فعلی خداوند است که به وسیله کتاب و سنت ثابت است. اهللا تعالی

و از » خداوند بر عرش استقرار یافت« .]٥طه: [ ﴾٥ ۡسَتَوىٰ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ :فرماید می

ملا فرغ اهللا « فرمود: می شنیدم که صثابت است که گفت: از رسول اهللا سقتاده بن نعمان

و هنگامی که خداوند از خلقش فارغ شد بر عرشش قرار « ٢»من خلقه استوى ىلع عرشه
استواء در لغت عرب به معنی بلندي و ارتفاع است و نحوه استقرار یافتن، باال رفتن و ». گرفت

 باشد. می ن اهللا تعالی بر عرش الیق به جاللشقرار گرفت

 :الکالم
و این به اعتبار نوع جزو صفات ذاتی و به اعتبار یگانه ساختن کالم جزو صفات فعلی 
 خداوند پاك و منزه است که هر وقت بخواهد و هرگونه بخواهد با کالم رسا صحبت

ُ ٱَوَ�ََّم ﴿ :فرماید می تعالی نماید. و دلیل بر صفت کالم از کتاب و سنت وجود دارد. اهللا می َّ� 
ا﴿ :فرماید می و» و خداوند با موسی صحبت کرد« .]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما   َولَمَّ

نُظۡر إَِ�َۡكۚ  ۥَر�ُّهُ  ۥَجآَء ُموَ�ٰ لِِميَ�ٰتَِنا َوَ�ََّمهُ 
َ
رِِ�ٓ أ

َ
و هنگامی که « .]١٤٣األعراف: [ ﴾قَاَل َرّبِ أ

وعده گاه آمد و خداوند با او حرف زد گفت: پروردگارا خود را به من بنماي تا به  موسی به

اْحَتجَّ « :فرماید می صاست که در آن رسول اهللا سو از سنت حدیث ابوهریره». تو بنگرم

 ).2713رواه مسلم برقم ( 1
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َ
بُونَا َخيَّبْتَنَا َوأ

َ
نَْت أ

َ
ُ ُموىَس يَا آَدُم أ

َ
َالم َ�َقاَل هل َنَِّة. قَاَل آَدُم َوُموىَس َعلَيِْهَما السَّ

ْ
ْخرَْجتَنَا ِمْن اجل

ُ بَِ�َالِمِه وََخطَّ لََك اتلَّْوَراَة �ِيَِدهِ  ُ آَدُم يَا ُموىَس اْصَطَفاَك ا�َّ
َ

آدم و موسی با هم بحث و « ١»هل

: اي آدم تو پدر ما هستی و ما را دچار زیان و خسارت گوید می . موسی به آدمکنند می مناظره
بیرون کردي. آدم به او گفت: اي موسی خداوند تو را با کالمش نمودي و ما را از بهشت 

 ».برگزید و تورات را با دست خود برایت نوشت

 :الوجه
که براي خداوند به وسیله کتاب و سنت ثابت است. و این جزو صفات ذاتی خبري است 

ِۚ ٱوَۡجهِ  بۡتَِغآءَ ٱَوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی جز به خاطر وجه « .]٢٧٢[البقرة:  ﴾�َّ

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱوَۡجُه َرّ�َِك ُذو  َوَ�ۡبَ�ٰ ﴿ :فرماید می و» کنند مین پروردگار انفاق الرمحن: [ ﴾٢٧ ۡ�ِ

و دلیل از سنت حدیث ». ماند می و وجه پروردگار که صاحب جالل و اکرام است باقی« .]٢٧

ن َ�ۡبَعَث  ۡلَقادِرُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ نزلت: هذه اآليةملا ( :گوید می جابر بن عبداهللا است که
َ
ٰٓ أ َ�َ

ِْت { فقال:». أعوذ بوجهك« :صقال انليب ﴾َعلَۡيُ�ۡم َعَذاٗبا ّمِن فَۡوقُِ�مۡ 
َ

ْو ِمْن حت
َ
أ

رُْجِلُ�ْم} فقال انليب
َ
ِبَسُ�ْم ِشيًَعا}{ قال». أعوذ بوجهك« :صأ

ْ
ْو يَل

َ
 :صفقال انليب ٢أ

بگو او قادر است بر اینکه بر شما عذابی از باالي « این آیه نازل شدهنگامی که « ٣»هذا أ�رس«
یا از زیر پاهایتان « برم. در ادامه آیه فرمود: می فرمود: به وجه تو پنام صپیامبر» شما بفرستد

یا شما را گروه گروه « و در ادامه آیه فرمود:» برم می فرمود: به وجه تو پناه صپیامبر» بفرستم
 فرمود این آسانتر است.  ص. پس پیامبر»به هم اندازد

 ».وکتب لک التوراة بیده « )، وفی إحداها : 2652)، ومسلم برقم (6614صحیح البخاري برقم ( 1
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 :الیدان
باشد. اهللا  می و این صفت ذاتی خبري براي اهللا تعالی است که به وسیله کتاب و سنت ثابت

ۚ ﴿ :فرماید می تعالی بلکه دو دست « .]٦٤املائدة: [ ﴾بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء

إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك  قَاَل ﴿ :فرماید می و» بخشد می خواهدخداوند گشاده است و هرگونه که ب ٰٓ�َ
 ۖ ن �َۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت �َِيَديَّ

َ
گفت اي ابلیس چه چیز مانع تو شد که براي « .]٧٥ص: [ ﴾أ

است  سو از سنت حدیث ابوموسی اشعري» آنچه با دو دست خود خلق کردم سجده نکنی؟

َ َعزَّ وََجلَّ يَبُْسُط يََدُه بِاللَّيِْل يِلَتُوَب « که فرمود: کند می روایت صکه مسلم از پیامبر إِنَّ ا�َّ

ْمُس ِمْن َمْغِر�َِها  ١»ُميِسُء انلََّهاِر َوَ�بُْسُط يََدُه بِانلََّهاِر يِلَتُوَب ُميِسُء اللَّيِْل َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ
وز گناه نموده را قبول گستراند تا توبه کسی که در ر خداوند دست خویش را در شب می«

گستراند تا توبه گنهکار شب را بپذیرد تا اینکه آفتاب از  می نماید و دست خود را در روز
 ».مغرب طلوع کند

 :العینان
باشد که با کتاب و سنت ثابت است.  می و این صفت ذاتی خبري براي اهللا عزوجل

ٰ َ�ۡيِ�ٓ ﴿ :فرماید می خداوند در کتابش و جلوي چشمم آن را « .]٣٩طه: [ ﴾٣٩ َوِ�ُۡصَنَع َ�َ

ۡ�ُينَِنا ۡلُفۡلَك ٱ ۡصَنعِ ٱوَ ﴿ :فرماید می و» بساز
َ
» و در برابر چشم ما کشتی را بساز« .]٣٧هود: [ ﴾بِأ

 « :فرماید می صدر صحیحین است که پیامبر مو از سنت حدیث عبداهللا بن عمر
َ

َ ال إِنَّ ا�َّ

َ لَيْ  َعْ�ِ َ�ىَْف َعلَيُْ�ْم إِنَّ ا�َّ
ْ
ْعَوُر ال

َ
اَل أ جَّ َمِسيَح ادلَّ

ْ
 َ�يِْنِه َو�ِنَّ ال

َ
َشاَر �ِيَِدهِ إِىل

َ
ْعَوَر َوأ

َ
َس بِأ

نَّ َ�يْنَُه ِعنَبٌَة َطاِ�يَةٌ 
َ
ُْمَ� َكأ باشد  نمی خداوند متعال کورخداوند بر شما پوشیده نیست. « ٢»ايلْ

 ).2759برقم ( رواه مسلم 1

 ).2933)، ومسلم برقم (7407رواه البخاري برقم ( 2
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چشم راستش کور و مانند  بلکه مسیح دجال و با دستش به دو چشمش اشاره نمود و فرمود:
 ».دانه انگور برجسته و از حدقه جدا شده است

 :القدم
باشـد. و   می و این از صفت ذاتی براي پروردگار عزوجل است که با احادیث صحیح ثابت

ا انلَّاُر « ...( در مناظره بین بهشت و جهنم است که در آن: ساز آن جمله حدیث ابوهریره مَّ
َ
فَأ

 َ�ْعـٍض فََال َ�ْمتَِلُئ حَ 
َ

 ١...)»ىتَّ يََضَع رِْجلَُه َ�تَُقوُل َ�ْط َ�ْط َ�ُهنَالَِك َ�ْمتَِلُئ َوُ�ـْزَوى َ�ْعُضـَها إِىل
: گویـد  مـی در آن) بگذارد. آنگاه دوزخ ( خداوند پایش را تا زمانیکه شود میولی دوزخ پر ن«

 یـده و بعضـی از آن در بعضـی دیگـر پیچ    شـود  مـی  آنگاه پر .؛ بس استبس است ؛بس است

پایش را « ٢»فيضع قدمه عليها« و در بعضی روایات در صحیحین این عبارت آمده:» شوند می
 ».دهد بر آن قرار می

آید و این  نمی اسماء و صفات وارده در کتاب و سنت به قدري زیاد است که به حساب
طور که بودند که بر مسلمان واجب است آن را براي اهللا تبارك و تعالی آن هایی  تنها نمونه

باشد اثبات نماید همانگونه که خداوند در کتابش براي خود آن  می الیق به جالل و کمالش
را اثبات کرده است. و خداوند نسبت به خود از مخلوقاتش آگاهتر است. و آن را رسول 

 برایش در سنتش اثبات کرده است و او عالمترین مخلوقات نسبت به پروردگارش صاهللا
و با فصیحترین و بلیغترین بیانها روشن ها  آن اندرز را به طور کامل برايباشد و پند و  می

ترسد. و از تعطیل کردن  می نسبت به خداوند تقوا دارد وها  آن نموده است و بیشتر از همه
 :فرماید می صفات خداوند یا تشبیه کردن آن به صفات مخلوقات حذر کنید زیرا خداوند

ۖ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ءٞ ِميعُ ٱوَُهَو  َ�ۡ هیچ چیز همانند او نیست « .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 ».درحالیکه او شنوا و بیناست

 ).2846) ومسلم برقم (4850رواه البخاري برقم ( 1

 ).2848) ومسلم برقم (4849، 4848رواه البخاري برقم ( 2

                                                 



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    114

 مبحث سوم: قواعدي در باب اسماء و صفات

 قاعده اول: سخن در باره صفات همانند سخن در باره ذات است
یسـت. خداونـد   هیچ کس و هیچ چیز در ذات، صـفات و افعـال ماننـد و شـبیه اهللا تعـالی ن      

داراي یک ذات حقیقی است که بدون اختالف مثال و مانندي ندارد. داراي صفاتی است که 
باشند؛ صفات حقیقی که مانند و شبیهی ندارند. پس سخن در ذات  می در کتاب و سنت ثابت

 و صفات در یک مرتبه قرار دارد.
بات کننـده ذات هسـتند،   و این قاعده بزرگی است که به وسیله آن با منکرین صفات که اث

 . همانا اثبات ذات پروردگار عزوجل محل اجماع امت است.شود می بحث
شـوند زیـرا در اثبـات آن خداونـد بـه       نمـی  : صـفات ثابـت  گویـد  مـی  هنگامی که گوینده

 مخلوقاتش تشبیه شده است.
ز کنـی و بـراي مخلوقـات نیـ     : تو براي خداوند ذاتی حقیقی را ثابت مـی شود می به او گفته
کنی آیا تشبیه کردن در سخن تو وجود ندارد؟!! اگر گفت: همانا ذاتی بـراي   می ذاتی را ثابت
. بـه  شود مین هاي دیگر نیست و غیر از این در باره او گفته کنم که شبیه ذات می خداوند ثابت

گردانـد زیـرا هنگـامی کـه ذات او      مـی  : این امر تو را در باب صفات نیز ملزمشود می او گفته
انند و شبیه ذاتهاي دیگر نیست حق آن است که صفات ذات الهـی نیـز شـبیه صـفات دیگـر      م

 دانـی؟  نمـی  کنـی در حالیکـه کیفیـت آن را    مـی  نباشد. اگـر گفـت: چگونـه صـفت را اثبـات     
 دانی. نمی کنی درحالیکه کیفیت آن را می گوییم: همچنانکه براي او ذات را ثابت می

صفات مانند سخن گفتن در صفات دیگر  قاعده دوم: سخن گفتن در بعضی از

 است
توضیح آن اینکه: سخن گفتن در بعضی از صفات از لحاظ اثبات و نفی مانند سخن گفتن 
در صفات دیگر است و این قاعده آن کسی را که بعضی از صفات را اثبات و بعضی دیگر را 

ماننـد حیـات،    دهد. هنگامی کـه مـردي بعضـی از صـفات     می مورد خطاب قرار کند میانکار 
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دهـد   مـی  را حقیقی قـرار ها  آن و تمام کند می را ثابتها  این علم، قدرت، شنیدن، دیدن و جز
 را مجـازي قـرار  هـا   آن و کنـد  مـی  سپس در صفت محبت، رضا، غضب و چیزهاي دیگر نزاع

نمایی وجـود   می کنی و آنچه که نفی می : فرقی بین آنچه که اثباتشود می دهد به او گفته می
مانند سخن گفتن در مورد دیگـري اسـت. هنگـامی    ها  آن دارد سخن گفتن در مورد یکی ازن

 که براي او حیات، علم، قدرت، شنیدن، دیدن را بدون تشبیه کردن به صفات مخلـوقین ثابـت  
که براي او محبت، رضا، غضب را هم ثابت کنی چنانکـه خداونـد    کند می کنی تو را ملزم می

ساختن به مخلوقات خبر داده است اگـر ایـن را نپـذیرد در تنـاقض و      از نفس خود بدون شبیه
 .شود می تضاد واقع

 قاعده سوم: اسماء و صفات توقیفی هستند
اسماء و صفات اهللا تعالی توقیفی هستند و براي عقل در آن مجالی نیست بر این اساس 

مود که در آن واجب است که در آن بر همان چیزي که در کتاب و سنت بیان شده اکتفا ن
زیاد و کم کردن راه ندارد زیرا آنچه را که الیق به اهللا تعالی در اسماء و صفات است عقل 

 َوَ� ﴿ :فرماید می قادر به درك آن نیست پس واجب است بر نص توقف نمود. اهللا تعالی
ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ�  ُ�ُّ  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ

ُ
 ﴾٣٦وٗ�  ُٔ أ

در آنچه بر آن علم نداري توقف کن زیرا گوش، چشم و دل همه مورد « .]٣٦اإلرساء: [
 :فرماید می :امام احمد اند. و امامان اسالم بر این منهج قرار داشته» سؤال واقع خواهند شد.

اهللا « هل ال يتجاوز القرآن واحلديث)ال يوصف اهللا إال بما وصف به نفسه أو وصفه به رسو(
تعالی جز به آنچه خود را به آن وصف نموده یا پیامبر او را به آن وصف کرده که قرآن و 

که توصیف یک چیز براي فهم  کنند می تعدادي از علما بیان». شود مین حدیث است وصف
آن یا وصف آن از  آن از سه طریق امکان پذیر است: یا به وسیله دیدن آن، یا دیدن مانند

شناسد. و علم و شناخت ما نسبت به پروردگارمان و اسماء و صفاتش در  می کسی که آن را
شناسد  و  طریق سوم خالصه شده است و آن وصف او از طریق کسی است که او را می



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    116

. پس شود می وحیها  آن کسی از خداوند نسبت به خودش عالمتر نیست سپس پیامبران که به
ق وحی براي فهم در اسماء و صفات الزم است بنابراین ما پروردگارمان را در ضرورت طری

نماییم.  می بدون شبیه کردن به مخلوقات وصف شود می بینیم و او را به آنچه وصف دنیا نمی
 پروردگار ما بلند مرتبه و پاك است.

 خداوند همه نیکو هستندهاي  نام قاعده چهارم:
 تند یعنی همه در نهایت زیبایی قرار دارند. اهللا تعالیهاي خداوند همه نیکو هس نام

ِ ﴿ :فرماید می ۡسَمآءُ ٱ َوِ�َّ
َ
» نیکوستهاي  نام و خداوند داراي« .]١٨٠األعراف: [ ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

. که متضمن کنند می و اشرفترین مدلول که وجود اهللا تعالی است، داللتها  نام که بر زیباترین
 هیچ وجه احتمال نقصان در آن وجود ندارد و ممکن هم نیست. صفات کاملی است که به

خداوند متعال اسـت کـه متضـمن حیـات کامـل کـه       هاي  نام نامی از احلي)( مثال براي آن:

عدم بر او سبقت نگرفته و زوال برآن نیاید. حیات مستلزم کمال صفات از نظـر علـم، قـدرت،    
 باشد. ها می این شنیدن، دیدن و جز

اهللا تعالی است که متضمن علم کامل است که جهل هاي  نام نامی از العليم)( مثال دیگر:

ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ ِ� ﴿ :فرماید می گردد. اهللا تعالی نمی بر آن پیشی نگرفته و به فراموشی منتهی
نه  علم آن در کتابی نزد پروردگارم است« .]٥٢طه: [ ﴾٥٢كَِ�ٰٖب� �َّ يَِضلُّ َرّ�ِ َوَ� يَنَ� 

علم او به صورت اجمالی و تفصیلی همه چیز را در بر ». نماید می و نه فراموش کند می خطا
 :فرماید می متعلق به افعال او یا افعال مخلوقاتش باشد. اهللا تعالی کند مین گرفته است فرق

ۡ�ُ�ِ ٱَ�ۡعلَُم َخآ�َِنَة ﴿
َ
ُدورُ ٱَوَما ُ�ِۡ�  ۡ� خائن و آنچه را  يها چشم« .]١٩املؤمن: [ ﴾١٩ لصُّ

 ».داند می دارند، می پنهانها  سینه
خداوند به اعتبار هر نام به تنهایی و به اعتبار جمع شدن با دیگري اسـت  هاي  نام زیبایی در

 پس همراه شدن اسمی از اسماء پروردگار با اسم دیگر کمال اندر کمال است.
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را جمـع نمـوده   ها  آن هاي قرآن بیناهللا تعالی در بسیاري از جا العزيز احلكيم)( مثال دیگر:

داللت بر کمال خاص دارد که مقتضی آن است و آن عزت در عزیز و ها  آن است هر یک از
داوري و حکمت در حکیم است. جمع بین این دو داللت بر کمال دیگـري دارد و آن اینکـه   

که بعضی عزت براي اهللا تعالی به حکمت است پس عزت او مقتضی ظلم و ستم نیست کما این
آورد پـس   مـی  قدرت را با گناه بدسـت ها  آن باشند بعضی از می از مخلوقات قدرتمند اینگونه

. همچنین داوري خداوند و حکمـت او مقـرون بـه عـزت کامـل اسـت بـر        کند می ظلم و ستم
 . و اهللا اعلم.شود میعارض ها  آن خالف داوري مخلوق و حکمت او گاهی ذلت و خواري بر

به فایـده و ثمـرات ایمـان بـه اهللا تعـالی کـه       اي  اشاره باب بصورت خالصه و در خاتمه این
نمـاییم: کـه از آن    مـی  شریکی و همتایی براي او در ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات نیست

 جمله عبارتند از:
آورد بلکه سعادت هر دو دنیا بـر   می بنده به وسیله آن سعادت دنیا و آخرت را بدست -1

وقف است پس بنده بر حسب محافظتش از ایمان به ربوبیت، الوهیـت و  ایمان به اهللا مت
 رسد. می اسماء و صفات پروردگار متعال به خوشبختی و سعادت

ایمان بنده به ربوبیت و اسماء و صفات پروردگار بزرگترین سبب تـرس و خشـیت از    -2
باشد پس هنگامی که بنده پروردگارش را  می اوست و تحقق بخش طاعت و عبادتش

 ترسد و براي عبـادت او درخواسـت و طلـب    می و از او شود می شناخت به او نزدیک
 جوید. می و از معصیت و مخالفت او دوري کند می

 یابد و فکرش آرام می رسد و وجودش آرامش می بنده به وسیله آن به اطمینان قلب -3

ِينَ ٱ﴿ :دفرمای می رسد. اهللا تعالی می و در دنیا و آخرت به امنیت و هدایت شود می َّ� 
ْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم بِِذۡ�رِ  ِۗ ٱَءاَمُنوا َ� بِِذۡ�رِ  �َّ

َ
ِ ٱ�  .]٢٨[الرعد:  ﴾٢٨ ۡلُقلُوُب ٱَ�ۡطَم�ِنُّ  �َّ

کسانی که ایمان آوردند و قلبشان به ذکر و یاد خداوند آرام است. آگاه باشید که «
 ».شوند می ها مطمئن تنها با یاد خداوند ده
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پاداش آخرت متوقف بر ایمان به خداوند و درستی آن است. پس با آمـاده   رسیدن به -4
رسـد و داخـل    مـی  کردن و تحقق بخشیدن به لوازم آن بنده به ثواب و پاداش آخرت

ی اسـت  های نعمت که پهناي آن به اندازه آسمان و زمین است و در آن شود می بهشتی
ی خطور کرده است و از آتـش  که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب کس

 به رضایت پروردگار سبحانها  این یابد. و بزرگتر از همه می و عذاب شدید آن نجات
و در روز قیامـت بـا نگـاه کـردن بـه       شـود  مـی ن رسد چنانکه هرگز بر او خشمگین می

 گردند و از فالکت و بدبختی و فتنه گمراه کننـدگان  می صورت خداوند کریم متلذذ
 رهد. می

گردد. چیزي که نبودش  ان به اهللا تعالی باعث اصالح اعمال و قبول شدن آن میایم -5
 :فرماید می اعمال را به صاحبش برمی گرداند هرچند زیاد و متنوع باشد. اهللا تعالی

﴿ ِ يَ�ٰنِ ٱَوَمن يَۡ�ُفۡر ب  ﴾٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱوَُهَو ِ�  ۥَ�َقۡد َحبَِط َ�َملُهُ  ۡ�ِ
شوند و در آخرت از  می هرکس به ایمان کافر شود اعمالش نابود« .]٥ [املائدة:

َراَد  َوَمنۡ ﴿ :فرماید می و» زیانمندان است
َ
َوَسَ�ٰ لََها َسۡعَيَها وَُهَو ُمۡؤِمٞن  �ِخَرةَ ٱأ

ۡشُكوٗر�  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َسۡعُيُهم مَّ
ُ
خواهد و  هرکس آخرت را می« .]١٩[اإلرساء:  ﴾١٩فَأ

نماید درصورت داشتن ایمان سعی و تالششان مورد حق  می عی و تالشبراي آن س
 ».شود می شناسی واقع

 ایمان صحیح به خداوند صاحبش را بر ملتزم بـودن بـه حـق و تبعیـت از علـم و عمـل       -6
آورد تــا پنـد و انــدرزهاي ســودمند و   کشــاند و بنـده آمــادگی کامــل بدسـت مــی   مـی 

رت، هدف نیکو، مبادرت به کارهاي خیـر  عبرتهاي مؤثر فرا گیرد و باعث سالمت فط
هاي کریمانه و  و دوري از محرمات و منکرات و رسیدن به اخالق پسندیده و خصلت

 ي سودمند گردد.ها روش آداب و
از بدي و نـارحتی، امنیـت و   ها  آن ایمان به خداوند پناهگاه مؤمنان در تمام آنچه براي -7

 ه ناچار براي هرکسی از آنـان پـیش  ترس، اطاعت و معصیت و غیر آن از اموري که ب
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بـرد و   باشد. پس در هنگام خوشحالی و سرور به سوي ایمان به اهللا پناه می می آید، می
و نعمـت او را در آنچـه دوسـت دارد     گوید می و بر آن شکر کند می خداوند را حمد

بـا  و  شـود  مـی  برد. در هنگام نارحتی و سختی به سـوي ایمـان بـه اهللا پناهنـده     می بکار
گـردد.   می شوند و آنچه از ثواب و پاداش است بر او مترتب ایمانشان به او متوسل می

و  شـود  مـی  رونـد قلبشـان مطمـئن    می و در هنگام ترس و نارحتی به سوي ایمان به اهللا
گردد و بر تعظیم پروردگارشان مطمئن هستند و در هنگام طاعـت و   می ایمانشان زیاد

او بـر ایشـان    هـاي  نعمـت  رونـد و بـه   می سوي ایمان به اهللاتوفیق انجام اعمال صالح به 
نمایند و بر تکمیل کردن آن حـریص هسـتند و از خداونـد ثبـات بـر آن و       می اعتراف

نمایند. و در هنگام افتادن در گنـاه و معاصـی بـه سـوي      می توفیق قبولی آن را مسئلت
نمایند و از شر و ضررهایش  یم برند و به توبه کردن از آن مبادرت ایمان به اهللا پناه می

یابند. پس مؤمنان در تمام تغییرات و تصرفاتشان به سوي ایمان بـه خداونـد    می رهایی
 شوند. می یکتا پناهنده

گـردد   میها  قلب و صفاتش موجب محبت خداوند درها  نام شناخت خداوند به وسیله -8
ي بشري بـر دوسـت   ها باشند و نفس می و صفات خداوند از هر جهت کاملها  نام زیرا

هـا   قلـب  لـذا هنگـامی کـه محبـت خداونـد در      اند. داشتن فضیلت و کمال سرشته شده
شـوند و حکمتـی کـه خداونـد      مـی  تحقق یافت جوارح و اعضا به انجام عمل کشـیده 

 یابد. می بندگان را به خاطر آن که عبادت است، خلق نمود تحقق
دن به اینکـه خداونـد بـه تنهـایی در     و صفات خداوند باعث یقین پیدا کرها  نام علم به -9

و ایـن باعـث    شـود  مـی  نیازهاي بندگان تصرف دارد و اینکه براي او شریکی نیسـت، 
محقق شدن صدق و راستی و توکل بر خداوند در بـه دسـت آوردن مصـالح و منـافع     

گردد که در آن رستگاري و کامیابی بنده را به دنبال دارد. هـرکس   می دینی و دنیوي
 توکل کند خداوند به تنهایی براي او کافی است. بر خداوند
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نیکوي پروردگار و شناختن آن اسـت چـون   هاي  نام اساس داشتن هر معلومی شمردن -10
تمامی معلومات غیر از خداوند متعال، یا مخلوق یـا امـر او هسـتند کـه آن یـا علـم بـه        

چیـزي کـه   نیکو مصـدر خلـق و امرنـد دو    هاي  نام بودنها یا اطالع از شریعت اوست و
پروردگـار را همانگونـه کـه شایسـته یـک      هـاي   نـام  باشند لـذا هـرکس   می بهم مرتبط

 مخلوق است شمارش نماید همه علوم را برشمرده است.



 
 
 

 

 فصل دوم:

 بقیه ارکان ایمان





 
 
 

 ایمان به مالئکه

مبحث اول: تعریف مالئکه و اینکه خلقتشان از چیست و داراي چه صفات و 
 باشند. می خصوصیاتی

 ریف مالئکهتع
 گرفته شده و به معنی پیغام و رسالت است. )األَلُوكِ ( مالئکه جمع ملک است و از

باشـند کـه    مـی  ها مخلوقی از مخلوقات خداوند هستند، داراي اجسامی نورانی و لطیف آن
 ي پـاك درآورنـد. بسـیار قـوي و نیرومنـد هسـتند و      هـا  صـورت  و هـا  شـکل  قادرند خود را به

 به جا شوند. تعدادشان بسیار زیاد است و جـز خداونـد تعدادشـان را کسـی    توانند سریع جا می
هـا   آن را براي عبادت خود و اجراي اوامرش انتخاب کـرد و برگزیـد.  ها  آن داند. خداوند نمی

 دهند. می امر شده، انجامها  آن و آنچه را که به کنند مین در هیچ کاري نافرمانی خداوند

 نحوه خلقتشان:
روایت است که گفـت: رسـول اهللا صـلی     كه را از نور خلق نمود. از عائشهخداوند مالئک

َانُّ ِمْن َماِرٍج ِمـْن نَـاٍر وَُخِلـَق « اهللا علیه وسلم  فرمودند:
ْ
َمَالئَِ�ُة ِمْن نُوٍر وَُخِلَق اجل

ْ
ُخِلَقْت ال

ا وُِصَف لَُ�مْ  از آنچـه برایتـان   خداوند مالئکه را از نور، اجنه را از آتش و آدم را « ١»آَدُم ِممَّ

 ».وصف نموده خلق کرد

 صفاتشان:
 بیان شده است که از آن جمله:ها  آن در کتاب و سنت صحیح صفات و حقیقت

 ).2996صحیح مسلم برقم ( 1
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َها﴿ :فرماید می اهللا تعالی اند. ها به قدرت و شدت وصف شده آن ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ قُٓواْ  �َّ َءاَمُنوا

ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها 
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
التحريم: [ ﴾َعلَۡيَها َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ ِشَدادٞ  ۡ�َِجاَرةُ ٱوَ  اُس �َّ ٱأ

اي کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن انسان و « .]٦
خداوند در  »اند سخت و شدید گماشته شدههایی  مالئکه سنگ است، نجات دهید و بر آن

صاحب قدرت بسیار « .]٥النجم: [ ﴾٥ ۡلُقَوىٰ ٱَشِديُد  ۥهُ َعلَّمَ ﴿ :فرماید می ÷وصف جبریل

ٍ� ِعنَد ذِي ﴿ :فرماید می و در وصف او همچنین» علم را به او آموخت َمِكٖ�  ۡلَعۡرِش ٱذِي قُوَّ
جاه و  دارايعرش صاحب قدرتست، و نزد اي صاحب قوت و  مالئکه« .]٢٠التكوير: [ ﴾٢٠

 ».باشد می منـزلت
 كمخلوقات و داراي اجسامی بزرگ هستند. در صحیح مسلم از عائشه ها از بزرگترین آن

ِ  َولََقدۡ ﴿ در مورد معنی این سخن اهللا تعالی صروایت است که گفت: از پیامبر ُفقِ ٱرََءاهُ ب
ُ
�ۡ 

فق اآشکار در باالترین  یجبریل را به صورت صبه یقین محمد« .]٢٣التكوير: [ ﴾٢٣ لُۡمبِ�ِ ٱ

رَُه ىلَعَ ُصوَرتِِه الَّيِت ُخِلَق َعلَيَْها َ�ْ�َ َهاَ�ْ�ِ « پرسیدم، فرمودند:» دید
َ
�ُل لَْم أ إِ�ََّما ُهَو ِجرْبِ

رِْض 
َ ْ
 األ

َ
َماِء إِىل ِقِه َما َ�ْ�َ السَّ

ْ
ا ِعَظُم َخل َماِء َسادًّ ْ�تُُه ُمنَْهِبًطا ِمْن السَّ

َ
َ�ْ�ِ َرأ َمرَّ

ْ
او جبریل « ١»ال

ی که خلق شده، ندیدم. او را دیدم که از آسمان فرود است و من جز دو بار او را بر صورت
و امام احمد از عبداهللا بن » آمد که بزرگی خلقتش بین آسمان و زمین را پر کرده بود

ِ « که گفت: کند می روایت تمسعود ى رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ ِستُّ ِمائَِة ص َرأ

َ
�َل يِف ُصوَرتِِه َوهل ِجرْبِ

ُ َجنَاٍح لُكُّ َجنَاٍح ِمنَْها قَ  َاقُوِت َما ا�َّ
ْ

رِّ َوايل ُ�َق �َْسُقُط ِمْن َجنَاِحِه ِمْن اتلََّهاِو�ِل َوادلُّ
ُ ْ
ْد َسدَّ األ

جبریل را در صورت حقیقی خودش دید که ششصد بال داشت و  صرسول اهللا« ٢»بِِه َعِليمٌ 
چه که ي گوناگون، مروارید و یاقوت آنها رنگ هایش هر بال او افق را پوشانیده بود و از بال

 ».افتاد خداوند به آن علیم است فرو می

 ).177صحیح مسلم برقم ( 1
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 فرمودند:صلی اهللا علیه وسلم  روایت است که رسول اهللا بو ابوداود از جابر بن عبداهللا

» 
َ

ُذنِـِه إيِل
ُ
َعْرِش إِنَّ َما َ�ْ�َ َشْحَمِة أ

ْ
ِ ِمْن مَحَلَِة ال َث َ�ْن َملٍَك ِمْن َمَالئَِ�ِة ا�َّ َحدِّ

ُ
ْن أ

َ
ِذَن يِل أ

ُ
 أ
هـاي   از مالئکـه اي  مالئکـه  به من اجـازه داده شـد تـا در مـورد    « ١»تِِقِه َمِسَ�ُة َسبِْع ِمائَِة اَعمٍ اَع 

 ».مسیر هفتصد سال استاش  حامل عرش صحبت کنم که فاصله بین نرمه گوش تا شانه
از نظر خلقت و اندازه متفاوتند و بر یک ها  آن این است کهها  آن از جمله صفات دیگر

ششصد ها  آن دو بال، سه بال، چهار بال و بعضی دیگر ازها  آن نیستند. بعضی از درجه واحد

ِ فَاِطرِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ :فرماید می بال دارند. اهللا تعالی َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
رُُسً�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱَجاِعِل  ۡ�

ۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۚ يَزِ�ُد ِ�  ۡجنَِحةٖ مَّ
َ
ْوِ�ٓ أ

ُ
ۚ  ۡ�َۡلقِ ٱأ  از آن حمد و ستایش« .]١فاطر: [ ﴾َما �ََشآُء

 يرسان فرستادگان بسو را پیام مالئکهو زمین است و ها  آسمان است که آفریدگار ییخدا
در  اند. دوگانه و سه گانه و چهارگانه يبالها يکه داراهایی  ت مالئکهده اسینبیاء گردانا

 ».افزاید می آفریدن هرچه بخواهد
در باالترین حد خود است. اهللا تعالی در حق ها  آن زیبایی و جمالها  آن صفاتاز جمله 

�ٖ فَ  ُذو ٥ ۡلُقَوىٰ ٱَشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿ :فرماید می ÷جبریل آن « .]٦-٥النجم: [ ﴾٦ ۡسَتَوىٰ ٱِمرَّ
 يصحیح و رسا، و منظر يعقل فراوان، و رأ يدارا مالئکه بسیار نیرومند او را تعلیم داد.

که خدا او را بر آن آفریده بود) بر رسول جلوه  یبه همان صورت( بخلقت کامل خـوب که

یعنی صاحب شکل و صورت  ذو مرة« ذو مرة: ذو منظر حسن)( :فرماید می ابن عباس». کرد

بسیار زیاد اش  صاحب خلقتی که زیبایی« ذو خلق طو�ل حسن)( :گوید می و قتاده» زیبا

 ».است
ۡ�َنهُ ﴿ دهد: می خبر ÷ام رؤیت یوسفو اهللا تعالی از زنانی هنگ

َ
ا َر� نَهُ  ۥٓ فَلَمَّ ۡ�َ�ۡ

َ
 ۥأ

ِ َما يِۡدَ�ُهنَّ َوقُۡلَن َ�َٰش ِ�َّ
َ
ۡعَن � ٓ إِ�َّ َملَٞك َكرِ�ٞم  َ�َٰذا َوَ�طَّ ا إِۡن َ�َٰذا  .]٣١يوسف: [ ﴾٣١�ََ�ً

: منزه هنگامی که او را دیدند وي را بس شگرف یافتند و دستهاي خود را بریدند و گفتند«

 ). قال الهیثمی فی المجمع : رجاله رجال الصحیح.4727)، برقم (96/  5سنن أبی داود : ( 1
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این را ها  آن و». بزرگوار چیز دیگري نیستاي  مالئکه است خداوند. این بشر نیست این جز
 اند. گفتند زیرا نزد مردم مالئکه با جمال زیبا و خیره کننده وصف شده

 بزرگوار و واال مقام هستند. اهللا تعالیها  آن این است کهها  آن و از صفات دیگر

يِۡدي َسفَ ﴿ :فرماید می
َ
هایی  به دست مالئکه« .]١٦-١٥عبس: [ ﴾١٦كَِرا� بََرَر�ٖ  ١٥َر�ٖ بِ�

َ�ٰتِبَِ�  كَِراٗما ١٠�نَّ َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظَ� ﴿ :فرماید میو » واال مقام بزرگوار و نیکوکار و
حوال و اعمال شما مأمورند، امراقبت  يبرا ییها البته و یقینًا نگهبان« .]١١-١٠اإلنفطار: [ ﴾١١

 ».نویسند می اعمال بندگان را وبزرگوارند  کههایی  الئکهم
ْسـتَيِح « :فرمایـد  مـی  تدر حق عثمان ج باشد. پیامبر می حیاها  آن از جمله صفات

َ
 أ

َ
ال

َ
أ

َمَالئَِ�ةُ 
ْ
 ».، شرم نکنمکنند می آیا از مردي که مالئکه از او شرم« ١»ِمْن رَُجٍل �َْستَيِح ِمنُْه ال

ٓ ﴿ :فرماید می علم است. خداوند در خطابش به مالئکهها  آن از جمله صفات دیگر قَاَل إِّ�ِ
ۡعلَُم َما َ� َ�ۡعلَُموَن 

َ
اهللا عزوجل ». دانید نمی دانم که شما من چیزي می« .]٣٠البقرة: [ ﴾٣٠أ

دانند. و  ها نمی آن که کند می و براي خودش علمی را ثابت کند می براي مالئکه علم را ثابت

صاحب « .]٥النجم: [ ﴾٥ ۡلُقَوىٰ ٱَشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿ :فرماید می ÷جبریلخداوند در حق 

اهللا عليه وسلم هذا القرآن  علم �مًدا ص�( :فرماید می طبري» قدرت بسیار او را تعلیم داد

و این متضمن وصف ». یاد داد صاین قرآن را به محمد ÷جبریل« جرب�ل عليه السالم)
 ن است.جبریل به علم و تعلیم دادن آ

ثابـت اسـت   هـا   آن و چیزهاي دیگري در کتاب و سنت از صفات بزرگ و اخالق کریمه
 داللت دارد.ها  آن که بر بلندي شأن و منزلت
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 ها ي آنها ویژگی خصوصیات و
 اختصـاص داده و بـدان وسـیله   هـا   آن و صفاتی است که خداوند به ها ویژگی براي مالئکه

 ات متمایز گردانیده است که از آن جمله:را از جن و انس و سایر مخلوقها  آن
 در آسمان است و براي اجراي اوامر خداوند در حق مخلوقات به زمین فرودها  آن جایگاه

ُِل ﴿ :فرماید می دارد. اهللا تعالیها  آن آیند و این حکایت از بلندي جایگاه و مقام می ّ�َ�ُ 
ِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱ وحِ ٱب ِ  لرُّ ۡمرِه

َ
ٰ مَ  ۦِمۡن أ روح  ارا ب مالئکهخدا « .]٢النحل: [ ﴾ۦٓ ن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِ َ�َ

 َوتََرى﴿ :فرماید میو » فرستد می از بندگانش که بخواهد فرود سبر هر ک خود فرمانبه 
ینی ب می و مالئکه را« .]٧٥الزمر: [ ﴾�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهمۚۡ  ۡلَعۡرِش ٱَحآّفَِ� ِمۡن َحۡوِل  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱ

 ».که پیرامون عرش به ستایش پروردگار به تسبیح مشغولند
َ�تََعـاَ�بُوَن « روایت است که رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم  فرمودنـد:     تاز ابوهریره

ـ، ثـمَّ  َعرْصِ
ْ
َفْجِر وََصالِة ال

ْ
 ِ�يُ�ْم َمالئَِ�ٌة بِاللَّيِْل َوَمالئَِ�ٌة بِانلََّهاِر، َوَ�ْتَِمُعوَن يِف َصالِة ال

نَـ
ْ
تُْم ِعبَاِدي؟ َ�يَُقولُوَن: تََر�

ْ
ْعلَُم بِِهْم: َكيَْف تََر�

َ
لُُهْم وَُهَو أ

َ
يَن بَاتُوا ِ�يُ�ْم، فَيَْسأ ِ

َّ
اُهْم َ�ْعُرُج اذل

تَيْنَاُهْم وَُهْم يَُصلُّونَ 
َ
بـه  روز  در دیگـر هـایی   مالئکهشب و در هایی  مالئکه« ١»وَُهْم يَُصلُّوَن، َوأ

 شـوند. سـپس،   هنگام نماز صبح و عصر، با هم جمـع مـی  در . و شوند می دنبال هم بر شما وارد
رونـد. خداونـد متعـال بـا      بسوي عـرش الهـی مـی    اند، که شب را نزد شما سپري کردهاي  دسته

بنـدگان مـرا در چـه حـالی رهـا      پرسـد:   داند، از آنان می وجودي که حال بندگانش را بهتر می
جدا ها  آن هنگامی که نزد آنان رفتیم و زمانی که ازگویند: پروردگارا!  ؟ در جواب میکردید

 نصوص در این باره بسیار است و گنجاندن همه ».شدیم، مشغول نماز خواندن و عبادت بودند
 در اینجا مشکل است.ها  آن

شوند. خداوند آن را بر  نمی ي آنان این است که به مؤنث وصفها ویژگی از جمله

ْ وََجَعلُ ﴿ :کند می کافران انکار ِينَ ٱ لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱ وا ْ َخۡلَقُهۡمۚ  لرَّ�ٱُهۡم ِعَ�ُٰد  �َّ َشِهُدوا
َ
ۚ أ إَِ�ًٰثا
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و مالئکه را که بندگان رحمان هستند « .]١٩الزخرف: [ ﴾١٩لُوَن  َٔ َسُتۡكَتُب َشَ�َٰدُ�ُهۡم َو�ُۡ� 
 شود می هبزودي نوشتها  آن حضور داشتند؟ گواهیها  آن دهند. آیا در خلقت می مؤنث قرار

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می و» شود می و از ایشان پرسیده َّ�  ِ وَن  �ِخَرةِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱلَيَُسمُّ
نَ�ٰ ٱ�َۡسِمَيَة 

ُ
کسانی که به روز آخرت ایمان ندارند مالئکه را در « .]٢٧النجم: [ ﴾٢٧ ۡ�

 ».نهند می نامگذاري مؤنث نام
. و هیچ کنند مین آنان این است که در هیچ کاري نافرمانی خداوند يها ویژگی از جمله

را بر طاعت خود و اجراي اوامرش آفرید ها  آن بلکه خداوند کند مین گناهی به دلشان خطور

َ ٱ�َّ َ�ۡعُصوَن ﴿ :فرماید می کما اینکه اهللا تعالی َمرَُهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  �َّ
َ
ٓ أ  ﴾٦َما

» کنند میو به دستورات او عمل  کنند مین یسرپیچ وندآنان از دستورات خدا« .]٦: التحريم[

ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  َ� ﴿ :فرماید میو همچنین  ِ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه
َ
همیشه « .]٢٧األنبياء: [ ﴾٢٧َ�ۡعَملُوَن  ۦوَُهم بِأ

 ».خود هستند يگفتار ایشان بعد از گفتار خداست، همیشه مطیع فرمان خدا
شوند.  نمی این است که از عبادت خداوند سست و خستهها  آن ي دیگرها ویژگی هاز جمل

وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِ  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ :فرماید می خداوند وَن  ۦَ� �َۡسَتۡكِ�ُ  �َُسّبُِحونَ  ١٩َوَ� �َۡسَتۡحِ�ُ
َۡل ٱ وَن  �ََّهارَ ٱوَ  �َّ  زد اویند از عبادت تکبرو کسانی که ن« .]٢٠-١٩األنبياء: [ ﴾٢٠َ� َ�ۡفُ�ُ

 و در آیه دیگري» کنند می آنکه سستی ورزند تسبیح خداوند بی ورزند شبانه روز نمی

ْ ٱ فَإِنِ ﴿ :فرماید می وا ِينَ ٱفَ  ۡسَتۡكَ�ُ ِ  ۥِعنَد َرّ�َِك �َُسّبُِحوَن َ�ُ  �َّ ۡلِ ٱب ُموَن۩  َٔ وَُهۡم َ� �َۡ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ
بر ورزیدند کسانی که در پیشگاه پروردگار تو هستند شبانه تکها  آن اگر« .]٣٨فصلت: [ ﴾٣٨

 ».شوند نمی گویند و خسته روز او را تسبیح می
اختصـاص داده اسـت. و   هـا   آن ها بعضی از خصوصیات مالئکه بود که خداوند تنها به این

در یک جمله اینکه مالئکه از جنس دیگري هستند. اصل خلقت و بوجود آمدنشان بـا جـن و   
و اجنه خصوصیات مخصوص به خـود دارنـد   ها  انسان . کما اینکه هر یک ازکند می رقانس ف

 و اهللا اعلم. شود می به وسیله آن از دیگري تمییز دادهها  آن که هرکدام از
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 مبحث دوم: جایگاه ایمان به مالئکه، کیفیت و دالیل آن

 ها: آن منزلت ایمان به
باشـد. و ایمـان جـز بـه وسـیله آن       مـی  ین اسـالم ایمان به مالئکه یکی از ارکان ایمان در د

در سـنتش از آن خبـر    ج گردد و خداوند در کتابش بر آن تصریح کرده و پیامبر نمی متحقق
 داده است.

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی نِزَل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِما ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب َّ� 

پیامبر و مؤمنان به آنچه به سوي او از جانب « .]٢٨٥البقرة: [ ﴾ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَ�ٰٓ�َِكتِهِ َومَ 

». و پیامبران ایمان دارندها  کتاب پروردگار نازل شده ایمان دارند و همگی به اهللا، مالئکه،
رش نازل کرده بر خداوند خبر داده که ایمان به مالئکه همراه با بقیه ارکان ایمان که بر پیامب

 باید فرمانبردار باشند.ها  آن باشد و می او و امتش واجب
ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ۡلِ�َّ ٱ۞لَّۡيَس ﴿ :فرماید می و در آیه دیگري ن تَُولُّوا

َ
 لَۡمۡغرِِب ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱأ

ِ  ۡلِ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب  .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
نیکی این نیست که روي خود را به سوي مشرق و مغرب کنید بلکه نیکی این است که به «

ایمان به این خصائل را نیکی » و پیامبران ایمان داشته باشید.ها  کتاب اهللا، روز آخرت، مالئکه،
و این چیزهاي ذکر  -رود می مام خیرها بکارنیکی اسمی است که براي ت -نام نهاده است و 

 .شود میشده اصول و شالوده اعمال صالح و ارکان ایمان هستند که از آن سایر شعب جدا 
همچنانکه اهللا عزوجل خبر داده هرکس به آن ارکان کافر شود به خداوند کفر ورزیده 

ِ ﴿ :فرماید می است. ِ ٱَوَمن يَۡ�ُفۡر ب  لَّ َ�َقۡد ضَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦُ�ُتبِهِ وَ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
پیامبران و روز آخرت  ها، کتاب و هرکس به اهللا، مالئکه،« .]١٣٦النساء: [ ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا 

کفر را بر کسی که این ارکان را انکار کند » کافر شود در گمراهی بسیار دوري افتاده است.
نماید. این دلیل است بر اینکه  ا به گمراهی بسیار دوري وصف میرها  آن و کند می اطالق



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    130

باشد و هرکس آن را ترك کند از امت  می ایمان به مالئکه رکن عظیمی از ارکان ایمان
 گردد. می اسالم خارج

ــن       ــر ب ــحیحش از عم ــلم در ص ــام مس ــه ام ــدیثی ک ــت دارد. در ح ــر آن دالل ــز ب ــنت نی س

بَيْنََمـا « :فرمایـد  مـی  صآمده که رسـول اهللا  که مشهور به حدیث جبریل است، تخطاب

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َذاَت يَْوٍم إِْذ َطلََع َعلَيْنَا رَُجٌل َشِديُد َ�يَاِض اثلِّ  ِ َص�َّ ا�َّ ُْن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ
َ

يَـاِب �
 َ�ْعِرفُُه مِ 

َ
َفِر َوال ثَُر السَّ

َ
 يَُرى َعلَيِْه أ

َ
َعِر ال  انلَّـيِبِّ َصـ�َّ َشِديُد َسَواِد الشَّ

َ
َحٌد َحىتَّ َجلَـَس إِىل

َ
نَّا أ

ـ يِْه ىلَعَ فَِخَذيِْه َوقَـاَل يَـا ُ�َمَّ بَتَيِْه َووََضَع َكفَّ
ْ
 ُرك

َ
بَتَيِْه إِىل

ْ
ْسنََد ُرك

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَأ ِ� ا�َّ ْخـرِبْ

َ
ُد أ

ُ َعلَيِْه  ِ َص�َّ ا�َّ ِْسَالِم َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ

نَّ َ�ْن اإل
َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْن �َْشـَهَد أ

َ
ِْسـَالُم أ

ْ
وََسلََّم اإل

اَكَة َوتَُصـوَم َرَمَضـاَن وَ  َالَة َوتُْؤِ�َ الـزَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوتُِقيَم الصَّ ِ َص�َّ ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ ُـجَّ ُ�َمَّ حتَ
ِْه َسِبيًال قَ 

َ
َيَْت إِْن اْستََطْعَت إِيل

ْ
ِ� َ�ـْن ابل ْخرِبْ

َ
قُُه قَاَل فَأ ُ َوُ�َصدِّ

ُ
هل

َ
ُ �َْسأ

َ
اَل َصَدقَْت قَاَل َ�َعِجبْنَا هل

َقَدِر خَ 
ْ
ِخِر َوتُْؤِمَن بِال

ْ
َْوِم اآل ِ َوَمَالئَِ�ِتِه َوُ�تُِبِه َورُُسِلِه َوايلْ ْن تُْؤِمَن بِا�َّ

َ
يَماِن قَاَل أ ِ

ْ
هِ اإل ْ�ِهِ َورَشِّ

خْ 
َ
ُه قَاَل َصَدقَْت قَاَل فَأ إِنَـّ

إِْن لَْم تَُ�ْن تََراُه فَ
نََّك تََراُه فَ

َ
َ َك� ْن َ�ْعبَُد ا�َّ

َ
ِْحَساِن قَاَل أ

ْ
ِ� َ�ْن اإل رِبْ

ِ� َ�ـنْ  ْخرِبْ
َ
ائِِل قَـاَل فَـأ ْعلََم ِمْن السَّ

َ
َمْسئُوُل َ�نَْها بِأ

ْ
اَعِة قَاَل َما ال ِ� َ�ْن السَّ ْخرِبْ

َ
 يََراَك قَاَل فَأ
َماَرتَِها قَاَل 

َ
ُنْيَاأ اِء َ�تََطاَولُوَن يِف ابلْ َعالََة راَِعَء الشَّ

ْ
ُعَراَة ال

ْ
َُفاَة ال

ْ
ْن تََرى احل

َ
َمُة َر�َّتََها َوأ

َ ْ
ْن تَِ�َ األ

َ
ِن أ

عْ 
َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ُت ا�َّ

ْ
ائُِل قُل تَْدرِي َمْن السَّ

َ
ُم قَـاَل لَ قَاَل ُ�مَّ اْ�َطلََق فَلَِبثُْت َمِليًّا ُ�مَّ قَاَل يِل يَا ُ�َمُر أ

تَاُ�ْم ُ�َعلُِّمُ�ْم ِدينَُ�مْ 
َ
�ُل أ إِنَُّه ِجرْبِ

 پیـامبر اکـرم صـلی اهللا علیـه وسـلم     روزي مـا نـزد   « ١»فَ
، و موهاي سرش بسیار ي بر تن داشتنشسته بودیم، مردي بر ما وارد شد که جامه بسیار سفید

وییم از جایی دور آمـده  شناخت، و هیچ اثر سفر بر او نبود که بگ نمی سیاه، و کسی از ما او را
که نزد پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  نشست، و دو زانوي خـود را بـه دو زانـوي پیـامبر     است، تا این 

نهـاد، وگفـت: اي   او صلی اهللا علیه وسـلم  صلی اهللا علیه وسلم  چسباند، و دو دستش را بر دو ران 
 محمد! مرا از اسالم خبر ده.

پاسخ فرمود: اسالم عبارت است از این کـه گـواهی دهـی و    پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  در 
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یقین داشته باشی، معبودي به حق جز خداي یکتا نیست، و آن که محمد فرستاده خداسـت، و  
بگیري، و اگر توانایی بـدنی و   را برپا داري، و زکات بدهی، و روزه[ماه مبارك] رمضاننماز 

اشی حج خانه خـدا کنی.آن مرد گفـت: راسـت   براي سفر داشته باي  وسیله مالی و توشه راه و
 گفتی.

در حـالی کـه   ( کنـد  مـی ما به شگفت آمدیم که از رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم  سؤال 
در حالی که تصدیق نشـانه دانسـتن اسـت).    ( نماید می سؤال، عالمت ندانستن است) و تصدیق

است از این کـه ایمـان بیـاوري    : ایمان عبارت ندفرمود ایشانگفت: پس مرا از ایمان خبر ده، 
و ایمان بیـاوري بـه پیامــبران خــدا، و ایمـان       ،خدا مالئکهبه یگانگی خدا، و ایمان بیاوري به 

یعنی تقدیر)، و ایمـان بیـاوري بـه خیـر و     ( بیاوري به روز قیامت، و ایمان بیاوري به سرنوشت؛
 شر آن.آن مرد گفت: راست گفتی.

خبر ده، فرمود: نیکوکاریی عبارتست از اینکه چنان خدا  گفت: مرا از احسان و نیکوکاري
بینـد.   مـی  بینی، یقـین بـدار کـه او تـو را     نمی بینی، و اگر تو او را می را بندگی کنی گویا او را

 سـؤال کننـده  در ایـن مسـأله) دانـاتر از    ( گفت مرا از روز قیامت خبر ده، فرمود: پرسیده شـده 
قیامت بـاخبر سـاز، فرمـود: آنکـه کنیـز آقـایش را       هاي  هنیست، آن مرد گفت: پس مرا از نشان

یعنی مادران را خوار و حقیر شمارنـد و خود را آقاي مـادر بداننـد). و آنکـه پـا و تـن      ( بزاید،
و زیاده روي در سـاختمان)  ( برهنگان بینوا، و چوپان گوسفندان را ببینی که به برافراشتن کاخ

: اي عمـر! میـدانی   ندفرمود صرسول اهللانشستم، و بپردازند. پس آن مرد رفت، و من چندي 
دانند، فرمود: او جبریـل بـود،    میکه سؤال کننده چه کسی بود؟ گفتم: خدا و رسول خدا بهتر 

 ».تا با پرسش و پاسخ کردنش) دینتان را به شما بیاموزد( که آمده بود
هجـی اسـت   این حدیث بزرگ مشتمل بر اصول دین و تمام درجات آن بـود و آن تنهـا من  

 هـا،  که در تعلیم ایـن دیـن بـر اسـاس پرسـش و پاسـخ بـین فرسـتاده ملکـی و افضـل مالئکـه           
اسـت. بـر    صـلی اهللا علیـه وسـلم    و آن محمـد هـا   انسـان  ، و بین رسول بشر، افضـل ÷جبریل

مسلمانان شایسته است که این حدیث عظیم را محافظت نمایند و منهجشـان را در یـادگیري و   
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بر آن بودند. و در حدیث، ایمان به مالئکه  شرا بگیرند همانگونه که سلفتعلیم دادن از آن ف
واهللا  …باشد که مقصود و هدف مـا در اینجـا همـین اسـت     می به عنوان رکنی از ارکان ایمان

 اعلم.

 کیفیت و چگونگی ایمان به مالئکه
تـا ایمـان   را درك کند و بفهمد ها  آن ایمان به مالئکه متضمن کارهایی است که بنده باید

 به مالئکه در او تحقق پیدا کند و آن عبارتند از:

کما اینکه نصوصی که پیشتر آورده شد داللت دارد ها  آن اعتراف و تصدیق به وجود -1
 رکنی از ارکان ایمان اسـت کـه ایمـان جـز بـا آن تحقـق پیـدا       ها  آن بر اینکه ایمان به

 .کند مین

داد.  نمی راها  آن خداوند کسی تعدادزیاد است و جز ها  آن ایمان به اینکه تعداد -2

َوَما َ�ۡعلَُم ُجُنوَد َرّ�َِك ﴿ :فرماید میهمانگونه که نصوص بر آن داللت دارند. اهللا تعالی 
یعنی اینکه به خاطر زیاد بودنشان، تعداد سربازان پروردگارت  .]٣١[املدثر:  ﴾إِ�َّ ُهَوۚ 

 اند. گفته داند. تعدادي از سلف آن را نمی را جز خود او کسی
انـد   روایت کرده تو در حدیث طوالنی اسراء که شیخین از حدیث مالک بن صعصعه

َيُْت « ...( فرمودند: ج که پیامبر
ْ

�ُل َما َهَذا قَاَل َهَذا ابل ُت يَا ِجرْبِ
ْ
َمْعُموُر َ�ُقل

ْ
َيُْت ال

ْ
ُ�مَّ ُرفَِع يِل ابل

َف 
ْ
ل
َ
َمْعُموُر يَْدُخلُُه لُكَّ يَْوٍم َسبُْعوَن أ

ْ
 ١»َملٍَك إَِذا َخرَُجوا ِمنُْه لَْم َ�ُعوُدوا ِ�يِه آِخـُر َمـا َعلَـيِْهمْ  ال
گفـتم: اي جبریـل ایـن چیسـت؟ گفـت: ایـن بیـت         بیت المعمور را به من نشان دادنـد  سپس«

 شـوند و هنگـامی کـه از آن خـارج     مـی  المعمور است. هر روز هفتاد هزار مالئکـه داخـل آن  
 ».گردند آن باز نمیشوند دیگر براي بار دیگر در  می

روایـت اسـت کـه رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه        تو در صحیح مسلم از عبداهللا بن مسعود

ـَف َملَـٍك « وسلم  فرمودند:
ْ
ل
َ
َف ِزَماٍم َمَع لُكِّ ِزَماٍم َسـبُْعوَن أ

ْ
ل
َ
يُْؤَ� جِبََهنََّم يَْوَمئٍِذ لََها َسبُْعوَن أ
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وَ�َها آورند و هـر   مي ه داراي هفتاد هزار افسار استدر آن روز جهنم را در حاليك« ١»َ�ُرُّ

این دو حدیث داللـت دارد بـر اینکـه تعـداد مالئکـه      » كشند. مي افسار را هفتاد هزار مالئكه
شـوند سـپس دیگـر     می زیاد است. هنگامی که هر روز هفتاد هزار مالئکه داخل بیت المعمور

داللـت دارد  ها  آن بر زیاد بودن( آیند ها می آن هاي دیگر غیر از به آن برنمی گردند و مالئکه
کـه برگردنـد). و جهـنم در     شـود  مـی نها  آن زیرا تعدادشان آن قدر زیاد است که دیگر نوبت

دیگـر بایـد   هـاي   . پـس حـال مالئکـه   شـود  می روز قیامت به وسیله این تعداد از مالئکه آورده
ز خالقشان تبارك و تعالی را جها  آن چگونه باشد که به کارهاي دیگر مشغول هستند و تعداد

 داند. نمی کسی
 :فرماید مینزد خداوند. اهللا تعالی ها  آن اعتراف به مقام و منزلت و کرامت و شرافت -3

﴿ ْ َذَ ٱ َوقَالُوا �ۗ ُسۡبَ�َٰنهُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ �َّ ۡكَرُموَن  ۥۚ َوَ�ٗ ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  َ�  ٢٦بَۡل ِعَبادٞ مُّ وَُهم  ۡلَقۡولِ ٱب
 ِ ۡمرِه

َ
و گفتند خداوند فرزندي اتخاذ نموده، « .]٢٧-٢٦[األنبياء:  ﴾٢٧َملُوَن َ�عۡ  ۦبِأ

در ، هستندخدا  یبلکه آنان همه بندگان گرامخداوند از این گفته پاك و منزه است، 
 :فرماید میو » دهند می گیرند و دستورش را انجام نمی گفتار بر خداوند پیشی

يِۡدي َسَفَر�ٖ ﴿
َ
بزرگوار هایی  به دست مالئکه« .]١٦-١٥[عبس:  ﴾١٦كَِرا� بََرَر�ٖ  ١٥بِ�

 را به اینکه نزد خداوند گرامی و واال مقام هستند وصفها  آن »واال مقام و نیکوکار و

ِينَ ٱفَ ﴿ :فرماید می . و اهللا تعالی در حقشانکند می ِ  ۥِعنَد َرّ�َِك �َُسّبُِحوَن َ�ُ  �َّ ۡلِ ٱب َّ� 
کسانی که در پیشگاه پروردگارت « .]٣٨[فصلت:  ﴾٣٨وَن۩ مُ  َٔ وَُهۡم َ� �َۡ�  �ََّهارِ ٱوَ 

را اینگونه ها  آن خداوند». شوند نمی گویند و خسته می هستند شبانه روز او را تسبیح
که بخاطر شرافت و بزرگیشان است که نزد او هستند. همراه با مقام  کند می وصف

در ها  آن ه خداوند بهاي. همانگونه ک بندگی براي او بدون هیچگونه خستگی و سستی
خورد و این به خاطر شرافتشان نزد اوست.  می جاهاي متعددي از کتابش سوگند
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ٰتِ ٱوَ ﴿ :فرماید می خداوند َّ� ٰٓ ا  ل�َّ ِٰجَ�ٰتِ ٱفَ  ١َصّفٗ ٰلَِ�ِٰت ٱفَ  ٢زَۡجٗر�  ل�َّ  ﴾٣ذِۡكًرا  ل�َّ
به  اند؛ به زجر کنندگان که سوگند به صف بستگان که صف بسته« .]٣-١[الصافات: 

 ۡلَ�ِٰرَ�ِٰت ٱفَ ﴿ :فرماید می و». دهند؛ و به تالوت کنندگان آیات خداوند می سختی زجر
ۡو نُۡذًرا  ٥ذِۡكًرا  لُۡمۡلقَِ�ٰتِ ٱفَ  ٤فَۡرٗقا 

َ
ها  آن سوگند به« .]٦-٤[املرسالت:  ﴾٦ُعۡذًرا أ

 ها و شواهد بر اکرام مالئکه و تنوع اسلوب». که جدا کننده و القا کننده وحی هستند
از کتاب خداوند بسیار است که بر صاحبان تحقیق از آنچه بیان آن در شرع ها  و شیوه

 خداوند قطعی شده است، پوشیده نیست. واهللا اعلم.
بر بعضی دیگر که نصوص بر آن داللت دارد، ها  آن باید به فضل و منزلت بعضی از -4

ُ ٱ﴿ اعتقاد داشت: َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱ َوِمَن رُُسٗ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱيَۡصَطِ� ِمَن  �َّ ۢ بَِص�ٞ  �َّ َسِميُع
رسوالنی را برمی گزید. همانا ها  انسان خداوند از مالئکه و« .]٧٥[احلج:  ﴾٧٥

ِ  لَۡمِسيحُ ٱ�َۡستَنِكَف  لَّن﴿ :فرماید میو » خداوند شنواي بیناست َّ ن يَُ�وَن َ�ۡبٗدا ّ�ِ
َ
أ

ُ�ونَۚ ٱ لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَوَ�  اي  بنده مسیح و مالئکه مقرب از اینکه« .]١٧٢النساء: [ ﴾لُۡمَقرَّ
به ها  آن به اینکه کسانی از کنند می این آیات ما را آگاه». براي خدا باشند ابا ندارند

 بر دیگران داللتها  آن باشند که همین بر فضیلت می رسالت برگزیده شده و مقرب
هستند. افضل مقربین، سه نماید. برترین مالئکه: مقربان همراه حامالن عرش  می

که به وسیله آن نماز  صلی اهللا علیه وسلم در دعاي پیامبرها  آن مالئکه هستند که ذکر

ا� رب جرب�ل ومياكئيل و�رسافيل « فرمود: می کرد موجود است. می شب را شروع

اي پروردگار جبریل، میکائیل « ١).».فاطر السماوات واألرض اعلم الغيب والشهادة
و زمین، اي کسی که بر نهان و آشکار خبر ها  آسمان فیل اي برپا دارندهو اسرا
 ».…داري

)، ونحوهمـا مسـلم فـی    1625، بـرقم ( 173/  3، والنسائی فی السـنن :  156/  6رواه اإلمام أحمد فی المسند :  1
 ).1357)، وابن ماجه، برقم (770الصحیح، برقم (
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باشد که او مسئول وحی است و شرف و بزرگی او به  می ÷و افضل این سه نفر جبریل
باشد. خداوند در کتابش به آنچه که دیگر مالئکه را با  اش می خاطر بزرگی و شرافت وظیفه
برد و به زیباترین صفات  او را نام میها  نام ه است و با اشرفترینآن ذکر ننموده از او یاد کرد

وحُ ٱبِهِ  نََزَل ﴿ :فرماید می هاي او روح است. اهللا تعالی نماید. از اسم می او را وصف ِم�ُ ٱ لرُّ
َ
�ۡ 

و » دومفرنازل الروح األمین  ،یکتا بوسیله جبریل يقرآن را خدا« .]١٩٣الشعراء: [ ﴾١٩٣

ُل �َ ﴿ :فرماید می وحُ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱ َ�َّ شب قدر) مالئکه و روح ( در آن« .]٤القدر: [ ﴾�ِيَها لرُّ
 روح) به صورت اضافه تشریفی به اهللا تعالی مضاف شده است.( این اسم». آیند می فرود

ا ﴿ :فرماید می � َسوِّ�ٗ ٓ إَِ�َۡها ُروَحَنا َ�َتَمثََّل لََها �ََ�ٗ رَۡسۡلَنا
َ
روح خود را به « .]١٧مريم: [ ﴾١٧فَأ

 و آن به قدس اضافه شده». سوي او فرستادیم تا به شکل بشري خوش اندام بر او نمایان شد

َ�ُ  قُۡل ﴿ ّ�َِك  ۡلُقُدِس ٱُروُح  ۥنَزَّ از نزد  آن را روح القدسبگو « است: .]١٠٢النحل: [ ﴾ِمن رَّ
ت که القدس، قول صحیح در میان مفسرین این اس». ه استفرود آوردبه حق پروردگارت 

 ۥإِنَّهُ ﴿ باشد: می جبریل) آمده است این آیات( خداوند است. و از آنچه که در وصف او
ٍ� ِعنَد ذِي  ١٩لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِ�ٖ�  َطاعٖ  ٢٠َمِكٖ�  ۡلَعۡرِش ٱذِي قُوَّ ِمٖ�  مُّ

َ
التكوير: [ ﴾٢١َ�مَّ أ

و  ،با قدرت استنزد صاحب عرش است که  گرامیهمانا قرآن کالم رسول « .]٢١-١٩

�ٖ  ُذو ٥ ۡلُقَوىٰ ٱَشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿ :فرماید میو » خداست یمین وحاو  مالئکهفرمانده  ِمرَّ
صاحب قدرت بسیار علم را به او آموخت. داراي توان و نیرو « .]٦-٥النجم: [ ﴾٦ ۡسَتَوىٰ ٱفَ 

و کریم و بزرگوار است اهللا تعالی او را به فرستاده و رسول و اینکه نزد ا». در مقابلش ایستاد
و امین ها  آسمان وصف نموده و صاحب قدرت و مقام نزد پروردگار سبحان و فرمانده در

 وحی و مظهر زیبایی است.
به خاطر این سخن اهللا تعالی  ها. آن و دوري از دشمنی کردن با مالئکهدوست داشتن  -5

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  َ�ۡعُضُهمۡ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ :فرماید می که
َ
مردان « .]٧١[التوبة:  ﴾أ

دائماً ها  آن گردد زیرا می این آیه شامل مالئکه هم». و زنان مؤمن دوستدار یکدیگرند
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 خبها  آن به طاعت و عبادت پروردگارشان مشغولند همانگونه که خداوند از حال

َ ٱ�َّ َ�ۡعُصوَن ﴿ َمرَُهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن َما يُؤۡ  �َّ
َ
آنان « دهد: می ر.]٦[التحريم:  ﴾٦َمُروَن َمآ أ

و اهللا جل » ندنمای می و به دستورات او عمل کنند مین یاز دستورات خدا سرپیچ

�ن تََ�َٰهَرا ﴿ دهد: می جالله از دوست داشتن مالئکه براي پیامبرش و مؤمنان خبر
َ ٱَعلَۡيهِ فَإِنَّ  اگر بر علیه او « .]٤[التحريم:  ﴾لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح  �َّ

به یکدیگر کمک کنید در حقیقت خداوند خود موالي اوست و جبریل و صالح 

ِيٱ ُهوَ ﴿ :فرماید می و» مؤمنان یاور او هستند.  ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ  �َّ
لَُ�ٰتِ ٱِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  � ٱإَِ�  لظُّ او کسی است که بر شما « .]٤٣ب: [األحزا ﴾�ُّورِ

به سوي  ها تاریکی فرستند تا شما را از می فرستد و مالئکه نیز بر شما درود می درود

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می و» روشنایی برآورد ْ َر�َُّنا  �َّ ُ ٱقَالُوا ْ ٱُ�مَّ  �َّ ُل َعلَۡيِهُم  ۡسَتَ�ُٰموا تَتََ�َّ
ْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱ �َّ َ�َافُوا

َ
�  ْ کسانی که گفتند پروردگار ما اهللا « .]٣٠[فصلت:  ﴾َوَ� َ�َۡزنُوا

گویند نترسید  می آیند و می مالئکه فرودها  آن است سپس بر آن استقامت نمودند بر
پس بر مؤمنان واجب است که مالئکه را دوست داشته باشند براي ». و غمگین مباشید

باشند. و  می ننده و استغفار کننده برایشاندوستدار، نصرت دهنده، تأیید کها  آن اینکه

ِ  َمن﴿ فرمایند: می دارد؛ می خداوند از دشمنی مالئکه ما را بر حذر َّ ِ�ّ � َ�َن َعُدّوٗ
َ ٱوَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ   .]٩٨[البقرة:  ﴾٩٨َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن  �َّ

 کند و دشمن باشد یجبریل و میکائیل دشمن ،مبران اواپی ئکه،مال ،هر کس با خدا«
پس ». کافر خواهد بود) و خداوند هم دشمن کافران است یمحققاً چنین کس(

گرداند که دشمنی با مالئکه موجب دشمنی و عداوت اهللا  می خداوند ما را باخبر
 صادر ردگار رامالئکه) اوامر و احکام پرو( ها تعالی و خشم و غضب اوست. زیرا آن

 باشد دشمن پروردگارش است.ها  آن پس کسی که دشمن کنند می
اعتقاد به اینکه مالئکه مخلوقی از مخلوقات خداونـد هسـتند و حـق تصـرف در خلـق       -6



 137  فصل دوم: بقیه ارکان ایمان

سـربازي از سـربازان اهللا تعـالی    هـا   آن نیسـت بلکـه  ها  آن کردن، تدبیر و امور در شأن
دهند و همـه امـور بدسـت اهللا     می ند انجامامر کها  آن هستند که هرآنچه را خداوند به

 است و او شریکی ندارد.
اختصاص داد بلکه واجب است براي ها  آن جایز نیست چیزي از انواع عبادت را براي

خالقشان و خالق تمام مخلوقات در عبادت اخالص داشت؛ خالقی که در ربوبیت و الوهیت 
مانندي نیست. و اهللا تعالی از زبان گوینده شریکی ندارد و براي او در اسماء و صفاتش مثل و 

ن َ�تَِّخُذواْ  َوَ� ﴿ :فرماید می آن
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
ِ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱيَأ ُمرُُ�م ب

ۡ
يَأ

َ
ۡرَ�ابًاۗ �

َ
َ�ۡعَد إِۡذ  ۡلُ�ۡفرِ ٱأ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
را به خدایی که مالئکه و پیامبران  شود مین به شما امر« .]٨٠آل عمران: [ ﴾٨٠أ

 :فرماید می و» دهد؟ می بگیرید آیا بعد از اینکه شما مسلمان شدید شما را به کفر دستور

﴿ ْ َذَ ٱ َوقَالُوا �ۗ ُسۡبَ�َٰنهُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ �َّ ۡكَرُموَن  ۥۚ َوَ�ٗ ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  َ�  ٢٦بَۡل ِعَبادٞ مُّ ِ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه
َ
 ۦوَُهم بِأ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن  َما َ�ۡعلَمُ  ٢٧َ�ۡعَملُوَن 
َ
 ۦوَُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِ  ۡرتََ�ٰ ٱَ�ۡ�َ �

ٓ إَِ�ٰهٞ ّمِن ُدونِهِ  ٢٨ُمۡشفُِقوَن  فََ�ٰلَِك َ�ِۡز�هِ َجَهنََّمۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  ۦ۞َوَمن َ�ُقۡل ِمۡنُهۡم إِّ�ِ
ٰلِِم�َ ٱ و گفتند خداوند فرزندي اتخاذ نموده، خداوند از این « .]٢٩-٢٦األنبياء: [ ﴾٢٩ ل�َّ

 هستند در گفتار بر او پیشیخدا  یبلکه آنان همه بندگان گرامگفته پاك و منزه است، 
داند جز براي کسی که  می راها  آن هدهند، گذشته و آیند می گیرند و دستورش را انجام نمی

از طرف خداوند بیمناکند و هرکس از آنان ها  آن و ،کنند مین خداوند انتخاب نموده شفاعت
 دهیم. سزاي کافران را اینگونه می بگوید من نیز جز او معبودي هستم او را به دوزخ کیفر

 امرها  آن امر نشده و چگونه به عبادتها  آن دهد که به عبادت می خداوند خبر». دهیم می
ادعاي کسانی که به گمان خود در حالیکه آن، کفر به اهللا تعالی است سپس خداوند  شود می

 گرداند و بیان می دانند باطل نموده و خودش را از آن منزه می مالئکه را دختران خداوند
بندگانی صاحب کرامت هستند که دستورات خداوند را بدون کم و کاست ها  آن که کند می

و براي کسی مالک شفاعت براي کسی نیستند ها  آن دهند و از ترس او بیمناکند و می انجام
مگر براي کسانی از اهل توحید که خداوند به آن راضی باشد سپس آیه را  کنند مین شفاعت
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رساند.  باشد به پایان می می که ادعاي الوهیت کند جهنمها  آن با بیان اینکه سزاي هرکس از
 برايبندگانی بلند همتند که قادر به تغییر و تبدیل یا قدرتی ها  آن آنگاه آشکار نموده که

 جز به وسیله پروردگار و خالقشان نیست.ها  آن
که نامشان در کتاب و سنت آمده است مانند جبریـل، میکائیـل،   هایی  ایمان به مالئکه -7

 اسرافیل، مالک، هاروت و ماروت، رضـوان، منکـر و نکیـر، و کسـانی کـه در اسـامی      
ز آن بـا  در نصوص بیان شده واجب است. و همچنین ایمان بـه آنچـه نصـوص ا   ها  آن

هـا   آن مراقب و نگهبان)، یا به وسیله وظیفه( وصف خبر داده است: مانند رقیب و عتید
) یـا آنچـه را کـه    هـا  کـوه  مالئکـه ( مالئکه مرگ) و ملک الجبال( مانند ملک الموت

حمـل  ( محلـة العـرشپـردازد ماننـد:    مـی  نصوص به ذکـر وظایفشـان بصـورت مجمـل    
 ویسندگان بزرگـوار) و المـوکلین بحفـظ الخلـق    ن( کنندگان عرش) و الکرام الکاتبین

هـاي داخـل    مسئول حفـظ بچـه  ( املوكلني بحفظ االجنة و االرحاممسئول حفظ خلق)، (

 مالئكـة السـياحنيمالئکه مسئول طواف بیت المعمور)، ( رحم)، طواف البیت المعمور

از  ج دیگـري کـه اهللا و رسـولش   هاي  گردند) و مالئکه که در زمین میهایی  مالئکه(
 اند. آن خبر داده

کـه ذکرشـان بـا نـام و صـفت و      هـایی   آن پس واجب است که به صورت مفصل بـه تمـام  
وظایف در اخبار آمده ایمان داشته باشیم و تمام آنچه را که بیانش در ادامه بحـث ان شـاء اهللا   

 خواهد آمد، تصدیق کنیم.
نصـوص شـرعی در مـورد    در یک جمله باید گفت باید معتقد به تمام چیزهایی باشیم کـه  

 مالئکه کرام بدان ناطق است. واهللا تعالی اعلم.

 مبحث سوم: وظایف مالئکه

ها  آن مالئکه لشکري از لشکریان اهللا تعالی هستند و خداوند بسیاري از اعمال بزرگ را به
 بر تأیید آن صحهها  آن بزرگ است و بخشیدن قدرت بهها  آن سپرده است. وظایف
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جبریل ها  آن واگذار کرده است: ازها  آن ساس شأن و مقامشان کارهایی بهگذارد. و بر ا می

 باشد. اهللا تعالی می عليهم الصالة و السالممسئول وحی از طرف اهللا تعالی به سوي پیامبران 

وحُ ٱبِهِ  نََزَل ﴿ :فرماید می ِم�ُ ٱ لرُّ
َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ ۡ� ٖ  انٍ بِلِسَ  ١٩٤ لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ َعَرِ�ّ

بِٖ�  الروح األمین بر دل تو فرود  یکتا قرآن را بوسیله وندخدا« .]١٩٥-١٩٣الشعراء: [ ﴾١٩٥مُّ
فصیح و آشکار است قرار داد تا قوم خود را بوسیله قرآن از  یزبان تو که زبان عربه آورد و ب

ه او افضل مالئکه و قبالً اشاره گردید ک». یبرسان او به راه ایمان و تقو یعذاب خدا بترسان
 نزد خداوند است و خداوند او را با دو صفت قوت و اداي امانت مهمها  آنترین  گرامی

 وحی الهی به پیامبران) وصف کرده است.(
جز دو بار او را بر صورتی که خلق شده ندیده است و بقیه اوقات بر صورت  صو پیامبر

 :فرماید می دید و در این باره اهللا تعالی آمد. یک بار او را در افق از ناحیه شرق می مردي

ِ  َولََقدۡ ﴿ فُقِ ٱرََءاهُ ب
ُ
 یجبریل را به صورت صبه یقین محمد« .]٢٣التكوير: [ ﴾٢٣ لُۡمبِ�ِ ٱ ۡ�

و بار دوم، شب اسرا در آسمان دید و اهللا تعالی اینگونه از آن » فق دیداآشکار در باالترین 

ۡخَرٰى رََءاهُ نَزۡ  َولََقدۡ ﴿ خبر داده است:
ُ
َوىٰٓ ٱِعنَدَها َجنَُّة  ١٤ لُۡمنَتَ�ٰ ٱِعنَد ِسۡدَرةِ  ١٣لًَة أ

ۡ
 لَۡمأ

که  ةو یک بار دیگر هم او را مشاهده کرد، و در نزد درخت سدر« .]١٥-١٣النجم: [ ﴾١٥

 ».بهشت پروردگار همانجاست
اي  آیـه  در تفسـیر دو  صروایت است که او از رسـول اهللا  كو در صحیح مسلم از عائشه

يِت ُخِلـَق « ه آورده شد سؤال نمود و ایشان فرمودند:ک رَُه ىلَعَ ُصـوَرتِِه الَـّ
َ
�ُل لَـْم أ إِ�ََّما ُهَو ِجرْبِ

ـَماءِ  ِقـِه َمـا َ�ـْ�َ السَّ
ْ
ا ِعَظُم َخل َماِء َسادًّ ْ�تُُه ُمنَْهِبًطا ِمْن السَّ

َ
َ�ْ�ِ َرأ َمرَّ

ْ
 َعلَيَْها َ�ْ�َ َهاَ�ْ�ِ ال

َ
 إِىل

رِْض 
َ ْ
بریل است که او را به صورت اصلی خودش جز دو بار ندیدم. او را دیدم کـه  او ج« ١»األ

 ».از آسمان فرود آمد که بزرگی خلقتش بین آسمان و زمین را پر کرده بود

 ).177صحیح مسلم برقم ( 1
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مسئول باران و نباتات است و ذکر او در قران آمده است. اهللا  ÷و از مالئکه میکائیل

ِ  َمن﴿ :فرماید می تعالی َّ ِ�ّ � َ ٱوَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  َ�َن َعُدّوٗ َعُدّوٞ  �َّ
 یجبریل و میکائیل دشمن ،مبران اواپی مالئکه، ،هر کس با خدا« .]٩٨البقرة: [ ﴾٩٨ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن 

و  »کافر خواهد بود) و خداوند هم دشمن کافران است یمحققًا چنین کس( کند و دشمن باشد
احب مقام و منزلت بزرگی نزد پروردگار است براي همین خداوند اینجا او را با جبریل او ص

هستند بخاطر ها  آن بصورت خاص آورده و بر مالئکه عطف نموده است با اینکه از جنس
شرف و بزرگی شان اینچنین شده است. و از قبیل عطف خاص بر عموم است. همچنین در 

 فرمود: می در نماز شب آمده که صته شد در دعاي پیامبرسنت نیز همانگونه که جلوتر گف

». …اي پروردگار جبریل، میکائیل و اسرافیل « ١).».ا� رب جرب�ل ومياكئيل و�رسافيل«
 دانند. ها می به خاطر همین علما این سه مالئکه را افضل تمام مالئکه

ت کـه ذکـر آن   مسئول صور است و او سومین مالئکـه افضـل اسـ    ÷و از ایشان اسرافیل
 پیشتر آمد. او یکی از حامالن عـرش اسـت. صـور بـه معنـی شـیپور بـزرگ اسـت کـه در آن         

َجـاَء « کـه:  کند می روایت بدمند. امام احمد در مسندش از عبداهللا بن عمرو بن عاص می

وُر قَاَل قَرْ  ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َما الصُّ  انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ

ْعَرايِبٌّ إِىل
َ
پیامبر اعرابی پیش « ٢»ٌن ُ�نَْفُخ ِ�يهِ أ

 آمد و گـف: صـور چیسـت؟ ایشـان فرمودنـد: شـاخی اسـت کـه در آن         صلی اهللا علیه وسلم 
 ».دمند می

 فرمودنـد:  ج کـه پیـامبر   کننـد  مـی  روایـت  تو امام احمد و ترمذي از ابوسعید خدري

َقْرنَ «
ْ
َقْرِن ال

ْ
ََقَم َصاِحُب ال ْ�َعُم َوقَْد اتلْ

َ
ْصىَغ َسْمَعُه َ�نُْظـُر َمـىَت يُـْؤَمُر  َكيَْف أ

َ
وََحَ� َجبَْهتَُه َوأ

)، ونحوهمـا مسـلم فـی    1625، بـرقم ( 213/  3نن : ، والنسائی فی السـ 156/  6رواه اإلمام أحمد فی المسند :  1
 ).1357)، وابن ماجه، برقم (770الصحیح، برقم (

 ، واللفظ للحاکم. ووافقه الذهبی589/  4، 506/  2المستدرك :   192، 162/ 2المسند: 2
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ِ تَوَ  َوِ�يـُل ىلَعَ ا�َّ
ْ
ُ َونِْعـَم ال ِ َ�َما َ�ُقوُل قَاَل قُولُوا َحْسبُنَا ا�َّ ُمْسِلُموَن يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
نَـاقَاَل ال

ْ َّ�«١ 
ن گرفته و گوش فرا داده چگونه شما شاد و خوشحالید در حالیکه صاحب شاخ آن را به دها«

دهـد در آن بدمـد؟ مسـلمانان گفتنـد: اي      مـی  و منتظر است که چه وقت خداوند به او دستور

 ».حسبنا اهللا ونعم الوكيل عىل اهللا توكلنارسول خدا ما چه بگوییم؟ فرمود: بگویید 
 یدمد: نفخه هراس، نفخه مرگ و نفخه زنده شدن. اهللا تعال می اسرافیل سه بار در صور

ورِ ٱيُنَفُخ ِ�  َوَ�ۡومَ ﴿ :فرماید می َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�َفزَِع َمن ِ�  لصُّ �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ َمن َشآَء  ۡ� ُ َّ�﴾ 

و زمین است ها  آسمان پس هرکس که در شود می و روزي که در صور دمیده« .]٨٧النمل: [
ود و دلیل بر دو نفخه دیگر و این نفخه هراس ب» به هراس افتد مگر آن کس که خدا بخواهد

ورِ ٱِ�  َونُفِخَ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی َ�َٰ�ٰتِ ٱفََصعَِق َمن ِ�  لصُّ �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ
َ
إِ�َّ َمن َشآَء  ۡ�

ۖ ٱ ُ ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم �َِياٞم يَنُظُروَن  �َّ
ُ
د و وو در صور دمیده ش« .]٦٨الزمر: [ ﴾٦٨ُ�مَّ نُفَِخ �ِيهِ أ

 يو زمین بودند مردند، مگر کسانیکه خدا آنان را جدا کرد و بقاها  آسمان یکه درهمه کسان
 ».کنند می ایستند و نگاه می ناگهان همه زنده شدهدمد  می سپس بار دیگر آنان را خواست

۞قُۡل ﴿ :فرماید می مسئول گرفتن ارواح است. اهللا تعالی ÷و از ایشان، ملک الموت 
لَُك  ِيٱ لَۡمۡوتِ ٱَ�َتَوفَّٮُٰ�م مَّ َ بُِ�ۡم ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم تُرَۡجُعوَن  �َّ  يا« .]١١السجدة: [ ﴾١١ُوّ�ِ

سپس به سوي  گیرد می جان شما را ملک الموت که بر شما گمارده شدهرسول ما بگو: 
. بنده را بر کنند میهایی به ملک الموت کمک  مالئکه». شوید پروردگارتان بازگردانیده می

اگر محسن و نیکوکار باشد در بهترین شکل و اگر گنهکار باشد در بدترین حسب عملش، 

َحَدُ�ُم ﴿ :فرماید می گیرند. اهللا تعالی می شکل جان او را
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ ۡتُه رُُسلَُنا  لَۡمۡوُت ٱَح�َّ تََو�َّ

را رسد از شما ف یتا آنگاه که هنگام مرگ یک« .]٦١األنعام: [ ﴾٦١وَُهۡم َ� ُ�َفّرُِطوَن 

یث ) قـال الترمـذي حـد   3243، بـرقم( 373 -372/  5)،2431، بـرقم ( 620/  4، وسنن الترمـذي  7/  3المسند: 1
 حسن وصححه غیره من أهل العلم.
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 یشوند هیچ کوتاه یما جان او را بستانند و ایشان در آنچه به آن مأمور م هاي مالئکه
 ».کنند مین

در ابتـداي بعثـت بـه     ج است و ذکر آن در حـدیثی کـه پیـامبر    ها کوه و از ایشان، مالئکه
اسـتجابت ننمودنـد موجـود    هـا   آن را به اسالم دعوت نمـود و ها  آن سوي اهالی طائف رفت و

�ـُل « :فرماید می صت و در آن پیامبراس ـإَِذا ِ�يَهـا ِجرْبِ
َظلَّتِْ� َ�نََظْرُت فَ

َ
نَا �َِسَحابٍَة قَْد أ

َ
إَِذا أ

فَ

 ِ
ْ
َْك َملََك اجل

َ
َ قَْد َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك َوَما رَدُّوا َعلَيَْك َوقَْد َ�َعَث إِيل بَـاِل َ�نَاَداِ� َ�َقاَل: إِنَّ ا�َّ

ُمَرُه بِ 
ْ
ـُد، َ�َقـاَل َذلِـَك ِ�يَمـا تِلَأ َّ ُ�مَّ قَاَل: يَـا ُ�َمَّ بَاِل فََسلََّم يلَعَ ِ

ْ
َما ِشئَْت ِ�يِهْم، َ�نَاَداِ� َملَُك اجل

ْخَشبَْ�ِ َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْطِبَق َعلَيِْهُم األ

ُ
ْن أ

َ
ُ ِمـْن « :صِشئَْت إِْن ِشئَْت أ ْن ُ�ْـِرَج ا�َّ

َ
رُْجـو أ

َ
بَـْل أ

ْصالبِِهْم مَ 
َ
َ وَْحَدُه ال �رُْشُِك بِِه َشيْئًاأ ناگهان چشمم به ابـري افتـاد کـه بـر سـرم      « ١»ْن َ�ْعبُُد ا�َّ

سایه انداخته است. به آن ابر نگاه کردم. جبریل را در میـان آن دیـدم. مـرا صـدا زد و گفـت:      
را بسـوي تـو    هـا  کـوه  مالئکـه همانا خداوند، سخنان قومت و پاسخشان را شـنید. هـم اکنـون،    

 مالئکـه به او دستور دهـی. سـپس   ها  آن رستاده است تا هر چه را که دوست داري، در موردف
 دهـم. اگـر   انجـام مـی    خـواهی،  مـی  مرا صدا زد و سالم داد و گفت: اي محمد! هر چـه  ها کوه
فرمود: بلکه مـن امیـدوارم    جآورم. نبی اکرم  را بر آنان، فرود می اطرافخواهی، دو کوه  می

آنان، کسانی را بوجود آورد که فقط خدا را عبادت کنند و چیـزي را   هاي نسل که خداوند از
 ».با او شریک نسازند

 کنـد  مـی  روایت ج از پیامبر تو از ایشان مالئکه رحم است کما اینکه انس بن مالک

َ َملاًَك َ�ُقوُل يَا رَبِّ ُ�ْطَفٌة يَا رَبِّ « که فرمودند: َ َعزَّ وََجلَّ َو�َّ ـإَِذا  إِنَّ ا�َّ
َعلََقٌة يَا رَبِّ ُمْضـَغٌة فَ

َجـُل َ�يُْكتَـُب يِف �َ 
َ ْ
ْزُق َواأل ْم َسِعيٌد َ�َما الرِّ

َ
ْ�ىَث َشيِقٌّ أ

ُ
ْم أ

َ
َذَكٌر أ

َ
َقُه قَاَل أ

ْ
ْن َ�ْقيِضَ َخل

َ
َراَد أ

َ
ْطـِن أ

هِ  مِّ
ُ
: یـا رب: نطفـه. یـا رب: خـون     گویـد  میاي را مقرر کرده است که  اهللا عزوجل مالئکه« ٢»أ

: او گویـد  مـی  ه. یا رب: گوشت. هنگامی کـه خداونـد خواسـت او را خلـق کنـد. مالئکـه      بست

 ).1795)، ومسلم برقم (3231صحیح البخاري، برقم ( 1

 ).2646)، ومسلم برقم (318صحیح البخاري برقم ( 2
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 مذکر یا مؤنث است؟ بدبخت یا سعادتمند است؟ روزي او چیست و اجل و زمان مرگش کی
 »نویسد. می راها  آن رسد؟ پس در شکم مادرش می

ِينَ ٱ﴿ باشند: می هستند که حامل عرشهایی  مالئکهها  آن و از َوَمۡن  ۡلَعۡرَش ٱِمُلوَن َ�ۡ  �َّ
ْۖ  ۦ�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِ  ۥَحۡوَ�ُ  ِيَن َءاَمُنوا  کسانی« .]٧املؤمن: [ ﴾َو�َۡسَتۡغِفُروَن لِ�َّ

که پیرامون عرش به تسبیح و ستایش هایی  آن ، وکنند می را حمل یلهاکه عرش با عظمت 
هل ایمان از خدا آمرزش و ا يبه خدا ایمان دارند و هم برا پروردگارشان مشغولند، هم خود

 .]١٧احلاقة: [ ﴾١٧َوَ�ۡحِمُل َعۡرَش َرّ�َِك فَۡوَ�ُهۡم يَۡوَم�ِٖذ ثََ�ٰنَِيةٞ ﴿ :فرماید میو » طلبند می مغفرت
از اي  دسته ».کنند میحمل  مالئکهقیامت) هشت  ییعن( عرش پروردگارت را در آن روز«

مقرب هستند و ایشان با آنکه هاي  سانی که اطراف عرش هستند مالئکهگویند: ک می علما

 .١باشند می حامل عرش هستند اشرفترین مالئکه
ِينَ ٱ وَِسيقَ ﴿ :فرماید می نگهبان بهشت است. اهللا تعالیها  آن و از جمله ْ ٱ �َّ َقۡوا َر�َُّهۡم إَِ�  �َّ

ِ  ۡ�َنَّةِ ٱ ٰٓ إَِذا َجآُءوَها َوفُت بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم ُزَمًر�ۖ َح�َّ
َ
َحۡت �

و کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند گروه گروه « .]٧٣الزمر: [ ﴾٧٣َ�ِٰ�ِيَن  ۡدُخلُوَهاٱفَ 
به سوي بهشت سوق داده شوند تا هنگامی که به آنجا رسیدند درهاي آن گشوده شود و 

 و» گویند: سالم بر شما خوش آمدید در آن جاودانه داخل شویدها  نآ نگهبانان آن به

ُٰت ﴿ :فرماید می ٰتِِهۡمۖ وَ  َج�َّ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذّرِ�َّ
َ
 لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ

ِ بَاٖب 
دنی که آنان با پدران، هاي ع بهشت« .]٢٣الرعد: [ ﴾٢٣يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُ�ّ

ها  آن همسران و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل شوند و مالئکه از هر دري بر
 ».درآیند

بریم و ایشان مالئکه قهر  نگهبان جهنم است. از او به خدا پناه می ها، و از جمله آن مالئکه

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ :فرماید می باشند. اهللا تعالی می نفر 19ها  آن و غضب هستند که رأس  �َّارِ ٱِ�  �َّ

 ).120/  7تفسیر ابن کثیر ( 1
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ْ ٱِ�ََزنَةِ َجَهنََّم  و کسانی که در « .]٤٩املؤمن: [ ﴾٤٩ ۡلَعَذابِ ٱَر�َُّ�ۡم ُ�َّفِۡف َ�نَّا يَۡوٗما ّمَِن  ۡدُعوا
گویند پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را  می آتش هستند به نگهبانان جهنم

َ�ا�َِيةَ ٱ َسَنۡدعُ  ١٧ ۥفَۡلَيۡدُع نَادِيَهُ ﴿ :رمایدف می و» به ما تخفیف دهد  .]١٨-١٧العلق: [ ﴾١٨ لزَّ

 ٣٠َعلَۡيَها �ِۡسَعَة َعَ�َ ﴿ :فرماید می و» تا گروه خود را بخوانند بزودي آتشبانان را فرا خوانیم.«
ۡصَ�َٰب  َوَما

َ
ٓ أ َ�هُ  �َّارِ ٱَجَعۡلَنا ۖ َوَما َجَعۡلَنا ِعدَّ ْ إِ�َّ َمَ�ٰٓ�َِكٗة ِيَن َ�َفُروا املدثر: [ ﴾ۡم إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِ�َّ

قرار ندادیم، و  جز مالئکهو ما نگهبانان دوزخ را  آن نوزده نگهبان است يبرا« .]٣١-٣٠

ْ ﴿ :فرماید می و» که کافر شدند نگردانیدیم یمردم يبرا یتعداد ایشان را مگر آزمایش  َونَاَدۡوا
ِٰكُثوَن َ�َٰ�ٰلُِك ِ�َۡقِض َعلَۡيَنا َر�ُّ   ،آن دوزخیان مالک« .]٧٧الزخرف: [ ﴾٧٧َكۖ قَاَل إِنَُّ�م �َّ

از پروردگارت بخواه تا ما را مرگ دهد،  ،مالک يند: ایگو می نگهبان جهنم را ندا کرده و
در سنت ذکر شده که ». : شما در اینجا ماندگاریدگوید می . در جواببمیریم و راحت شویم

او را دیده است. در صحیح بخاري از سمره بن  ج مبرمالک نگهبان جهنم است و پیا

يُْت اللَّيْلََة رَُجلَْ�ِ « روایت است که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  فرمودند: تجندب
َ
َرأ

�ُل وََهَذا ِمياَكِ�يُل  نَا ِجرْبِ
َ
ي يُوقُِد انلَّاَر َمالٌِك َخاِزُن انلَّاِر َوأ ِ

َّ
 اذل

َ
َ�يَاِ� قَاال

َ
دو  اسرا)( شب« ١»أ

مرد را دیدم که پیشم آمدند. گفتند: او مالک، نگهبان آتش و برافروزنده آن است و من 
 ».جبریل و این میکائیل است

 زائران بیـت المعمـور اسـت. در هـر روز هفتـاد هـزار مالئکـه داخـل آن         ها، آن و از جمله
ک بـن  بـه خـاطر کثـرت مالئکـه) دیگـر بـه آنجـا برنمـی گردنـد. مالـ          ( شوند و بار دیگـر  می

ُت يَا « ...( که فرمود: کند می روایت ج از پیامبر تصعصعه
ْ
َمْعُموُر َ�ُقل

ْ
َيُْت ال

ْ
ُ�مَّ ُرفَِع يِل ابل

َف َملٍَك إَِذا َخرَُجوا ِمنُْه 
ْ
ل
َ
َمْعُموُر يَْدُخلُُه لُكَّ يَْوٍم َسبُْعوَن أ

ْ
َيُْت ال

ْ
�ُل َما َهَذا قَاَل َهَذا ابل لَـْم ِجرْبِ

گفـتم: اي جبریـل    بیت المعمور را به من نشـان دادنـد   سپس…« ٢»َما َعلَيِْهمْ  َ�ُعوُدوا ِ�يِه آِخرُ 

 ).3236صحیح البخاري برقم ( 1

 ) واللفظ لمسلم.164)، ومسلم برقم (3207صحیح البخاري برقم ( 2

                                                 



 145  فصل دوم: بقیه ارکان ایمان

شـوند و   مـی  این چیست؟ گفت: این بیت المعمور است. هر روز هفتاد هزار مالئکه داخـل آن 
 ».گردند نمی شوند دیگر براي بار دیگر در آن باز می هنگامی که از آن خارج
افکنند. شـیخین   می گردند و بر مجالس ذکر سایه یم هستند کههایی  و از آن جمله مالئکه

ُرِق، « فرمودند: ج که پیامبر کنند می روایت تاز ابوهریره ِ َمالئَ�ًة َ�ُطوفُوَن يِف الطُّ إنَّ ِ�َّ

 َحـاَجتِ 
َ

ـوا إِىل ، َ�نَـاَدْوا: َهلُمُّ َ إَِذا وََجُدوا قَْوًما يَْذُكُروَن ا�َّ
ِر، فَ

ْ
ك ْهَل اذلِّ

َ
تَِمُسوَن أ

ْ
ُ�ْم، قَـاَل: يَل

ْ�يَا َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ْجِنَحِتِهْم إِىل
َ
وَ�ُهْم بِأ مشغول  ها راه دارد که درهایی  مالئکهخداوند، « ١)..».َ�يَُحفُّ

گردنـد. هرگـاه، گروهـی را ببیننـد کـه بـه یـاد خـدا          مـی  گشت زنی هستند و بـدنبال ذاکـران  
ود رسیدیم. آنگاه، ذاکـران را تـا   گویند: به هدف خ می زنند و می یکدیگر را صدا اند، مشغول

وهؤالء املالئ�ة زائدون عن احلفظة « گویند: می علما ».گیرند می هایشان آسمان دنیا زیر بال

 ».حافظ انسان هستندهاي  غیر از مالئکههایی  ها مالئکه آن« »وغ�هم من املرتب� مع اخلالئق
میرسانند. امام احمـد و نسـائی بـا    را به او  ج سالم امت پیامبرها  آن همچنین ثابت است که

کـه رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم        کننـد  مـی  روایت تسند صحیح از عبداهللا بن مسعود

َالمَ « فرمودند: يِت السَّ مَّ
ُ
رِْض ُ�بَلُِّغوِ� ِمْن أ

َ ْ
ِ َمَالئَِ�ًة َسيَّاِحَ� يِف األ براي اهللا عزوجل « ٢»إِنَّ ِ�َّ

 ».رسانند می گردند و سالم امتم را به من می هایی هستند که در زمین مالئکه
و کارشان نوشتن اعمال خلق است و اند  کسانی هستند که نویسندگانی گرامیها  آن و از

َ�ٰتِبَِ�  كَِراٗما ١٠�نَّ َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظَ� ﴿ :فرماید می . اهللا تعالیکنند می نگهداريها  آن بر
حوال امراقبت  يها برا البته و یقیناً نگهبان« .]١٢-١٠اإلنفطار: [ ﴾١٢ َ�ۡعلَُموَن َما َ�ۡفَعلُونَ   ١١

نویسند، شما هر چه  می بزرگوارند که اعمال بندگان راهایی  مالئکهو اعمال شما مأمورند، 

َمالِ ٱوََعِن  ۡ�َِم�ِ ٱَعِن  لُۡمَتلَّقَِيانِ ٱَ�َتَل�َّ  إِذۡ ﴿ :فرماید می و» دانند می کنید همه را   ١٧ِعيٞد قَ  لّشِ
يۡهِ َر�ِيٌب َعتِيٞد  ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ گفتار و کردار  مالئکهدو « .]١٨-١٧ق: [ ﴾١٨مَّ

 ) واللفظ للبخاري.2689)، ومسلم برقم (6408برقم (صحیح البخاري  1

 )، واللفظ ألحمد.1282، برقم (43/  3، وسنن الترمذي : 452/  1المسند :  2
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از دست  ياز دسـت راست و دیگر ی، یککنند می را ثبت دارند و آن می شخص را دریافت
نویسند  می را ناز خیر و شر) آ( که بر زبان برانداي  کلمه چپ نشسته و همنشین او هستند، هر

 در راست واي  مالئکه :فرماید می مجاهد در تفسیر این آیه». و مراقب و حاضر حال اویند
در چپ قرار دارد اما آنکه در راست است خیر و دیگري که در چپ قرار دارد شر اي  مالئکه

 نویسد. می و بدي را
رهایشـان هسـتند کـه    و از ایشان منکر و نکیر مسئول عـذاب قبـر و سـؤال از بنـدگان در قب    

کـه   کنـد  مـی  روایـت  تاحادیث صحیح بر آن داللت دارنـد. شـیخین از انـس بـن مالـک     

ْصَحابُُه َو�ِنَُّه لَيَْسـَمُع قَـْرَع نَِعـالِِهْم « فرمودند: جپیامبر
َ
 َ�نُْه أ

َّ
َعبَْد إَِذا وُِضَع يِف َ�رْبِهِ َوتََو�

ْ
إِنَّ ال

تَاُه َملاََكِن َ�يُْقِعَدانِِه َ�يَقُ 
َ
ُ َعلَيْـِه وََسـلََّم أ ٍد َصـ�َّ ا�َّ ِن َما ُكنَْت َ�ُقوُل يِف َهَذا الرَُّجِل لُِمَحمَّ

َ
وال

 َمْقَعـِدَك ِمـْن انلَّـ
َ

ُ اْ�ُظـْر إِىل
َ

ُ َ�يَُقـاُل هل
ُ

ِ َورَُسوهل نَُّه َ�بُْد ا�َّ
َ
ْشَهُد �

َ
ُمْؤِمُن َ�يَُقوُل أ

ْ
ا ال مَّ

َ
اِر قَـْد فَأ

ُ بِِه َمْقعَ  بَْدلََك ا�َّ
َ
يًعاأ اُهَما مَجِ َنَِّة َ�َ�َ

ْ
و دوسـتانش   شود می هنگامی که فردي دفن« ١»ًدا ِمْن اجل

 شـنود؛ آنگـاه دو مالئکـه پـیش او     مـی  ، او صداي پاهاي تشـییع کننـدگان را  کنند می او را رها
اشـاره دارنـد) چـه     ج بـه محمـد  ( گویند: در مورد ایـن مـرد   می آیند و او را نشانده و به او می
: شهادت میدهم که او بنده و رسـول خداسـت. بـه او    گوید می اگر اهل ایمان باشدگویی؟  می

: به جایگاهت در دوزخ بنگر که خداوند آن را برایـت بـه جایگـاهی در بهشـت     شود می گفته
 »بیند. می تبدیل نمود. پس هردو جایگاه را با هم

إَِذا قُرِبَ « :فرماید می صاهللا که رسول کنند می روایت تترمذي و ابن حبان از ابوهریره

َخـُر انلَّ 
ْ

ُمنَْكـُر َواآل
ْ
َحِدِهَما ال

َ
ْزَرقَاِن ُ�َقاُل ِأل

َ
ْسوََداِن أ

َ
تَاُه َملاََكِن أ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ْو قَاَل أ

َ
َميُِّت أ

ْ
ِكـُ� ال

ِن َما ُكنَْت َ�ُقوُل يِف َهَذا الرَُّجلِ 
َ

یا گفت هنگـامی   شود میهنگامی که میت دفن « ٢)...»َ�يَُقوال

 )، واللفظ للبخاري.2870)، ومسلم برقم (1374صحیح البخاري برقم ( 1

)، 3117، بـرقم ( 386/  7)، واإلحسان فی تقریـب صـحیح ابـن حبـان :     1073، برقم (385/  3سنن الترمذي :  2
 واللفظ للترمذي.

                                                 



 147  فصل دوم: بقیه ارکان ایمان

منکـر و  ها  آن : دو مالئکه سیاه که چشمانی آبی دارند به یکی ازشود می ی از شما دفنکه یک
 »…گویی؟ می گویند: در باره این مرد چه می .شود می به دیگري نکیر گفته

هایشـان آمـده    ها مشهورترین مالئکه هستند که نصوص به وسیله ذکـر وظـایف و اسـم    این
هـا   آن معین و تصدیق کردن آنچه که نصوص در حـق  به صورتها  آن است، بر بنده ایمان به

 بر آن داللت دارد واجب است. و اهللا تعالی اعلم.

 ثمرات ایمان به مالئکه
 ایمان به مالئکه ثمرات عظیم و با ارزشی براي مؤمن بهمراه دارد که از آن جمله:

 .کنند می به عظمت خالق و کمال قدرت و توانایی او علم پیدا -1
ري از اهللا تعالی به خاطر لطف و عنایت او نسبت بـه بنـدگانش کـه از    شکر و سپاسگزا -2

نویسـند و چیزهـاي    می و اعمالشان را کنند می را حفظها  آن مالئکه کسانی هستند که
 .کند می دیگر از آنچه که به وسیله آن مصلحت دنیا و آخرت تحقق پیدا

ا بـراي عبـادت کـردن    رهـا   آن محبت داشتن نسبت به مالئکه به خاطر اینکـه خداونـد   -3
یـاور  هـا   آن را هدایت نمـوده اسـت و بـه خـاطر اینکـه     ها  آن آفریده و بصورت کامل

 .کنند می مؤمنان هستند و برایشان درخواست بخشش





 
 
 

 نازل شده هاي کتاب ایمان به

 :مقدمه

 اعالم کردن سریع و مخفیانه است تعریف لغوي وحی:
 . و تمام آنچه کـه تـو بـر غیـر خـود القـا      شود می وحی بر اشاره، نوشتن، پیام و الهام اطالق

 شود می کنی تا آن را بفهمد صرف نظر از اینکه کیفیت القا چگونه باشد به آن وحی گفته می
 آید. نمی و آن به انبیاء اختصاص ندارد و تنها از نزد اهللا تعالی

 وحی در معناي لغوي شامل موارد زیر است:

ٓ ﴿ :فرماید میه مادر موسی. اهللا تعالی الهام فطري به انسان مانند وحی ب -1 ۡوَحۡيَنا
َ
ّمِ  َوأ

ُ
إَِ�ٰٓ أ

�ِضعِيهِ� 
َ
ۡن أ

َ
 ».به مادر موسی وحی کردیم که به او شیر ده« .]٧[القصص:  ﴾ُموَ�ٰٓ أ

ۡوَ�ٰ ﴿ :فرماید میالهام غریزي براي حیوان. مانند وحی به زنبور. خداوند  -2
َ
َر�َُّك إَِ�  َوأ

ِن  �َّۡحلِ ٱ
َ
ِ ٱأ َبالِ ٱِمَن  ِذي�َّ و پروردگارت به زنبور عسل « .]٦٨: لنحل[ا ﴾ُ�ُيوٗتا ۡ�ِ

 ».براي خود خانه اي برگیرد ها کوه وحی کرد که از
 اشاره کردن سریع از طریق ایما و اشاره. مانند اشاره زکریا به قومش. خداوند -3

ٰ قَۡوِمهِ  َفَخَرجَ ﴿ :فرماید می ۡوَ�ٰٓ  لِۡمۡحَرابِ ٱِمَن  ۦَ�َ
َ
ا فَأ ن َسّبُِحواْ بُۡ�َرٗة وََعِشّيٗ

َ
إَِ�ِۡهۡم أ

را آگاه ها  آن از محراب بر قوم خویش بیرون آمد و با اشاره« .]١١[مريم:  ﴾١١
 ».گرداند که روز و شب به تسبیح خداوند بپردازند

�نَّ ﴿ :فرماید می وسوسه شیطان و زینت دادن بدي در نفسهاي دوستانش. خداوند -4
َ�ِٰط�َ ٱ ۡوِ�َآ�ِِهۡم ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ َ�ُ  لشَّ

َ
و شیاطین به دوستان « .]١٢١[األنعام:  ﴾وُحوَن إَِ�ٰٓ أ

 ».تا با شما مجادله نمایند کنند می خود وسوسه
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 إِذۡ ﴿ :فرماید می چنانکه کند می اموري را که اهللا تعالی جهت انجام آن به مالئکه القام -5
ّ�ِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱيُوِ� َر�َُّك إَِ� 

َ
� ْ ِينَ ٱ َمَعُ�ۡم َ�َثّبُِتوا َّ�  ْۚ هنگامی « .]١٢[األنفال:  ﴾َءاَمُنوا

که پروردگارت به مالئکه وحی کرد که من با شما هستم پس کسانی را که ایمان 
 ».ثابت قدم دارید اند، آورده

 تعریف وحی از دیدگاه شریعت
رسـاند، وحـی    مـی  رانششرع یا کتابی را که اهللا تعالی با واسطه یـا بـدون واسـطه بـه پیـامب     

 گویند.

 :انواع وحی
که خداوند در سوره شوري آن را  شود می وحی از جانب اهللا تعالی از چندین راه حاصل

ن يَُ�ّلَِمُه ﴿ نماید: می بیان
َ
ُ ٱ۞َوَما َ�َن لِبََ�ٍ أ ۡو يُۡرِسَل  �َّ

َ
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
إِ�َّ وَۡحًيا أ

ۚ إِنَّهُ  ۦنِهِ رَُسوٗ� َ�ُيوِ�َ �ِإِذۡ  ٌّ َحِكيٞم  ۥَما �ََشآُء هیچ بشري را سزاوار « .]٥١الشوری: [ ﴾٥١َ�ِ
نیست که با خداوند سخن بگوید مگر از طریق وحی یا از پشت حجاب یا رسولی را بفرستد 

دهد  می خداوند خبر». و به اذن او هرچه بخواهد وحی نماید. همانا او بلند مرتبه و حکیم است
 گیرد: می فتن و وحی او به انسان از سه طریق انجامکه سخن گ

وحی تنها و آن چیزي است که خداوند بخواهد در قلب کسی که به او  حالت اول:
، قرار دهد بگونه اي که شکی نداشته باشد که آن از جانب اهللا است. و دلیل آن شود می وحی

و مثال آن همان است که ». حیمگر از طریق و« ﴾إِ�َّ وَۡحًيا﴿ این سخن اهللا تعالی است:

إن روح القدس نفث يف « که فرمود: کند می روایت ج از پیامبر تعبداهللا بن مسعود

همانا روح « ١»رويع لن تموت نفس حىت �ستكمل رزقها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب

)، وابن أبی الـدنیا فـی القناعـۀ،    2144)، وسنن ابن ماجه (4/  2)، والمستدرك (1085، 1084موارد الظمآن ( 1
 ).4112برقم ( 304/  14) والبغوي ج895، 419والبیهقی فی شعب اإلیمان (المغنی عن حمل األسفار : 
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را به تمام و کمال اش  میرد تا زمانیکه روزي نمی القدس در دلم انداخت که: هرگز کسی
از اهل علم رؤیاي اي  دسته ».دریافت دارد پس از خدا بترسید و در درخواستتان عجله نکنید

چنانکه اهللا تعالی از آن خبر  ÷دانند. مانند رؤیاي ابراهیم می پیامبران را از این نوع وحی

َرٰى ِ� ﴿ داده است:
َ
ٓ أ ۡذَ�َُك  ٱلَۡمَنامِ قَاَل َ�ُٰبَ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
گفت اي فرزندم « .]١٠٢ الصافات:[ ﴾�

در ابتداي بعثت که شیخین از  ج و مانند رؤیاي پیامبر». کنم در خواب دیدم که تو را ذبح می

ُل َما بُِدَئ بِِه « که گفت: کنند میروایت  كعائشه احِلَُة يِف انلَّْوِم،  جاوَّ ْؤَ�ا الصَّ َويْحِ الرُّ
ْ
ِمَن ال

بِْح فاََكَن ال يََرى ُرْؤَ�ا إِال َجاَءْت مِ  وحی بر رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم   آغاز« ١»ثَْل فَلَِق الصُّ

یاهاي راستین، شروع شد. و آنچه را که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  ؤها و ر به وسیلۀ خواب
 »کرد. می دید، مانند روشنی صبح، تحقق پیدا یا میؤدر عالم ر

چنانکه براي تعدادي از صحبت کردن از پشت حجاب و بدون واسطه  حالت دوم:
رسوالن و انبیاء ثابت شده است مانند صحبت کردن خداوند با موسی که اهللا تعالی در چندین 

ُ َوَ�ََّم ﴿ :فرماید می آیه از کتابش در مورد آن خبر داده است. چنانکه ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  ٱ�َّ
ا َجآَء ُموَ�ٰ ﴿ :دفرمای میو » و خداوند با موسی سخن گفت« .]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤ َولَمَّ

و هنگامی که موسی به وعده گاه آمد پروردگارش « .]١٤٣األعراف: [ ﴾ۥَر�ُّهُ  ۥلِِميَ�ٰتَِنا َوَ�ََّمهُ 

ّ�ِهِ ﴿ :فرماید می و مانند سخن گفتن اهللا تعالی با آدم.». با او سخن گفت ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ  ۦَ�َتلَ�َّ
مانند سخن گفتن اهللا ». پروردگارش کلماتی را دریافت نمود آدم از« .]٣٧البقرة: [ ﴾َ�َِ�ٰتٖ 

شب اسراء چنانکه در سنت ثابت است. و دلیل براي این نوع  ج تعالی با پیامبر ما، محمد

ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب ﴿ وحی آیه:
َ
 باشد. می ﴾أ

گیـرد. و دلیـل بـراي آن ایـن سـخن اهللا       مـی  وحی به وسیله مالئکه صـورت  حالت سوم:

ۡو يُۡرِسَل رَُسوٗ� َ�ُيوِ�َ �ِإِۡذنِهِ ﴿ الی است:تع
َ
ۚ  ۦأ یـا رسـولی را بفرسـتد و بـه اذن او     « ﴾َمـا �ََشـآُء

 ).160صحیح مسلم برقم ( )، وبنحوه فی3صحیح البخاري برقم ( 1
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به وسیله وحـی از جانـب    ÷و این مورد مانند نازل شدن جبریل». هرچه بخواهد وحی نماید
 خداوند بر انبیاء و رسوالن است.

از اهللا  ÷تکلم نموده و جبریل تمام قرآن بدینصورت نازل شده است که اهللا تعالی

َ�َِ��ُل  ۥ�نَّهُ ﴿ :فرماید می ابالغ نموده است. اهللا تعالی ج عزوجل آن را شنیده و به محمد
وحُ ٱبِهِ  نََزَل  ١٩٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَرّبِ  ِم�ُ ٱ لرُّ

َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ ۡ� الشعراء: [ ﴾١٩٤ لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ

از جانب پروردگار عالمیان نازل شده است روح االمین آن را فرو آن قرو « .]١٩٤-١٩٢

َ�ُ  قُۡل ﴿ :فرماید می و» آورده است، بر دل تو نازل کرده تا از جمله اندرز دهندگان باشی  ۥنَزَّ
ّ�َِك  ۡلُقُدِس ٱُروُح  از نزد پروردگارت فرود  آن را روح القدسبگو « .]١٠٢النحل: [ ﴾ِمن رَّ
 ».ه استآورد

 به سه صورت روي داده است: ج به پیامبر ما ÷جبریلوحی 
رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  او را بر شکلی که خلق شده دیده است و این امـر تنهـا    -1

 دو بار اتفاق افتاد که بیان آن قبالً گذشت.
آورد هنگامی که رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم      می او وحی را به مانند صداي زنگ -2

 یافت. می گرفت این کیفیت خاتمه می فرا آن را کامالً
آمد او را مورد خطاب قرار داد چنانکه در حـدیث   می جبریل در شکل مردي پیش او -3

جبریل که قبالً بحث شد از رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  در مورد مراتب دین سؤال 
 نمود.

آن مورد پرسـید،   دو حالت اخیر را در جواب سؤال حارث بن هشام که از او در ج پیامبر

ُ َعلَيْـِه « :فرمایـد  میخبر داده است. رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  ِ َصـ�َّ ا�َّ َ�َقاَل رَُسـوُل ا�َّ

َّ َ�يُْفَصُم َ��ِّ َوقَْد َوَ�يْـُت َ�نْـهُ  ُه يلَعَ َشدُّ
َ
ََرِس وَُهَو أ

ْ
َصلَِة اجل

ْ
تِيِ� ِمثَْل َصل

ْ
ْحيَانًا يَأ

َ
َمـا  وََسلََّم أ
يِع َما َ�ُقوُل قَاَل وَ 

َ
َملَُك رَُجًال َ�يلَُكُِّمِ� فَأ

ْ
ْحيَانًا َ�تََمثَُّل يِل ال

َ
رسول اهللا صلی اهللا علیه وسـلم   « ١»أ

 ).2333)، ومسلم برقم (2صحیح البخاري برقم ( 1
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مثـل اینکـه زنگـی را بـه صـدا در آورده انـد؛ ایـن حالـت          شود می گاهی به من وحی« فرمود:
گفتـه فـرا    درحالیکـه آنچـه   شـود  مـی  نوع وحی بر مـن اسـت. آنگـاه از مـن جـدا     ترین  سخت
و مـن   گویـد  مـی  آیـد و بـا مـن سـخن     مـی  یوحی، بصورت انسـان  مالئکهگاهی هم  ام. گرفته
 ».کنم می را حفظهایش  گفته

 و دلیل براي آنها  کتاب مبحث اول: حکم ایمان به

 تعریف کتب:

 باشد. سپس به آن مکتوب می كتب يكتب كتاباکتب جمع کتاب است و کتاب مصدر 

و کتاب در اصل اسم براي صحیفه اي که در آن نوشته شده است، نوشته شده) گفتند. (

ۡهُل  لَُك  َٔ �َۡ� ﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی می
َ
َِل َعلَۡيِهۡم كَِ�ٰٗبا ّمَِن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ ن ُ�َ�ّ

َ
� ٱأ َمآِء  ﴾لسَّ

 و مراد» خواهند که از آسمان کتابی بر آنان فرود آوري می اهل کتاب از تو« .]١٥٣النساء: [
باشند که به  می است که محتوي کالم اهللا تعالیهایی  و مصحفها  کتاب اینجا:ها  کتاب از

رسوالن علیهم السالم وحی کرده است. چه به صورت مکتوب و نوشته شده باشد مانند 
نوشته ها  کتاب تورات یا از طریق مالئکه بصورت شفاهی نازل شده و بعد از آن مانند سایر

 شده باشد.

 آسمانی هاي کتاب ان بهحکم ایم
ی که خداوند بر تمام رسوالن نازل نموده رکن بزرگی از ارکان ایمان و های کتاب ایمان به

. کتـاب و  کنـد  مـی ن باشد و ایمان جز به وسـیله آن تحقـق پیـدا    می اصل بزرگی از اصول دین
 باشند. می سنت بر آن دلیل

َها﴿ باشد: می دلیل بر آن از کتاب اهللا تعالی این سخن ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ْ َءاِمُنوا ِ ٱَءاَمُنٓوا َّ� 
ِيٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ َل َ�َ ِيٓ ٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦنَزَّ َّ�  ِ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب نَزَل ِمن َ�ۡبُل

َ
ِ ٱأ َّ� 

اي « .]١٣٦النساء: [ ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا  لَّ َ�َقۡد ضَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ 
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کسانی که ایمان آورده اید به کتابی که بر پیامبرش نازل کرده و بر کتابی که از قبل نازل 
پیامبران و روز آخرت کافر شود  ها، کتاب نموده است ایمان بیاورید و هرکس به اهللا، مالئکه،

تعالی بندگان مؤمنش را در این آیه به داخل شدن اهللا ». در گمراهی بسیار دوري افتاده است
که به اهللا و پیامبرش،  کند می . ایشان را امرکند می در تمام شعائر، شعب و ارکان ایمان امر

باشد و کتابی که از پیش نازل نموده که  و کتابی که بر او نازل نموده که قرآن می ج محمد
باشد، ایمان بیاورند. سپس در  می انجیل و زبورپیشینیان مانند تورات،  هاي کتاب شامل تمام

که هرکس به چیزي از ارکان ایمان کافر شود در گمراهی بسیار دوري  کند می آخر آیه بیان
 افتاده و از مسیر درست خارج گشته است. و از جمله ارکان ایمان که ذکر شد ایمان به

 باشد. می اهللا تعالی هاي کتاب
ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ۡلِ�َّ ٱلَّۡيَس ۞﴿ :فرماید می اهللا تعالی ن تَُولُّوا

َ
َوَ�ِٰ�نَّ  لَۡمۡغرِبِ ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱأ

ِ  ۡلِ�َّ ٱ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب نیکی این « .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ید بلکه نیکی این است که به اهللا، روز نیست که روي خود را به سوي مشرق و مغرب کن

 اهللا تعالی از حقیقت نیکی خبر» و پیامبران ایمان داشته باشید.ها  کتاب آخرت، مالئکه،
دهد که آن ایمان آوردن به چیزهایی است که در ارکان ایمان ذکر شد. و عمل نمودن به  می

جمله ارکان ایمان، ایمان به  کارهاي نیک وارد شده در آیه بعد از این عمل آمده است. و از

هو اسم جنس �شمل الكتب امل�لة من السماء ىلع « :گوید می باشد. ابن کثیر می کتاب

آن اسم « ١»وهو القرآن املهيمن ىلع ما قبله من الكتب ،حىت ختمت بأرشفها .األنبياء
به اشرفترین گردد تا اینکه  می ی که از آسمان بر انبیاء نازل شدههای کتاب جنس است و شامل

 ».پیشین است ختم گردید هاي کتاب که قرآن است و نگهبان و شاهد برها  آن و بزرگترین
که اهل کتاب را با  کند میاهللا تعالی به بندگان مؤمنش امر ها  کتاب و در بیان ایمان به تمام

ْ ﴿ این سخن مورد خطاب قرار دهند: ِ  قُولُٓوا ِ ٱَءاَمنَّا ب نزَِل إِ  �َّ
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� َوَما

ُ
ٓ أ َم  َۧ�َۡنا َوَما

 .297/  1تفسیر ابن کثیر  1
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ۡسَباِط ٱ�ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
ٓ أ ّ�ِِهۡم  �َّبِيُّونَ ٱَوَما ِمن رَّ

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُ 
َ
آنچه که  خدا وبه بگویید « .]١٣٦البقرة: [ ﴾١٣٦ُمۡسلُِموَن  ۥَ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب  رب
دیگر) پیامبران ( نیز) آنچه که به( فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و

بین یمان آوردن به پیامبران و در اایم.  از سوي پروردگارشان داده شده است، ایمان آورده
 ».خداوند) هستیم( گذاریم. و فرمانبردارِ او نمی از آنان تفاوتی کدامهیچ

نازل نموده و  ج به واسطه رسولشها  آن آیه در برگیرنده ایمان مؤمنان به آنچه خداوند بر
در ها  آن د وباش می آنچه بر پیامبران که در آیه ذکر شده و آنچه بر بقیه انبیاء نازل شده است،

ی کـه  هـای  کتـاب  گذارند و بـه تمـام پیـامبران و تمـام     نمی ایمان به پیامبران بین هیچکدام فرقی
 خداوند به ترتیب نازل نموده است، باور دارند.

 و آیات در بیان این موضوع از کتاب خداوند بسیار است.
. و ایمـان بـه آن   آسمانی داللت دارد هاي کتاب سنت نیز همچنین بر واجب بودن ایمان به

 ج . و دلیل بر آن حدیث جبریـل و سـؤال او از پیـامبر   شود می رکنی از ارکان ایمان محسوب
آسـمانی را همـراه    هـاي  کتاب در جوابش ایمان به ج باشد که پیامبر می در مورد ارکان ایمان

بقیه ارکان ایمان ذکر نمود. حـدیث در فصـل گذشـته آورده شـد و نیـازي نیسـت کـه اینجـا         
 وباره تکرار شود.د

و اعتقاد به اینکـه  ها  آن و تصدیق تمامیها  کتاب پس با این نصوص ثابت شد که ایمان به
شـوند، واجـب    مـی  تمام آن از جانب اهللا بر رسوالنش به حق و باعث هدایت نـور و روشـنایی  

دیـن   است و هرکس آن را دروغ بداند یا چیزي از آن را انکار نماید او به خداوند کـافر و از 
 خارج گشته است.

 آسمانی هاي کتاب ثمرات ایمان به
 آسمانی آثار عظیم و بزرگی بر مؤمن به همراه دارد که از آنجمله: هاي کتاب ایمان به
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ی کـه  هـای  کتـاب  شکر نمودن اهللا تعالی بخاطر لطف و عنایتش نسبت بـه بنـدگان کـه    -1
آخرتشـان موجـود    متضمن ارشاد و هدایت ایشان است و در آن خیر و صـالح دنیـا و  

 است را نازل فرموده است.
را براي هر امتی مناسب ها  کتاب آشکار گشتن حکمت اهللا تعالی از آن جهت که این -2

قـرآن عظـیم را مناسـب حـال تمـام       ها، کتاب حالشان تشریع نموده و ختم کننده تمام
 مخلوقات در عصرها و شهرها تا برپایی قیامت مقرر کرده است.

بـراي اهللا تعـالی و اینکـه کـالم او شـبیه کـالم مخلوقـات نیسـت و          اثبات صفت کـالم  -3
 مخلوقات از آوردن کالمی به مانند آن عاجزند.

 آسمانی هاي کتاب مبحث دوم: چگونگی ایمان به

اهللا تعالی مشتمل بر تعدادي جوانب است که نصوص بر واجب بـودن،   هاي کتاب ایمان به
ایـن رکـن بـزرگ از ارکـان ایمـان تحقـق یابـد و آن         و معتقد بودن و بیان آن داللت دارد تـا 

 عبارتند از:
 از جانب اهللا عزوجل نازل شده و کالم اهللا تعالیها  آن تصدیق قاطع به اینکه تمام  -1

باشند و اهللا تعالی به حقیقت آنگونه که الیق به خود اوست و بر وجهی که اراده  می

ُ ٱ﴿ :ایدفرم می کرده، به آن تکلم نموده است. اهللا تعالی  ۡلَقيُّومُ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ
َل َعلَۡيَك   ٢ ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱنَزَّ نَزَل  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوأ ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱُمَصّدِ  ِمن ٣ ۡ�ِ

نَزَل 
َ
ِينَ ٱإِنَّ  ۡلُفۡرقَاَنۗ ٱَ�ۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوأ َّ� � ْ ِ ٱَ�ِٰت َ�َفُروا لَُهۡم َعَذاٞب َشِديٞدۗ  �َّ

ُ ٱوَ  اهللا است که هیچ معبود بحقی جز او « .]٤-٢[آل عمران:  ﴾٤ نتَِقا�ٍ ٱَعزِ�ٞز ُذو  �َّ
 نیست همیشه زنده و پابرجا است. این کتاب را در حالیکه مؤید آنچه پیش از خود

آن براي هدایت مردم باشد به حق بر تو نازل کرد و تورات و انجیل را پیش از  می
تردید  بی فرستاد و فرقان را نازل کرد کسانی که به آیات خداوند کفر ورزیدند

اهللا ». عذابی سخت خواهند داشت و خداوند شکست ناپذیر و صاحب انتقام است
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ها: تورات، انجیل و قرآن از نزد او هستند و این  دهد که این کتاب می عزوجل خبر
و مربوط به غیر او اند  از او آغاز شدهها  آن تکلم نموده وها  آن داللت دارد بر اینکه به

دهد که هرکس به آیات خداوند کفر  می نیستند و براي همین در آخر آیه وعده
 ورزد دچار عذاب شدیدي خواهد شد.

ٓ ﴿ و از تورات خبر داده است: ا نَزۡ�َا  إِ�َّ
َ
ۚ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱأ ما « .]٤٤املائدة: [ ﴾�ِيَها ُهٗدى َونُورٞ

که او کسی است  کند می اهللا تعالی بیان». تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است
که تورات را نازل نموده و آنچه در آن است هدایت و نور از جانب اوست و اهللا تعالی در 

 ﴿ دهد: می که تورات کالم اوست و در مورد یهود اینگونه خبر کند می آخر آیه روشن

َ�تَ 
َ
ن يُۡؤِمُنواْ لَُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم �َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ۞أ

َ
ِ ٱۡطَمُعوَن أ ِمۢن َ�ۡعِد  ۥُ�مَّ ُ�َّرِفُونَهُ  �َّ

ها  آن آیا امید دارید که به شما ایمان بیاورند در حالیکه دسته از« .]٧٥البقرة: [ ﴾َما َ�َقلُوهُ 
کالم خدا را شنیدند ». ن را فهمیدند تحریف نمودندکالم خدا را شنیدند سپس بعد از اینکه آ

باشد. سدي و ابو زید و جمعی از مفسرین این  سپس آن را تحریف کردند که آن تورات می
 اند. را گفته

ۡهُل  َوۡ�َۡحُ�مۡ ﴿ :فرماید می خداوند در مورد انجیل
َ
ِ�يلِ ٱأ نَزَل  ۡ�ِ

َ
ُ ٱبَِمآ أ املائدة: [ ﴾�ِيهِ�  �َّ

یعنی به اوامر و نواهی » جیل باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم نماینداهل ان« .]٤٧
 که از کالم خداوند است.

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ  الٓر� ﴿ :فرماید می و در مورد قرآن کریم
ُ
ۡن  ۥكَِ�ٌٰب أ ُ لَۡت ِمن �َّ ُ�مَّ ُفّصِ

م یافته سپس از جانب الر. کتابی است که آیات آن استحکا« .]١هود: [ ﴾١َحِكيٍ� َخبٍِ� 
 را مورد خطاب قرار ج و اهللا تعالی رسولش». حکیمی آگاه به روشنی بیان شده است

ۡن َحِكيٍ� َعلِيٍ�  ۡلُقۡرَءانَ ٱَ�ُلَ�َّ  �نََّك ﴿ دهد: می ُ تو قرآن را از نزد « .]٦النمل: [ ﴾٦ِمن �َّ

َ�ُ  قُۡل ﴿ :فرماید می و» داري می حکیمی دانا دریافت ّ�َِك  ۡلُقُدِس ٱُروُح  ۥنَزَّ النحل: [ ﴾ِمن رَّ

 :فرماید میو » ه استفرود آوردبه حق از نزد پروردگارت  آن را روح القدسبگو « .]١٠٢
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َحٞد ّمَِن  �نۡ ﴿
َ
ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم  ۡسَتَجاَركَ ٱ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱأ ِجۡرهُ َح�َّ

َ
ِ ٱفَأ و اگر کسی « .]٦التوبة: [ ﴾�َّ

که قرآن را  کند می امر» خواست به او امان ده تا کالم خدا را بشنوداز مشرکان از تو امان 
 نازل کرده و آن به حقیقت کالم اهللا تعالی است. ج بشنود که بر رسولش

به سوي عبادت کردن اهللا تعالی به تنهایی و آنچه خیر، ها  آن ایمان به اینکه تمام -2

َ�َن  َما﴿ :فرماید می تعالی. اهللا کنند می هدایت، نور و روشنایی آمده است، دعوت
ن يُۡؤ�َِيُه 

َ
ُ ٱلِبََ�ٍ أ ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ �َّ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا
ِ ٱُدوِن  هیچ بشري را نسزد که خداوند به او کتاب و حکم و « .]٧٩[آل عمران:  ﴾�َّ

 خداوند بیان». م بگوید به جاي خدا مرا بپرستیدپیامبري را بدهد سپس او به مرد
که براي هیچ بشري شایسته نیست که خداوند به او کتاب و حکم و نبوت را  کند می

 هاي کتاب بدهد و او به مردم امر کند که او را به جاي معبود به خدایی برگیرند. همانا
 که کند می ند روشنتا عبادت براي اهللا تعالی خالص شود. و خداواند  خداوند آمده

َل َعلَۡيَك ﴿ اند: او به حق و هدایت آمده هاي کتاب ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱنَزَّ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب ُمَصّدِ
نَزَل 

َ
ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱيََديۡهِ َوأ این « .]٤-٣[آل عمران:  ﴾َ�ۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس  ِمن ٣ ۡ�ِ

باشد به حق بر تو نازل کرد و تورات  د میکتاب را در حالیکه مؤید آنچه پیش از خو

ٗة  �َّاُس ٱ َ�نَ ﴿ :فرماید می و» و انجیل را پیش از آن براي هدایت مردم فرستاد مَّ
ُ
أ

ُ ٱَ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث  نَزَل َمَعُهُم  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ
َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱُمبَّ�ِ  ﴾ۡ�َقِّ ٱب

بشارت دهنده و بیم  ت بودند، آنگاه خدا پیامبران رامردم یک ام« .]٢١٣[البقرة:
 :فرماید می و» آسمانی) را به راستی فرو فرستاد( دهنده بر انگیخت و با آنان کتاب

﴿ ٓ ا نَزۡ�َا  إِ�َّ
َ
ۚ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱأ ما تورات را نازل کردیم که در « .]٤٤[املائدة:  ﴾�ِيَها ُهٗدى َونُورٞ

ِ�يَل ٱَوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ﴿ :ایدفرم می و» آن هدایت و نور است [املائدة:  ﴾�ِيهِ ُهٗدى َونُورٞ  ۡ�ِ

 َشۡهرُ ﴿ :فرماید می و» و ما انجیل را که در آن هدایت و نور است فرو فرستادیم« .]٤٦
ِيٓ ٱَرَمَضاَن  نزَِل �ِيهِ  �َّ

ُ
 ﴾ۡلُفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ
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ماه رمضان که در آن قرآن فرو فرستاده شده است که براي مردم « .]١٨٥بقرة: [ال
و آیات ». باشد می هدایت است و دالیل آشکار هدایت و تشخیص حق از باطل

اهللا تعالی با هدایت و  هاي کتاب دیگري در این باره وجود دارد که متضمن این است
 اند. نور از جانب او آمده

تناقض و ها  آن اهللا تعالی تصدیق کننده همدیگرند و بین هاي کتاب ایمان به اینکه -3

ٓ ﴿ :فرماید می تعارضی نیست همانگونه که اهللا تعالی در قرآن نَزۡ�َا
َ
 ۡلِكَ�َٰب ٱإَِ�َۡك  َوأ

 ِ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  ۡ�َقِّ ٱب این) ( و« .]٤٨[املائدة:  ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُمَصّدِ
کتاب را به راستی تصدیق کنندة کتابی که پیش از آن است و بر آن حاکم و شاهد 

ۡيَنا﴿ :فرماید می و در مورد انجیل»است بر تو نازل کردیم ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم بِعِيَ�  َوَ�فَّ َ�َ
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  بۡنِ ٱ جیل را که در آن و ما ان« .]٤٦[املائدة:  ﴾�َّۡوَرٮٰةِ� ٱَمۡرَ�َم ُمَصّدِ

ها  این ایمان به». هدایت و نور است و تصدیق کننده تورات است فرو فرستادیم
خداوند از تمام تناقضات و تعارضات بدور هستند و  هاي کتاب واجب است و اینکه

مخلوقات و کالم  هاي کتاب خداوند نسبت به هاي کتاب این از بزرگترین ویژگی
مردم نقص، خلل و تعارض  هاي کتاب د. زیرا درباش می خدا نسبت به کالم خلق

َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد ﴿ :فرماید می وجود دارد. همانگونه که خداوند در وصف قرآن
ِ ٱَ�ۡ�ِ  اگر آن از جانب غیر خداوند « .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

 .»یافتند می بود در آن اختالف بسیاري را
ایمان به آنچه اهللا عزوجل در کتابش بر وجه خصوص نام برده اسـت و تصـدیق آن و    -4

 عبارتند از:ها  کتاب واجب است و این اند، آنچه اهللا و رسولش از آن خبر داده

 أ. تورات:

َءاتَۡيَنا ُموَ�  َوَلَقدۡ ﴿ :فرماید میفرو فرستاد.  ÷و این کتاب خداست که بر موسی 
ۡهلَۡكَنا ِمۢن �َ  ۡلِكَ�َٰب ٱ

َ
وَ�ٰ ٱ ۡلُقُرونَ ٱۡعِد َمآ أ

ُ
و به راستی پس « .]٤٣القصص: [ ﴾بََصآ�َِر لِلنَّاِس  ۡ�
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نخستین را هالك کردیم به موسی کتاب دادیم که رهنمود و رحمتی براي  هاي نسل از آنکه
بصورت مرفوع  تو در حدیث طوالنی شفاعت که شیخین از انس بن مالک» مردم بود

َصاَ�َها « آمده: کند می روایت
َ
تُوَن إِبَْراِهيَم َ�يَُقوُل لَْسُت ُهنَاُ�ْم َوَ�ْذُكُر خطيئته الَّيِت أ

ْ
َ�يَأ

َمُه تَْ�ِليًما
َّ
ُ اتلَّْوَراَة َوَ� : گوید میروند.  می پیش ابراهیم« ١»َولَِ�ْن اْ�تُوا ُموىَس َ�بًْدا آتَاُه ا�َّ

پیش موسی  گوید می کب آن شده استنماید که مرت می کار من نیست و خطایش را بازگو
خداوند تورات ». است که خداوند تورات را به او داده و با او سخن گفته استاي  بنده بروید

ِ�  ۥَ�ُ  َوَ�َتۡبَنا﴿ :فرماید می را به صورت لوحهاي نوشته شده به موسی داد و در مورد آن
لَۡواحِ ٱ

َ
وِۡعَظٗة َوَ�ۡفِصيٗ�  ۡ� ءٖ مَّ ۡ�َ ِ

ءٖ  ِمن ُ�ّ ۡ�َ ِ
و در تورات براي او « .]١٤٥األعراف: [ ﴾ّلُِ�ّ

ير�د ألواح « :گوید می ابن عباس». در هر موردي پندي، و براي هر چیزي تفصیلی نگاشتیم

آدم به  کند می روایت تو در حدیثی که ابوهریره». هاي تورات منظور است لوح« »اتلوراة

ُ « :فرماید می ج . پیامبرکند می وسیله آن به موسی استدالل ُ آَدُم يَا ُموىَس اْصَطَفاَك ا�َّ
َ

قَاَل هل

آدم به او گفت: اي موسی خداوند تو را با کالمش « ٢»بَِ�َالِمِه وََخطَّ لََك اتلَّْوَراَة �ِيَِدهِ 

بنی اسرائیل  هاي کتاب و تورات بزرگترینِ». برگزید و تورات را با دست خود برایت نوشت
احکامشان که خداوند بر موسی نازل کرده به تفصیل آمده است و است که در آن شریعت و 

ٓ ﴿ :فرماید می کردند. اهللا تعالی می انبیاء بنی اسرائیل که بعد از موسی آمدند به آن عمل ا  إِ�َّ
نَزۡ�َا 

َ
ۚ َ�ُۡ�ُم بَِها  �َّۡوَرٮٰةَ ٱأ ِينَ ٱ �َّبِيُّونَ ٱ�ِيَها ُهٗدى َونُورٞ ِينَ  �َّ ْ لِ�َّ ۡسلَُموا

َ
ْ وَ  أ ٰنِيُّونَ ٱَهاُدوا َّ�  لرَّ

ۡحَبارُ ٱوَ 
َ
ْ ٱبَِما  ۡ� ِ ٱِمن كَِ�ِٰب  ۡسُتۡحفُِظوا َّ�  ۚ ما تورات را که « .]٤٤املائدة: [ ﴾َوَ�نُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء

در برابر احکام الهی) تسلیمند، براي ( هدایت و نور در خود دارد، نازل کردیم. پیامبرانی که
و بر آن اند  ان ربانی و احبار به آنچه ازکتاب خدا حافظ گردانده شدههمچنین) عالم( یهود و

 ).193)، ومسلم برقم (7410صحیح البخاري برقم ( 1

 ».وکتب لک التوراة بیده « )، وفی إحداها : 2652)، ومسلم برقم (6614صحیح البخاري برقم ( 2
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و خداوند در کتابش از تحریف و تبدیل تورات توسط » کنند می گواه بودند، به آن حکم
 یهود خبر داده که توضیح این موضوع ان شاء اهللا خواهد آمد.

 ب. انجیل:
 :فرماید می سالم نازل فرمود.آن کتاب خداوند است که بر عیسی بن مریم علیهما ال 

ۡيَنا﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم بِعِيَ�  َوَ�فَّ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  بۡنِ ٱَ�َ ِ�يَل ٱَوَءاَ�ۡيَ�ُٰه  �َّۡوَرٮٰةِ� ٱَمۡرَ�َم ُمَصّدِ ِ�ۡ 
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  املائدة: [ ﴾٤٦ِعَظٗة ّلِۡلُمتَّقَِ� َوُهٗدى َوَموۡ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱ�ِيهِ ُهٗدى َونُورٞ َوُمَصّدِ

و در پی آن عیسی فرزند مریم را، تصدیق کنندة آنچه پیش از او بود ـ که تورات است « .]٤٦
ـ فرستادیم و به او انجیل را که هدایت و نور در خود داشت وتصدیق کنندة آنچه پیش از آن 

خداوند انجیل را براي ». دادیم بود که تورات است و هدایت و پند براي پرهیزگاران، به او
 تصدیق و تأیید تورات نازل فرمودند کما اینکه در آیه گذشته تقدیم گردید.

:انجیل با تورات جز در احکام کمی مخالفت نداشت ١گویند می دسته اي از علما

ِحلَّ لَُ�م ﴿ دهد که به بنی اسرائیل گفت: می همانگونه که خداوند از زبان مسیح خبر
ُ
َوِ�

ِيٱۡعَض �َ  پاره اي از آنچه را که بر شما حرام گردیده « .]٥٠آل عمران: [ ﴾ُحّرَِم َعلَۡيُ�مۚۡ  �َّ
 ج اهللا تعالی در کتابش خبر داده که تورات و انجیل بر بشارت پیامبر ما، محمد». حالل کنم

ِينَ ٱ﴿ :فرماید می گواه هستند. َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱِ�  که پیامبر  کنند می کسانی که از رسولی پیروي« .]١٥٧األعراف: [ ﴾ۡ�ِ
و از » یابند می درس ناخوانده اي است که او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته

 خن به میان خواهیم آورد.تحریفات انجیل به مانند تورات به امید خداوند س

 ).36/  2تفسیر ابن کثیر ( 1
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 ج: زبور: 

 دَ ۥَداوُ  اَوَءاتَۡينَ ﴿ :فرماید می نازل نمود. خداوند ÷آن کتاب خداوند است که بر داود
كنا « :گوید می قتاده در تفسیر این آیه» و به داود زبور دادیم« .]١٦٣النساء: [ ﴾١٦٣َزُ�وٗر� 

وجل ليس فيه حالل وال حرام وال �دث أنه داعء علمه اهللا داود وحتميد وتمجيد هللا عز 
دانیم که آن دعاهایی بود که خداوند به داود آموخت و شامل  می ما« »فرائض وال حدود

 ».حمد و ستایش براي اهللا عزوجل بود و در آن از حالل و حرام و فرائض و حدود بحثی نبود

 د. صحف ابراهیم و موسی: 
 :فرماید می تدا در سوره نجم، اهللا تعالیذکر آن در دو سوره از کتاب خدا آمده است. اب

مۡ ﴿
َ
 بَِما ِ� ُصُحِف ُموَ�ٰ  أ

ۡ
ِيٱ�بَۡ�ٰهِيَم   ٣٦لَۡم يُنَبَّأ َّ�  ٰٓ �َّ  ٣٧َو�َّ

َ
ۡخَرٰى  �

ُ
  ٣٨تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ  ن لَّۡيَس لِۡ�ِ
َ
موسی هاي  هآیا به آنچه که در صحیف« .]٣٩-٣٦[النجم:  ﴾٣٩َوأ

) اند؟ یا از آنچه در صحف ابراهیم بوده است، با خبرش نکردنده( ؟   بود، خبر داده نشد
در صحف ایشان آمده است) ( وظیفۀ خود را) به بهترین وجه ادا کرده است.( ابراهیمی که

که هیچکس بار گناهان دیگري را بر دوش نمیکشد. واینکه براي انسان پاداش و بهره اي 
 :فرماید می سپس در سوره اعلی،» آنچه خود کرده و براي آن تالش نموده است نیست جز

﴿ ٰ ۡفلََح َمن تََز�َّ
َ
ٰ  ۦَرّ�ِهِ  ۡسمَ ٱَوَذَكَر  ١٤قَۡد أ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱتُۡؤثُِروَن  بَۡل  ١٥فََص�َّ َخۡ�ٞ  �ِخَرةُ ٱوَ   ١٦ �ُّ
 ٰٓ�َ�ۡ

َ
ُحِف ٱَ�َٰذا لَِ�  إِنَّ  ١٧َو� وَ�ٰ ٱ لصُّ

ُ
 .]١٩-١٤[األعلی:  ﴾١٩ُصُحِف إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ  ١٨ ۡ�

به راستی هر که پاك گشت، رستگار شد و نام پروردگارش را یاد کرد، و نماز گزارد. حق «
 گمان این بی گزینید و آخرت بهتر و ماندگارتر است. می این است که زندگی دنیا را بر

خداوند از قسمتی که ». ابراهیم و موسیهاي  فههم) بود. صحی( نخستینهاي  گفته) در صحیفه(
دهد. و  می در این صحف از وحی آمده و بر ابراهیم و موسی علیهما السالم نازل شده خبر

 علم آن نزد خداوند است.
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 هـ. قرآن عظیم: 
پیشین و شاهد  هاي کتاب که تصدیق کننده جآن کتاب خداست که بر پیامبر ما، محمد 

ازل فرمود و آن آخرین، اشرفترین و کاملترین کتابی است که خداوند ن هاست آن و حاکم بر
 باشد و دعوت او شامل تمام انس و جن می قبل از خود هاي کتاب نازل نموده و نسخ کننده

ٓ ﴿ :فرماید می گردد. خداوند می نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱإَِ�َۡك  َوأ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  ۡ�َقِّ ٱب ُمَصّدِ

این) کتاب را به راستی تصدیق کنندة کتابی که ( و« .]٤٨املائدة: [ ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ�  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ

ٍء  قُۡل ﴿ :فرماید میو » پیش از آن است و بر آن شاهد و حاکم است بر تو نازل کردیم يُّ َ�ۡ
َ
أ

ۡ�َ�ُ َشَ�َٰدٗةۖ ُقِل 
َ
ۖ ٱأ ُ وِ�َ  �َّ

ُ
نِذَرُ�م بِهِ  ۡلُقۡرَءانُ ٱ إَِ�َّ َ�َٰذا َشِهيُدۢ بَۡيِ� َوَ�ۡيَنُ�ۡمۚ َوأ

ُ
 ﴾َوَمۢن بَلََغۚ  ۦِ�

بگو شهادت چه کسی از همه بهتر است؟ بگو خدا میان من و شما شاهد است « .]١٩األنعام: [
 و» رسد بترسانم و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هرکس را که پیام به او می

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿ :فرماید می َل  �َّ ِ  ۡلُفۡرقَانَ ٱنَزَّ ٰ َ�ۡبِده  .]١الفرقان: [ ﴾١ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا  ۦَ�َ
» نازل فرمود تا براي تمام دنیا ترساننده باشداش  با برکت است کسی که فرقان را بر بنده«

 ست.قرآن، فرقان، کتاب، تنزیل و ذکر ا ها: آن هاي زیادي دارد که مشهورترین قرآن اسم
و آنچه در آن نازل شده و هر ها  نام بر آنچه در نصوص آمده از ذکرها  کتاب ایمان به این

بـراي مـا بـازگو شـده     هـا   آن و آنچه از سرگذشـت اند  از آن خبر داده ج آنچه اهللا و رسولش
 است، واجب است.

و صحفی که خداوند بـر رسـوالن نـازل کـرده بـه      ها  کتاب اعتقاد راسخ به اینکه تمام -5
 هـاي  کتـاب  و براي هیچکس از جن یا انـس و پیـروان  اند  وسیله قرآن کریم نسخ شده

روا نیست که بعد از آمدن قـرآن، خداونـد را جـز بـا آن عبـادت      ها  آن سابق و نه غیر
کنند یا اینکه به غیر آن حکم نمایند. و دلیل بر ایـن مـورد در کتـاب و سـنت فـراوان      

 است.
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ِيٱ َركَ َ�َبا﴿ :فرماید می اهللا تعالی َل  �َّ ِ  ۡلُفۡرقَانَ ٱنَزَّ ٰ َ�ۡبِده  ﴾١ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا  ۦَ�َ
نازل فرمود تا براي تمام دنیا اش  با برکت است کسی که فرقان را بر بنده« .]١الفرقان: [

ۡهَل ﴿ :فرماید میو » ترساننده باشد
َ
أ ُ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ ا قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ  لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ

� قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن  ْ َعن َكثِ�ٖ ِ ٱَوَ�ۡعُفوا بِٞ�  �َّ  ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ
ُ ٱبِهِ  َ�ۡهِدي َ�ٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ لَُ�ٰتِ ٱَوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  لسَّ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ

ۡسَتقِيٖ�  اي اهل کتاب پیامبر ما به سوي شما « .]١٦-١٥املائدة: [ ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
و از بسیاري  کند می داشتید براي شما بیان می آمده است که بسیاري از کتاب که پوشیده

ده است. خداوند درمیگذرد. قطعاً براي شما از جانب خداوند روشنایی و کتابی روشنگر آم
و به توفیق  شود می ي سالمت رهنمونها راه هرکه از خشنودي او پیروي کند به وسیله آن به

 برد و به راهی راست هدایتشان می به سوي روشنایی بیرون ها تاریکی خویش آنان را از
 که بین اهل کتاب به قرآن حکم نماید: کند می امر ج خداوند به پیامبرش». کند می

نَزَل  ُ�محۡ ٱفَ ﴿
َ
ۖ ٱبَۡيَنُهم بَِمآ أ ُ ا َجآَءَك ِمَن  �َّ ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

َ
� ٱَوَ� تَتَّبِۡع أ ّقِ  بین« .]٤٨املائدة: [ ﴾ۡ�َ

بعد از آنکه حق آمد ها  آن به آنچه خداوند نازل نموده حکم نما و از هوا و آرزويها  آن

نِ ﴿ :فرماید می و همچنین» تبعیت نکن
َ
نَزَل بَۡيَنهُ  ۡحُ�مٱ َوأ

َ
ٓ أ ُ ٱم بَِما ۡهَوآَءُهۡم  �َّ

َ
َوَ� تَتَّبِۡع أ

نَزَل  ۡحَذرُۡهمۡ ٱوَ 
َ
ٓ أ ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َما

َ
ُ ٱأ به آنچه ها  آن و میان« .]٤٩املائدة: [ ﴾إَِ�َۡكۖ  �َّ

خداوند نازل نموده داوري کن و از هواهایشان پیروي مکن و از آنان برحذر باش مبادا تو را 
 ».خشی از آنچه خداوند بر تو نازل کرده به فتنه دراندازددر ب

بـا کتـابی کـه از اهـل      تکه عمربن خطـاب  است تعبداهللا و ازسنت حدیث جابربن
 عصـبانی شـد و فرمـود:    ج خوانـد پیـامبر   ج آمد و آن را بـر پیـامبر   جکتاب بود پیش پیامبر 

» ِ
َّ

اِب َواذل َطَّ
ْ
ُكوَن ِ�يَها يَا اْ�َن اخل ُمتََهوِّ

َ
لُوُهْم أ

َ
 �َْسأ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لََقْد ِجئْتُُ�ْم بَِها َ�يَْضاَء نَِقيًَّة ال

نَّ 
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو أ ِ

َّ
قُوا بِِه َواذل ْو بِبَاِطٍل َ�تَُصدِّ

َ
بُوا بِِه أ ٍء َ�يُْخرِبُوُ�ْم حِبَقٍّ َ�تَُكذِّ  ُموىَس َ�ْن يَشْ



 165  فصل دوم: بقیه ارکان ایمان

ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن حَ  ْن يَتَِّبَعِ� َص�َّ ا�َّ
َ
 أ

َّ
اي پسر خطاب آیا در آن در تعجب « ١»يًّا َما وَِسَعُه إِال

هستی؟! قسم به کسی که نفس من به دست اوست براي شما آن روشن کننده پاك را آوردم. 
را هـا   آن دهنـد پـس بـه وسـیله آن     مـی  پرسید پس به حق به شما خبـر  ها نمی آن شما چیزي از

کنیـد قسـم بـه     مـی  را تصدیقها  آن دهند شما به وسیله آن می طل خبرکنید یا به با می تکذیب
». کسی که نفس من به دست اوست اگر موسی زنده بود چاره اي جز پیـروي از مـن نداشـت   

باشد که واجب است بـه آن و آنچـه در قـرآن     می اهللا تعالی هاي کتاب این بحث مختصري از
 در یک مبحث مستقل خواهد آمد. بر وجه خصوص آمده معتقد باشیم. ان شاء اهللا

دیگري که نازل شده و  هاي کتاب مبحث سوم: توضیحی بر تورات و انجیل و
 و اینکه قرآن از آن تحریف مصون مانده است.اند  دچار تحریف شده

 تحریف کالم خدا توسط اهل کتاب
 ايهـ  کتاب خداوند عزوجل در قرآن کریم از تحریف، تغییر و تبدیل توسط اهل کتاب بر

 دهد. می نازل شده خبرها  آن اهللا تعالی که بر

ْ لَُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم ﴿ :فرماید می اهللا تعالی در حق یهود ن يُۡؤِمُنوا
َ
َ�َتۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

ِ ٱ�َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم  آیا امید « .]٧٥رة: البق[ ﴾٧٥ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َقلُوهُ وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ۥُ�مَّ ُ�َّرِفُونَهُ  �َّ
شنوند سپس بعد از  می کالم خدا راها  آن دارید که به شما ایمان بیاورند در حالیکه دسته از

 ّمِنَ ﴿ :فرماید می و»نمودند می دانستند آن را تحریف می فهمند و در حالیکه اینکه آن را می
ِينَ ٱ ْ ُ�َّرِفُوَن  �َّ َواِضعِهِ  ۡلَ�ِمَ ٱَهاُدوا و کسانی از اهل یهود کالم را از « .]٤٦ساء: الن[ ﴾ۦَعن مَّ

 ».کنند می جایگاه خود تحریف

). وغیرهم وهو حـدیث  177، وشعب اإلیمان للبیهقی : (134، وکشف األستار : 387/  3ند اإلمام أحمد : مس 1
 حسن بمجموع طرقه
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ِينَ ٱ َوِمنَ ﴿ :فرماید می دهد می اهللا تعالی از نصاري خبر َخۡذنَا ِميَ�َٰقُهۡم  �َّ
َ
َقالُٓواْ إِنَّا نََ�َٰرىٰٓ أ

ا ُذّكُِرواْ بِهِ  ا ّمِمَّ ۡغَرۡ�َنا بَۡيَنُهُم  ۦفَنَُسواْ َحّظٗ
َ
وََسۡوَف يُنَّبُِئُهُم  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ةَ ۡلَعَداوَ ٱفَأ

ُ ٱ ۡهَل  ١٤بَِما َ�نُواْ يَۡصَنُعوَن  �َّ
َ
أ ا ُكنُتۡم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ ُ َلُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُ�ُۡفوَن ِمَن  ْ َعن َكثِٖ� و کسانی که گفتند ما نصاري « .]١٥-١٤ائدة: امل[ ﴾َوَ�ۡعُفوا
هستیم پیمان گرفتیم و بخشی از آنچه به آن اندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما تا روز 

کردند باخبر  می قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم و به زودي خدا آنان را از آنچه
 ت که بسیاري از کتاب که پوشیدهسازد. اي اهل کتاب پیامبر ما به سوي شما آمده اس می
 ».و از بسیاري درمی گذرد کند می داشتید براي شما بیان می

نازل شـده بـر خودشـان را تحریـف      هاي کتاب آیات داللت دارند بر اینکه یهود و نصاري
 و این تحریف گاهی با زیاد کردن و گاهی با کم کردن بوده است. اند. نموده

ِيَن يَۡ�ُتُبوَن  فََوۡ�لٞ ﴿ باشد: می خن اهللا تعالیدلیل بر زیاد کردن آن این س  ۡلِكَ�َٰب ٱّلِ�َّ
يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد 

َ
ِ ٱبِ� واْ بِهِ  �َّ يِۡديِهۡم  ۦلِيَۡشَ�ُ

َ
ا َكَتَبۡت � َُّهم ّمِمَّ َ�َمٗنا َقلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل

ا يَۡ�ِسُبوَن  َُّهم ّمِمَّ ویل به حال کسانی که کتاب را با دستانشان « .]٧٩ البقرة:[ ﴾٧٩َوَوۡ�ٞل ل
 ارزش بفروشند پس ویل به حال بی گویند این از جانب خداست تا با بهایی می نوشتند سپس

 ».از آنچه با دستهایشان نوشتند و ویل به حال کسانی که آن را بدست آوردندها  آن
 ﴿ و دلیل بر نقصان آن این فرموده اهللا تعالی است:

َ
أ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ۡهَل َ�ٰٓ

ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن  ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ اي اهل کتاب پیامبر ما به « .]١٥املائدة: [ ﴾ۡلِكَ�ٰبِ ٱيُبَّ�ِ
 و» کند می داشتید براي شما بیان می سوي شما آمده است که بسیاري از کتاب که پوشیده

 ﴿ :فرماید می
َ
ِيٱ ۡلِكَ�َٰب ٱنَزَل ُقۡل َمۡن أ  ۥُموَ�ٰ نُوٗر� وَُهٗدى ّلِلنَّاِس� َ�َۡعلُونَهُ  ۦَجآَء بِهِ  �َّ

بگو چه کسی آن کتابی را که موسی « .]٩١األنعام: [ ﴾قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ��ۖ 
 درهایی  آورده نازل کرده که براي مردم روشنایی و هدایت است آن را بصورت ورقه

 ».کنید می آورید از آن آشکار و بسیاري را پنهان می



 167  فصل دوم: بقیه ارکان ایمان

 تحریف تورات و انجیل و دلیل بر آن
او توسط اهل کتاب بود. اما در مورد  هاي کتاب از تحریف کالم خداوند واي  خالصه این

تورات و انجیل دالیلی که گذشت و دالیلی دیگـر نیـز بـر وجـود داشـتن تحریـف در آن دو       
 حکایت دارد.

نَزَل ﴿ ل تحریف تورات این فرموده اهللا تعالی است:از دالی
َ
ِيٱ ۡلِكَ�َٰب ٱقُۡل َمۡن أ َجآَء  �َّ

ا لَۡم  ۡمُتمقََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ�ۖ� وَُعّلِ  ۥُموَ�ٰ نُوٗر� وَُهٗدى ّلِلنَّاِس� َ�َۡعلُونَهُ  ۦبِهِ  مَّ
نُتۡم َوَ�ٓ َءابَآؤُُ�ۡمۖ قُ 

َ
ۖ ٱِل َ�ۡعلَُمٓواْ أ ُ بگو چه « .]٩١األنعام: [ ﴾٩١ُ�مَّ َذۡرُهۡم ِ� َخوِۡضِهۡم يَۡلَعُبوَن  �َّ

کسی آن کتابی را که موسی آورده نازل کرده که براي مردم روشنایی و هدایت است آن را 
کنید در صورتیکه چیزي  می آورید از آن آشکار و بسیاري را پنهان می درهایی  بصورت ورقه

دانستید به شما آموخته شد. بگو: خدا. سپس بگذار تا در ژرفاي  پدرانتان نمی که نه شما و نه

أي جتعلون الكتاب اذلي جاء به ( در تفسیر این آیه آمده است:». خود به بازي مشغول شوند

موىس يف قراطيس تضعونه فيها يلتم ل�م ما تر�دونه من اتلحر�ف واتلبديل و�تم صفة 
آن را در ها  آن یعنی کتابی که موسی آورده بود« ملذكورة فيه)انليب ص� اهللا عليه وسلم ا

که در آن  ج قرار دادند تا بدین وسیله تبدیل را به اتمام برسانند و صفت پیامبرهایی  ورقه
 ».ذکر شده است، را پنهان داشتند

ن يُۡؤِمُنواْ لَُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡنهُ ﴿ :فرماید می و
َ
َ�َتۡطَمُعوَن أ

َ
ِ ٱۡم �َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ۞أ ُ�مَّ  �َّ

آیا امید دارید که به شما ایمان « .]٧٥البقرة: [ ﴾٧٥ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َقلُوُه وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ۥُ�َّرِفُونَهُ 

فهمند  می شنوند سپس بعد از اینکه آن را کالم خدا را میها  آن بیاورند در حالیکه دسته از

آن تورات است « � اتلوراة حرفوها)( :گوید می ر تفسیر این آیهسدي د». نمایند می تحریف

اتلوراة اليت أنزهلا عليهم �رفونها �علون احلالل ( :گوید می و ابن زید»که تحریف کردند

ها  آن توراتی که بر« فيها حراما واحلرام فيها حالال واحلق فيها باطال وابلاطل فيها حقا)
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ل آن را حرام و حرام آن را حالل و حق آن را باطل و باطل نازل شد را تحریف کردند و حال
 ».آن را حق قرار دادند

ِينَ ٱ َوِمنَ ﴿ و دلیل تحریف انجیل این سخن اهللا تعالی است: َخۡذنَا  �َّ
َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرىٰٓ أ قَالُٓوا

ا ُذّكُِرواْ بِهِ  ا ّمِمَّ ۡغَرۡ�َنا بَۡيَنُهُم  ۦِميَ�َٰقُهۡم فَنَُسواْ َحّظٗ
َ
وََسۡوَف  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَداَوةَ ٱفَأ

ُ ٱيُنَّبُِئُهُم  ۡهَل  ١٤بَِما َ�نُواْ يَۡصَنُعوَن  �َّ
َ
أ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ  ﴾قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

و بخشی از آنچه به آن  و کسانی که گفتند ما نصاري هستیم پیمان گرفتیم« .]١٥-١٤املائدة: [
اندرز داده شده بود را فراموش کردند و ما تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم و به 

سازد. اي اهل کتاب پیامبر ما به سوي شما  کردند باخبر می می زودي خدا آنان را از آنچه
و از بسیاري  ندک می داشتید براي شما بیان می آمده است که بسیاري از کتاب که پوشیده

أي يب� ما بدلوه وحرفوه ( گویند: می بعضی از امامان تفسیر در تفسیر آیه اخیر». درمی گذرد

یعنی آنچه را « ١وأولوه وافرتوا ىلع اّهللا فيه و�سكت عن كث� ما غ�وه وال فائدة يف بيانه)
و  کند می د، بیانکه تبدیل، تحریف، تأویل کردند و آنچه را که در آن بر خداوند دروغ بستن

 ».نماید می از بسیاري که تغییر دادند و فائده اي در بیان کردن آن نیست سکوت
این آیات بر وقوع تحریف و تبدیل در تورات و انجیل حکایت دارد. و براي همین اسـت  

 اند. که علماي مسلمین اتفاق نظر دارند بر اینکه تورات و انجیل دچار تحریف و تغییر شده

 اندن قرآن از تحریف و حفظ نمودن آن توسط خداوند و دلیل بر آنمحفوظ م
گذشته از تحریف و تبدیل روي داده، سالم مانده  هاي کتاب اما قرآن عظیم از آنچه بر

 نماید همانگونه که خود از آن خبر می است و خداوند آن را حفظ نموده و از آن صیانت

ۡ�َا ﴿ دهد: می گمان ما قرآن را فرو  بی« .]٩احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  رَ ّ�ِكۡ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

قال و�نا « :گوید می طبري در تفسیر این آیه». ایم و به راستی ما نگهبان آن هستیم فرستاده

أو ينقص منه ما هو منه من أحاكمه  ،للقرآن حلافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه

 .63/  3تفسیر ابن کثیر  1
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گذاریم در آن باطل وارد یا چیزي از  نمی حافظ قرآن هستیم وما م« ١»وحدوده وفرائضه

همانگونه که خداوند در آیات دیگري از تمام و کامل ». احکام، حدود و فرائض کم شود
 :فرماید میبودن احکامش در قرآن و تفصیل و تنزیه آن از هرچه باطل است خبر داده است. 

�ِيهِ  �َّ ﴿
ۡ
 .]٤٢فصلت: [ ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد  ۦۖ يۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ ِمۢن َ�ۡ�ِ يَدَ  ۡلَ�ِٰطُل ٱيَأ

 و» یابد از طرف حکیم ستوده صفات نازل شده است نمی باطل به هیچ صورتی در آن راه«

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ  الٓر� ﴿ :فرماید می
ُ
ۡن َحِكيٍ� َخبٍِ�  ۥكَِ�ٌٰب أ ُ لَۡت ِمن �َّ  .]١هود: [ ﴾١ُ�مَّ فُّصِ

الر. کتابی است که آیات آن استحکام یافته سپس از جانب حکیمی آگاه به روشنی بیان «

 ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ :فرماید می و» شده است
اندن قرآن شتابزدگی به زبانت را زود به حرکت در نیاور تا در خو« .]١٧-١٦القيامة: [ ﴾١٧

 ».خرج دهی. جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست
این آیات بر اینکه خداوند قرآن را بصورت لفظی و معنایی از ابتداي نزول آن تا زمانیکـه  

برد از هرگونه تغییر یا تبدیل به طـور کامـل حفـظ نمـوده      خداوند آن را به سوي خود باال می
اش جمع نموده  سپرده سپس در سینه ج رو تعلیم آن را به پیامبرش است، داللت دارند. از این

و بــرایش بیــان کــرده و آن را در ســنت مطهــرش تفســیر نمــوده اســت. ســپس خداونــد بــراي 
و در اوراقی نسل به نسل و قرن بـه   هایشان جلوگیري از تجاوز، به وسیله مردانی آن را در سینه

هـا و شـهرهاي    م ماند؛ کوچک و بزرگ در زمـان قرن حفظ نمودند. پس از هرگونه باطل سال
نـازل   ج خوانند تازه و شاداب همانگونه که از جانب خداونـد بـر رسـولش    می مختلف آن را

 شده است.
که مربوط به جواز تحریف بر اند  علما در این مقام و جایگاه به نکته ظریفی هشدار داده
 دانی از ابی حسن منتاب روایت تورات و عدم جواز آن بر قرآن است بر آنچه ابو عمرو

كنت يوما عند القايض أيب إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل هل: لم ( که گفت: کند می

 .7/  14تفسیر ابن جریر  1
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جاز اتلبديل ىلع أهل اتلوراة ولم �ز ىلع أهل القرآن؟ فقال القايض: قال اهللا عز وجل يف 
ْ ٱبَِما ﴿ أهل اتلوراة ِ ٱِمن كَِ�ِٰب  ۡسُتۡحفُِظوا فو� احلفظ إيلهم فجاز اتلبديل  ]٤٤املائدة: [ ﴾�َّ

ۡ�َا ﴿ عليهم. وقال يف القرآن فلم �ز  ]٩احلجر: [ ﴾٩َلَ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

ما سمعت « اتلبديل عليهم. قال: فمضيت إىل أيب عبد اهللا املحام� فذكرت هل احلاكية فقال:
ابو اسحاق اسماعیل بن اسحاق بودم. به او گفته شد:  روزي نزد قاضی« »الكما أحسن من هذا

چرا اجازه تبدیل در حق اهل تورات داده شده اما به اهل قرآن داده نشده است؟ قاضی گفت: 
پس  »اند به آنچه از کتاب خدا حافظ گردانده شده« :فرماید می خداوند در مورد اهل تورات

 :فرماید میآن داده شده است. و در قرآن سپرده شد پس اجازه تبدیل در ها  آن حفظ آن به
پس اجازه تبدیل در آن » و به راستی ما نگهبان آن هستیمایم  گمان ما قرآن را فرو فرستاده بی«

داده نشده است. گفت: پس به سوي ابو عبداهللا محاملی رفتم و داستان را برایش تعریف 
 ».نمودم. گفت: کالمی زیباتر از این نشنیدم

 ي آنها ویژگی ایمان به قرآن و مبحث چهارم:

 ها تعریف قرآن، حدیث قدسی و حدیث نبوي و فرق بین آن

وصدقه املؤمنون  ،هو كالم اهللا منه بدا بال كيفية قوال، وأنزله عىل رسوله وحيا« قرآن كريم:

ونـزل بـه  ،سمعه جربيل عليه السالم مـن اهللا عـز وجـل ،وأيقنوا أنه كالم اهللا حقيقة ،عىل ذلك حقا

عىل خاتم رسله حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم بلفظـه ومعنـاه املنقـول بـالتواتر املفيـد للقطـع واليقـني 

کالم خداوند سخنی است که بدون بیـان  « ١»املكتوب يف املصاحف املحفوظ من التغيري والتبديل
باشد و بر رسولش بصورت وحی نازل گشته است  می چگونگی کیفیت آن، از جانب خداوند

و یقین دارند که آن به حقیقـت کـالم خداونـد     کنند می ، بر حق بودن آن را تصدیقو مؤمنان

، وقواعد التحدیث لجمـال الـدین القاسـمی    21. مباحث فی علوم القرآن لمناع القطان، ص172/  1الطحاویۀ  1
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 ج از اهللا عزوجل با لفظ و معنا آن را شـنید و بـر خـاتم پیـامبران، محمـد      ÷است که جبریل
نازل نمود که آن با تواتر مفید نقل شده و به منظور قطعیت و یقین در مصحفها نوشـته شـده و   

 ».بدیل محفوظ مانده استاز هرگونه تغییر و ت

هو ما رواه النبي صىل اهللا عليه وسلم عـن ربـه بـاللفظ واملعنـى ونقـل إلينـا « :حديث قدسي

از پروردگارش  ج حدیث قدسی آنچه است که پیامبر« ١»آحادا أو متواترا ومل يبلغ تواتر القرآن

تـواتر قـرآن نرسـیده     با لفظ و معنا روایت نموده و به ما بصورت آحاد و متواتر نقل شده و بـه 
 اسـت در آنچـه از پروردگـارش روایـت     ج مثال برآن حدیث ابوذر غفـاري از پیـامبر  ». است

ًمـا فَـَال « :فرمایـد  می که کند می تُُه بَيْنَُ�ْم ُ�َرَّ
ْ
َم ىلَعَ َ�ْفيِس وََجَعل

ْ
ل ْمُت الظُّ يَا ِعبَاِدي إِ�ِّ َحرَّ

رام کردم و بـین شـما نیـز آن را حـرام قـرار دادم      اي بندگانم من ظلم را بر خود ح« ٢»َ�َظالَُموا
 ».پس به همدیگر ظلم نکنید

ما أضيف إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو « حديث نبوي:

از سخنان، اعمال، تقریرات یا صفات نسبت  ج عبارت است از آنچه که به پیامبر« ٣»وصف
 ».شود میداده 

 قدسی و حدیث نبوي:فرق بین قرآن و حدیث 
طلبد. لمس آن براي  می قرآن، تالوتش عبادت است، معجزه است که دیگران را به مبارزه

کسی که وضو ندارد و تالوتش براي کسی که غسل بر او واجب اسـت و روایـت کـردن آن    
به سـبب خوانـدن هـر    اش  بدون لفظ حرام است. خواندن آن در نماز مشخص شده و خواننده

نیکی و پاداش هر نیکی ده برابر است بر خالف حـدیث قدسـی و نبـوي کـه     حرف آن، یک 
 باشند. نمی ها ویژگی واجد این
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حدیث قدسی از نظر لفظ و معنا کالم خداست برخالف حدیث نبوي که هـم لفـظ و هـم    
باشد و فضیلت حدیث قدسی از حـدیث نبـوي بیشـتر اسـت و      می ج معناي آن از کالم پیامبر

 .١و بزرگی کالم خدا بر کالم مخلوقاتش استآن به خاطر فضیلت 

 ویژگیهاي و خصوصیا ت ایمان به قرآن کریم:
اهللا تعالی رکن بزرگی از ارکان ایمان است همانگونـه کـه توضـیح آن     هاي کتاب ایمان به

هاست و بعـد   آن سابق و حاکم و شاهد بر هاي کتاب گذشت. و قرآن عظیم الشأن نسخ کننده
به وسیله این کتاب که بر او نازل شـده بایـد   ها  جن وها  انسان تمام ج محمد از بعثت پیامبر ما،

یی همراه است کـه بایـد   ها ویژگی به عبادت پروردگار بپردازند. ایمان به آن با خصوصیات و
بعد از درك و فهم آن خصوصیات به عالوه آنچه که بیـان آن از مسـائل در درك ایمـان بـه     

 آن مختص شود. و این خصوصیات عبارتند از: کتاب بصورت اجمالی گذشت به
آمده ها  جن وها  انسان اعتقاد به اینکه دعوت آن عمومی است و شریعتش براي تمام -1

رسد و خداوند  نمی است و سعی و تالش کسی به جز به وسیله ایمان به آن به نتیجه

وِ�َ ﴿ :فرماید می . اهللا تعالیشود مین جز به آنچه در آن تشریع شده است عبادت
ُ
َوأ

نِذَرُ�م بِهِ  ۡلُقۡرَءانُ ٱإَِ�َّ َ�َٰذا 
ُ
و این قرآن به من وحی « .]١٩[األنعام:  ﴾َوَمۢن بَلََغۚ  ۦِ�

و خداوند از جن » رسد بترسانم می شده تا به وسیله آن شما و هرکس را که پیام به او

َولَن  ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  لرُّۡشدِ ٱإَِ�  َ�ۡهِديٓ  ١إِنَّا َسِمۡعَنا ُقۡرَءانًا َعَجٗبا ﴿ دهد: می اینگونه خبر
َحٗدا 

َ
ٓ أ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنا ما قرآنی شگفت آوري شنیدیم که به راه « .]٢-١[اجلن:  ﴾٢�
 ».کرد ما فوراً به آن ایمان آوردیم می راست هدایت

قبلی است و براي اهل کتاب و دیگران  هاي کتاب اعتقاد به اینکه آن نسخ کننده تمام -2
نیست که بعد از نزول قرآن جز به وسیله آن، خداوند را عبادت کنند. دین حق  جایز

 جز آنچه در آن آمده وجود ندارد و خداوند جز به آنچه در آن تشریع نموده عبادت

 .66 -65انظر قواعد التحدیث للقاسمی ص 1
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و چیزي که در آن حالل نباشد، حالل نیست و چیزي که در آن حرام نباشد  شود مین

 ﴾دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنهُ  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی نمی حرام
» شود مین و هرکس غیر از اسالم دینی برگزیند هرگز از او پذیرفته« .]٨٥[آل عمران: 

ٓ ﴿ :فرماید می و ا ٓ إَِ�َۡك  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ َرٮَٰك  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٓ أ ۚ ٱبَِما ُ َّ�﴾ 

 ما قرآن را به حق بر تو نازل کردیم تا بین مردم به آنچه خدا« .]١٠٥[النساء: 
 از خواندن ج در حدیث جابر بن عبداهللا که گذشت پیامبر». خواهد حکم نمایی می

نَّ ُموىَس َص�َّ « اهل کتاب نهی نمودند و فرمودند: هاي کتاب
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو أ ِ

َّ
َواذل

ُ َعلَ  ْن يَتَِّبَعِ� ا�َّ
َ
 أ

َّ
قسم به کسی که نفسم در دست « ١»يِْه وََسلََّم اَكَن َحيًّا َما وَِسَعُه إِال

 ».اوست اگر موسی زنده بود چاره اي جز پیروي از من نداشت
 گذشت و بزرگواري شریعت که قرآن بخاطر آن آمد و آن را آسان نمود بر خالف -3

که بر یاران آن فرض  ها سختی ري ازقبلی که شامل بسیا هاي کتاب در ها شریعت

ِينَ ٱ﴿ :فرماید می شده بود. اهللا تعالی َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ِ�ۡ  ِ ُمُرُهم ب
ۡ
ُ�ِحلُّ وَ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ

ّيَِ�ٰتِ ٱلَُهُم  �َِث ٱَوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ ۡغَ�َٰل ٱَوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
َ�نَۡت  لَِّ� ٱ ۡ�

که پیامبر درس  کنند می کسانی که از رسولی پیروي« .]١٥٧[األعراف:  ﴾َعلَۡيِهمۚۡ 

 یابند. آنان را به می تهاي است که او را نزد خویش در تورات و انجیل نوش ناخوانده
دارد، و  می کارهاي) ناپسند باز( دهد و آنان را از می کارهاي) پسندیده فرمان(

شمارد و  می را براي آنان حرامها  گرداند و نا پاکیزه می را براي آنان حاللها  پاکیزه
 ».دوش) شان برمی دارد( را که بر آنان بود، ازهایی  وبند)( بار گرانشان و قید

آسمانی تنها کتابی است که خداوند حفظ آن را از نظر لفظ  هاي کتاب آن در بینقر -4

إِنَّا َ�ُۡن ﴿ :فرماید می و معنا از تحریف لفظی و معنوي بر عهده گرفته است. اهللا تعالی

 ، وغیره.387/  3رواه اإلمام أحمد فی المسند :  1
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ۡ�َا   ایم گمان ما قرآن را فرو فرستاده بی« .]٩[احلجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱنَزَّ

�ِيهِ  �َّ ﴿ :فرماید می و» و به راستی ما نگهبان آن هستیم
ۡ
ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ�  ۡلَ�ِٰطُل ٱيَأ

باطل به هیچ صورتی در آن « .]٤٢[فصلت:  ﴾٤٢تَِ��ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد  ۦۖ ِمۡن َخۡلفِهِ 

ی با اهللا عزوجل به روشن». یابد از طرف حکیم ستوده صفات نازل شده است نمی راه

 إِنَّ ﴿ خواهد و تشریع نموده، آن را حفظ نموده است: می تفسیر و توضیح آن بر آنچه
َ�ُٰه فَ   ١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ 

ۡ
 ﴾١٩ ۥُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا َ�َيانَهُ   ١٨ ۥقُۡرَءانَهُ  تَّبِعۡ ٱفَإَِذا قََرأ

جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست پس چون آن را « .]١٩-١٧[القيامة: 
ابن کثیر در ». برخواندیم خواندن آن را دنبال کن سپس توضیح آن برعهده ماست

أي بعد حفظه وتالوته نبينه لك ونوضحه، ونلهمك « :گوید می تفسیر این آیه آخیر

راي تو بیان یعنی بعد از اینکه حفظ و تالوت آن را ب« »معناه ىلع ما أردنا ورشعنا
کردیم و برایت توضیح دادیم، معناي آن را بر آنچه بخواهیم و تشریع نماییم به تو 

گرفته تا  صاهللا تعالی براي حفظ کتابش از علماي دانا از زمان پیامبر». کنیم می الهام
خیزند آماده کرده است. پس  می زمان ما کسانی را که به بهترین شیوه براي آن به پا

ظ نمودند و معنایش را فهم کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند و لفظش را حف
در میدان خدمت به قرآن و حفظ آن تألیفات فراوانی را نگاشتند که از آن جمله 
تألیف در باب تفسیر، به تصویر کشیدن و قرائت قرآن، آیات محکم و متشابه، مکی 

اب ناسخ و منسوخ، اسباب نزول، و مدنی بودن آن، استنباط احکام از آن، تألیف در ب
هاي آن، اعجاز آن و چیزهاي شگفت انگیز در آن، اعراب قرآن و چیزهایی  مثال

که خداوند براي حفظ کردن کتابش آن علما  شود می دیگر که از خالل آن مجسم
را براي خدمت به کتاب و علومش آماده کرده تا قرائت و تفسیر آن تازه و شاداب 

 ل شده باقی بماند.همانگونه که ناز
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نازل شده  هاي کتاب قرآن کریم مشتمل بر اعجازهاي بسیاري غیر از آنچه در -5
باشد و آن معجزه اي بزرگ و حجت و برهان کامل و ماندگار  می مشترك هستند،

نماید  می و یارانش را تا روز قیامت تأیید صخداوند است که به وسیله آن پیامبرش

َما ِمْن « که فرمودند: کنند می روایت صاز پیامبر سبر آنچه شیخین از ابوهریره

وَْحا
َ
وِ�يُت وَْحيًا أ

ُ
ي أ ِ

َّ
برََشُ َو�ِ�ََّما اَكَن اذل

ْ
ْعِطَي َما ِمثْلُه آَمَن َعلَيِْه ال

ُ
 أ

َّ
نِْبيَاِء نيَِبٌّ إِال

َ ْ
ُه األ

ِقيَاَمةِ 
ْ
رَثَُهْم تَابًِعا يَْوَم ال

ْ
�

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
َّ فَأ ُ إيِلَ اي  به هر یک از پیامبران، معجزه« ١»ا�َّ

عطا شده است که مردم به آن، ایمان بیاورند. و آنچه به من عنایت شده، وحی است 
از سایر پیامبران،   که خداوند بسوي من فرستاده است. پس امیدوارم که روز قیامت،

ي اعجاز قرآن حسن تألیف و ها صورت از جمله». پیروان بیشتري داشته باشم
و اجنه را به ها  انسان حت و بالغت اعالي آن است که خداوند به وسیله آنفصا

نماید،  می طلبد بر اینکه مانند آن یا قسمتی از آن را در سه حالتی که ذکر می مبارزه
توانند مانند آن را بیاورند،  می خواند که اگر را به مبارزه فرا میها  آن بیاورند. خداوند

مۡ ﴿ :فرماید می نستند.پس درمانده شدند و نتوا
َ
َ�ُ  أ  ٣٣بَل �َّ يُۡؤِمُنوَن  ۥۚ َ�ُقولُوَن َ�َقوَّ

 ْ تُوا
ۡ
گویند آن را  می یا« .]٣٤-٣٣[الطور:  ﴾٣٤إِن َ�نُواْ َ�ِٰد�َِ�  ۦٓ ِ�َِديٖث ّمِۡثلِهِ  فَۡلَي�

گویند سخنی مانند آن را  از خود در آورده، بلکه باور ندارند. پس اگر راست می

لَّ�ِِن  قُل﴿ :کند می را از آن بیانها  آن خداوند عزوجل ناتوانی و عجز و». بیاورند
�ُس ٱ ۡجَتَمَعِت ٱ نُّ ٱوَ  ۡ�ِ ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ۡ�ِ تُوا

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن بِِمۡثلِهِ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَ�َ

ۡ
َولَۡو َ�َن  ۦَ� يَ�

گرد آیند بر آنکه  بگو اگر انس و جن« .]٨٨[اإلرساء:  ﴾٨٨َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� 

توانند مثلش را بیاورند و اگر همدیگر را یاري  نمی مثل این قرآن آورند، هرگز
توانند ده سوره مانند آن را  می خواند که اگر می را به مبارزهها  آن سپس». دهند

مۡ ﴿ :فرماید می بیاورند. اهللا تعالی
َ
ٮُٰهۖ ٱَ�ُقولُوَن  أ تُواْ بَِعۡ�ِ ُسوَ  ۡ�َ�َ

ۡ
َ�ٰٖت  ۦرٖ ّمِۡثلِهِ قُۡل فَ� ُمۡفَ�َ

 ).152قم ()، ومسلم بر4981صحیح البخاري برقم ( 1
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ْ ٱوَ  ِ ٱّمِن ُدوِن  ۡسَتَطۡعُتمٱَمِن  ۡدُعوا گویند  می یا« .]١٣[هود:  ﴾١٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �َّ
گویید ده سوره ساخته شده  می این قرآن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست

 سپس بار سوم». وانیدتوانید فرا خ می مانند آن را بیاورید و غیر از خداوند هرکه را

مۡ ﴿ خواند: می توانند فرا می را به آوردن سوره اي مانند آن اگرها  آن
َ
ٮُٰهۖ ٱَ�ُقولُوَن  أ َ�َ�ۡ 

ْ �ُِسوَر�ٖ ّمِۡثلِهِ  تُوا
ۡ
ْ ٱوَ  ۦقُۡل فَ� ِ ٱّمِن ُدوِن  ۡسَتَطۡعُتمٱَمِن  ۡدُعوا  ﴾٣٨إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �َّ

 ن را به دروغ ساخته است بگو اگر راستگویند این قرآ می یا« .]٣٨[يونس: 
توانید فرا  می گویید یک سوره مانند آن را بیاورید و غیر از خداوند هرکه را می

مراتب تحدي و ترین  هنگامی که مخلوقات از معارضه کردن با آن با پایین». خوانید
در مباره که عبارت است از آوردن سوره اي مانند آن در حالیکه کوتاهترین سوره 

 که قرآن کریم معجزه پروردگار است. کند می قرآن سه آیه دارد عاجزند ثابت
اهللا تعالی در قرآن کریم تمام آنچه را که انسان در امر دین، دنیا، زندگی و معادش  -6

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ :فرماید میالزم دارد بیان کرده است. اهللا تعالی  ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَونَزَّ
تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

ءٖ  ٰى لِۡلُمۡسلِِمَ�  َ�ۡ و این کتاب که روشنگر « .]٨٩[النحل:  ﴾٨٩وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ
 و» هر چیزي است و براي مسلمان هدایت، رحمت و بشارت است بر تو نازل کردیم

ۡطَنا ِ� ﴿ :فرماید می ا فَرَّ �  ۡلِكَ�ٰبِ ٱمَّ ٖء ما هیچ چیز را در کتاب « .]٣٨[األنعام:  ﴾ِمن َ�ۡ

أنزل يف هذا القرآن لك علم، و� « :گوید می س. ابن مسعود»ایم ار نکردهفروگذ

تمام علوم در این قرآن نازل شده و تمام چیزها براي ما « »يشء قد ب� نلا يف القرآن
 ».در قرآن بیان شده است

اهللا تعالی قرآن را به منظور تذکر و تدبر نمودن آسان کرده است و این از بزرگترین  -7

نَا  ﴿ :فرماید می ن است.خصوصیات آ ۡ كِرٖ  ۡلُقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ دَّ  ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ
 و» اي هست؟ قرآن را براي پند آموزي آسان نمودیم آیا پند گیرنده« .]١٧[القمر: 

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ  كَِ�ٌٰب ﴿ :فرماید می َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ْولُواْ َوِ�ََتذَ  ۦأ

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ ٱكَّ

َ
�ۡ ٢٩﴾ 
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کتابی مبارك به سوي تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبر کنید و « .]٢٩[ص: 

 »يع� هونَّا قراءته« :گوید می مجاهد در تفسیر آیه اولی» خردمندان متذکر شوند

�رسنا تالوته ىلع « :گوید می و سدي» یعنی قرائت و خواندن آن را آسان نمودیم«

لوال أن « :گوید می و ابن عباس» یعنی تالوت آن را بر زبان آسان نمودیم« »ناأللس

 ١»اهللا �رسه ىلع لسان اآلدمي� ما استطاع أحد من اخللق أن يتلكم ب�الم اهللا
کرد هیچیک از مخلوقات  نمی یعنی اگر اهللا تعالی آن را بر زبان بنی آدم آسان«

طبري و دیگران از ائمه تفسیر ». نمایند توانستند با کالم خداوند تکلم نمی خداوند
که آسان نمودن قرآن شامل تلفظ آسان براي تالوت و معانی آسان اند  ذکر نموده

 . و آن همانگونه است که مالحظه و مشاهده٢براي تفکر و تدبر و پند پذیرفتن است
 کنید. می

 اهللا تعالی سابق و اصول شریعت پیامبران است. هاي کتاب ازاي  خالصه قرآن متضمن -8

ٓ ﴿ :فرماید می نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱإَِ�َۡك  َوأ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  ۡ�َقِّ ٱب َوُمَهۡيِمًنا  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُمَصّدِ

و) تصدیق کنندة کتابی که پیش از ( این) کتاب را به راستی( و« .]٤٨[املائدة:  ﴾َعلَۡيهِ� 

َع ﴿ :فرماید می و» زل کردیمآن است و بر آن حاکم و شاهد است به تو نا َ�َ۞
ٰ بِهِ  ّ�ِينِ ٱلَُ�م ّمَِن  ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۦَما َو�َّ ۡيَنا بِهِ  �َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا

َ
إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦٓ أ

�ِيُمواْ 
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ قُواْ �ِيهِ�  ّ�ِينَ ٱَوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ از دین، آنچه را « .]١٣[الشوری:  ﴾َوَ� َ�َتَفرَّ

ه به نوح در باره آن سفارش کرد براي شما تشریع نمود و آنچه را به تو وحی ک
کردیم و آنچه را که در باره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین 

 ».را برپا دارید و در آن متفرق نشوید

 .453/  8تفسیر ابن کثیر  1
 .96/  27تفسیر ابن جریر  2
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 گذشته است و شرح آن بگونه اي است که درهاي  امت قرآن شامل اخبار پیامبران و -9

�َبآِء  َوُ�ّٗ ﴿ :فرماید میقبلی سابقه ندارد. اهللا تعالی  هاي ابکت
َ
�َُّقصُّ َعَلۡيَك ِمۡن أ

پیامبران را هاي  و هریک از سرگذشت« .]١٢٠[هود:  ﴾فَُؤاَدَكۚ  ۦَما نُثَّبُِت بِهِ  لرُُّسلِ ٱ
و » گردانیم می کنیم چیزي است که دلت را بدان استوار می که بر تو حکایت

�َبآءِ  َ�ٰلَِك ﴿ :فرماید می
َ
هُ  ۡلُقَرىٰ ٱِمۡن أ [هود:  ﴾١٠٠َعلَۡيَكۖ ِمۡنَها قَآ�ِٞم وََحِصيٞد  ۥَ�ُقصُّ

کنیم بعضی از آن  می این از خبرهاي آن شهرهاست که آن را بر تو حکایت« .]١٠٠

ٓ  َكَ�ٰلَِك ﴿ :فرماید می و »اند سرپا هستند و بعضی برباد رفته �َبا
َ
ءِ َما َ�ُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

نَّا ذِۡكٗر�  ُ اینگونه از اخبار پیشینیان بر تو « .]٩٩[طه:  ﴾٩٩قَۡد َسَبَقۚ َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ِمن �َّ
 .»ایم کنیم و مسلماً به تو از جانب خود ذکري داده می حکایت

اهللا تعالی است که نازل نموده و خاتمه دهنده و شاهد بر آن  هاي کتاب قرآن آخرینِ -10

َل َعلَۡيَك ﴿ :فرماید می لیاست. اهللا تعا ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱنَزَّ نَزَل  ۡ�َقِّ ٱب
َ
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوأ ُمَصّدِ

ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱ نَزَل  ِمن ٣ ۡ�ِ
َ
این « .]٤-٣[آل عمران:  ﴾ۡلُفۡرقَاَنۗ ٱَ�ۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوأ

بر تو نازل کرد و تورات باشد به حق  می کتاب را در حالیکه مؤید آنچه پیش از خود
 :فرماید می و» و انجیل را پیش از آن براي هدایت مردم فرستاد و فرقان را نازل کرد

﴿ ٓ نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱإَِ�َۡك  َوأ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  ۡ�َقِّ ٱب  ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُمَصّدِ

و) تصدیق کنندة کتابی که پیش از آن ( راستی این) کتاب را به( و« .]٤٨[املائدة: 
 ».است و بر آن حاکم و شاهد است به تو نازل کردیم

دیگر بود از آنچه که ایمان  هاي کتاب و خصوصیات قرآن بر سایر ها ویژگی این بعضی از
 گردد. نمی به آن جز با اعتقاد داشتن به آن و تأیید آن بصورت علمی و عملی متحقق



 
 
 

 امبرانایمان به پی

 مبحث اول: ایمان به پیامبران و دالیل آن

 ایمان به پیامبران خدا واجبی از واجبات دین و رکـن بزرگـی از ارکـان ایمـان بـه حسـاب      
 آید که کتاب و سنت بر آن داللت دارند. می

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی نِزَل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  ونَۚ لُۡمۡؤِمنُ ٱوَ  ۦبَِما ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب َّ� 

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ 
َ
ۖ  ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ البقرة: [ ﴾َوقَالُوا

پیامبر و مؤمنان به آنچه به سوي او از جانب پروردگار نازل شده ایمان دارند و « .]٢٨٥

نهند  نمی و پیامبران ایمان دارند. بین هیچکدام از پیامبران فرقیها  کتاب الئکه،همگی به اهللا، م
 که در آناي  جمله اهللا تعالی ایمان به پیامبران را در». گویند شنیدیم و اطاعت کردیم می و

پیامبر و مؤمنان به آن ایمان دارند، از ارکان ایمان ذکر نموده است و بیان فرموده  فرماید می
که به اي  گونه تفاوتی قائل نیستند بهها  آن در ایمانشان به پیامبران بین هیچکدام ازها  آن که

 .کنند می را تصدیقها  آن بعضی ایمان بیاورند و به بعضی کافر شوند، بلکه تمام
 و خداوند در کتابش حکم کسی که ایمان به پیامبران را ترك کند، بیان نموده است؛

ِ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می ِ  ينَ �َّ ِ ٱيَۡ�ُفُروَن ب ْ َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  �َّ ن ُ�َفّرِقُوا
َ
ِ ٱَوُ�ِر�ُدوَن أ  ۦَورُُسلِهِ  �َّ

ن َ�تَِّخُذواْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً� 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٠َوَ�ُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن أ

ُ
ُهُم  أ

ۚ  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ ا ورزند  می به راستی آنان به خدا و فرستادگانش کفر« .]١٥١-١٥٠النساء: [ ﴾َحّقٗ
 گویند به برخی ایمان خواهند در میان خدا و فرستادگانش جدائی بیندازند و می و می

و آن) راهی برگزینند این ( خواهند بین این می کنیم و دیگر) را انکار می( آوریم و برخی می
، یا کنند می ر را بر کسانی که پیامبران را تکذیبخداوند لفظ کف». گروه در حقیقت کافرند

آورند و بعضی را قبول ندارند، بکار برده است.  می گذارند و به بعضی ایمان می فرقها  آن بین
به حقیقت کافر هستند یعنی کسانی که کفرشان تحقق پیدا کرده ها  آن که کند میسپس بیان 
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که خداوند در مقابل آن، آنچه که اهل ایمان بر همانگونه  اند. و به صراحت آن را بیان کرده

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می آن هستند را بیان کرده است. َّ�  ِ ِ ٱَءاَمُنواْ ب َحٖد  ۦَورُُسلِهِ  �َّ
َ
َولَۡم ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ أ

ُجورَُهۡمۚ َوَ�َن 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك َسۡوَف يُۡؤ�ِيِهۡم أ

ُ
ُ ٱّمِۡنُهۡم أ کسانی « .]١٥٢النساء: [ ﴾١٥٢َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  �َّ

بزودي پاداششان ها  آن گذارند نمی فرقیها  آن که به خداوند و رسوالنش ایمان دارند و بین
به اینکه به خدا و اند  وصف شدهها  آن »را خواهیم داد و خداوند آمرزنده اي مهربان است

ها  آن دند که همهتفاوتی قائل شوند، ایمان دارند و معتقها  آن پیامبرانش بدون اینکه بین
 باشند. می فرستادگانی از جانب اهللا تعالی

داند کـه دلیـل بـر آن     می سنت نیز به مانند قرآن، ایمان به پیامبران را رکنی از ارکان ایمان
باشد که قبالً متن آن در مبحث ایمان به مالئکه آورده شده است که در آن  می حدیث جبریل

أن تـؤمن بـاهللا ومالئ�تـه « مورد ایمان فرمود:در  ؛در جواب سؤال جبریل صپیامبر

آسـمانی، پیـامبران و روز قیامـت     هـاي  کتـاب  به اهللا، مالئکه،« »…و�تبه ورسله وايلوم اآلخر
ایمان به پیامبران را همراه با بقیه ارکـان ایمـان کـه بـر مسـلمان پـذیرش و        ...ایمان داشته باشی

 معتقد بودن به آن واجب است را ذکر نموده است.

ـَمَواِت « فرمود: می هنگام دعا در نماز تهجد صپیامبر نْـَت نُـوُر السَّ
َ
َْمـُد أ

ْ
اللَُّهـمَّ لَـَك احل

رِْض 
َ ْ
ـَمَواِت َواأل نْـَت رَبُّ السَّ

َ
َْمـُد أ

ْ
رِْض َولََك احل

َ ْ
َمَواِت َواأل نَْت َ�يُِّم السَّ

َ
َْمُد أ

ْ
رِْض َولََك احل

َ ْ
َواأل

َقُّ َووَعْ 
ْ
نَْت احل

َ
َنَّـُة َحـقٌّ َوانلَّـاُر َحـقٌّ َوَمْن ِ�يِهنَّ أ

ْ
َـقُّ َواجل

ْ
َـقُّ َوِلَقـاُؤَك احل

ْ
َقُّ َوقَْولَُك احل

ْ
ُدَك احل

اَعُة َحقٌّ  و زمـین  هـا   آسـمان  پروردگارا حمد و ثنا براي تو کـه نـور  « ١...)»َوانلَِّبيُّوَن َحقٌّ َوالسَّ
 ا براي تو که پروردگـار و زمینی. حمد و ثنها  آسمان هستی. حمد و ثنا براي تو که برپا دارنده

حـق اسـت، سـخنت    ات  و زمین و آنچه در آن است، هستی. تو حق هسـتی و وعـده  ها  آسمان
حق است، دیدار تو حق است. بهشت و جهنم تو حق هستند و پیامبران تو حق هستند و قیامت 

 ».…حق است

 ).7499صحیح البخاري برقم ( 1
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زرگ به اینکه پیامبران حق هستند ضمن اینکـه آنچـه از اصـول بـ     صشهادت دادن پیامبر
ایمان مانند ایمان به خداوند و به وجود بهشت و جهنم و برپایی قیامـت را ذکـر نمـوده، پـیش     

 باشد. می انداختن آن قبل از دعایش دلیل بر اهمیت ایمان به پیامبران و جایگاه آن در دین
دیـن و از  هـاي   اقرار به واجب بودن ایمان به پیامبران و اینکـه آن از بزرگتـرین تکیـه گـاه    

را تکذیب نمایـد او بـا   ها  آن باشد، و هرکس پیامبران یا یکی از می گترین خصلتهاي ایمانبزر
 انکار این رکن عظیم از ارکان ایمان نسبت به خداوند بلند مرتبه دچار کفر صریح شده است.

 ثمرات ایمان به پیامبران
تـایج آن سـودمند   هنگامی که ایمان به پیامبران تحقق یابد آثار آن بر اهـل ایمـان مفیـد و ن   

 خواهد شد که عبارتند از:
علم پیدا نمودن به رحمت اهللا تعـالی و توجـه او بـه مخلوقـاتش از آنجـا کـه پیـامبران         -1

 ارسال نموده است.ها  آن گرامی را براي هدایت و راهنمایی
 شکر نمودن اهللا تعالی به خاطر بخشیدن این نعمت بزرگ. -2
 بـر آنچـه الیـق بـه    هـا   آن داشـتن و تعظـیم  محبت داشتن نسبت بـه پیـامبران و گرامـی     -3

رسالت اهللا ها  آن فرستادگان اهللا تعالی و برگزیده بندگان هستند وها  آن زیرا هاست آن
تعالی را براي مخلوقاتش تبلیغ نمودند و نهایت پنـد و انـدرز را بـراي اقوامشـان بکـار      

 هاي آنان صبر نمودند. بردند و بر اذیت

 سول و تفاوت بین این دومبحث دوم: تعریف نبی و ر

نبی از نظر لغت از نبأ مشتق شده و به معنی خبري است که داراي فایده بزرگی باشد. اهللا 

 از چه سؤال« .]٢-١النبأ: [ ﴾٢ ۡلَعِظيمِ ٱ �ََّبإِ ٱَعِن  ١يَتََسآَءلُوَن  َ�مَّ ﴿ :فرماید می تعالی
خبر دهنده از طرف خداست و  بدین خاطر نبی نامیده شده چون». ؟ از آن خبر بزرگکنند می

 دهد پس نبی هم خبر داده شده و هم خبر دهنده است. می از جانب خدا خبر
 مشتق شده است و آن یعنی چیز بلند. ةو گفته شده النبی از النباو
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 :فرماید می اگر نبی بر این معنا باشد: بخاطر بلندي جایگاه او بر سایر مردم است. اهللا تعالی

 ».و او را بر مکانی بلند مرتفع گرداندیم« .]٥٧مريم: [ ﴾٥٧َمَ�نًا َعلِيًّا َوَرَ�ۡعَ�ُٰه ﴿
رسول در لغت از ارسال مشتق شده و به معنی راهنمایی کردن است. اهللا تعالی از ملکه سبأ 

ۢ بَِم يَرِۡجُع  �ّ�ِ ﴿ دهد: می اینگونه خبر النمل: [ ﴾٣٥ ونَ لُۡمۡرَسلُ ٱُمۡرِسلٌَة إَِ�ِۡهم بَِهِديَّةٖ َ�َناِظَرُة

همانا من هدیه اي توسط فرستادگان به سوي ایشان فرستاده ام پس منتظرم ببینم که « .]٣٥
 ».فرستادگان به همراه چه چیزي برمی گردند

 علما در تعریف کلی از نبی و رسول در شرع اختالف دارند که ترجیح آن این است:
او انجـام و بـه وسـیله آن بـه مؤمنـان       نبی کسی است که خداوند به او وحی نموده به آنچه

 دهد. می دستور
رسول کسی است که خداوند به او وحی نموده و او را به سوي کسـانی کـه مخـالف امـر     

 خداوند هستند، فرستاده تا رسالت خداوند را ابالغ نماید.

 نبی و رسول)( فرق بین این دو
دهـد تـا مؤمنـان را مـورد      مـی  به او خبراش  نبی کسی است که خداوند به وسیله امر و نهی

دهـد و بـه    نمـی  را به آن امر نماید و او کافران را مورد خطـاب قـرار  ها  آن خطاب قرار دهد و
 .شود مین فرستادهها  آن سوي

 اما رسول کسی است که به سوي کافران و مؤمنان فرستاده شده تا رسـالت خداونـد را بـه   
 وت نماید.را دعها  آن برساند و به عبادت خداوندها  آن

و شرط رسول بودن این نیست که با شریعت جدید بیاید مانند یوسف که بر دین ابراهیم، 
 :فرماید می رسول بودند. اهللا تعالیها  آن داود و سلیمان بر شریعت تورات قرار داشتند و همه

ِ  َولََقدۡ ﴿ ا َجآَءُ�م بِهِ َ�َما زِۡ�ُۡم ِ� َشّكٖ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱَجآَءُ�ۡم يُوُسُف ِمن َ�ۡبُل ب ٰٓ إَِذا  ۦۖ ّمِمَّ َح�َّ
ُ ٱَهلََك قُۡلُتۡم َلن َ�ۡبَعَث  یوسف از قبل با دالیل روشن به « .]٣٤املؤمن: [ ﴾رَُسوٗ�ۚ  ۦِمۢن َ�ۡعِدهِ  �َّ

آمد در شک بودید تا وقتی که از  می سوي شما آمد ولی شما پیوسته به آنچه به سوي شما
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 :فرماید می و» و هرگز فرستاده اي را برنخواهد انگیختدنیا رفت گفتید خداوند بعد از ا

وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ نُوٖح وَ ﴿
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ِ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ۞إِ�َّ وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل  ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده

َ
َوأ

ۡسَباِط ٱ�ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
يُّ  ۡ�

َ
َزُ�وٗر�  دَ ۥَداوُ  اوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن َوُسلَۡيَ�َٰنۚ َوَءاتَۡينَ وَِعيَ�ٰ َو�

ُ ٱقَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم  َورُُسٗ�  ١٦٣ ُموَ�ٰ  �َّ
به نوح و پیامبران بعد ما به تو وحی کردیم همانگونه که « .]١٦٤-١٦٣النساء: [ ﴾١٦٤تَۡ�لِيٗما 

از او وحی نمودیم و همچنین به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسی، ایوب، 
یونس، هارون و سلیمان وحی کردیم و به داود زبور را عطا نمودیم. همچنین به پیامبران قبل 

ایم  ایت بازگو ننمودهرا برها  آن و پیامبرانی که داستانایم  از تو که قصه ایشان را بازگو کرده
 ».وحی کردیم و خداوند با موسی سخن گفت

ٓ ﴿ :فرماید میبر نبی، رسول نیز بکار رفته است همانگونه که اهللا تعالی  رَۡسۡلَنا ِمن  َوَما
َ
أ

ۡلَ� 
َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ ۡيَ�ٰنُ ٱَ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ ۡمنِيَّتِهِ  لشَّ

ُ
ُ ٱُخ َ�َينسَ  ۦِ�ٓ أ َما يُۡلِ�  �َّ

ۡيَ�ٰنُ ٱ ُ ٱُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم  لشَّ ُ ٱوَ  ۦۗ َءاَ�ٰتِهِ  �َّ پیش از تو هیچ رسول « .]٥٢احلج: [ ﴾٥٢َعلِيٌم َحِكيٞم  �َّ
کرد  می نمود شیطان در تالوتش القا می و نبی اي نفرستادیم مگر اینکه هرگاه چیزي تالوت

گردانید سپس خداوند آیات  می حو و نابودکرد م می پس خداوند آنچه را که شیطان القا
که نبی و  کند می اهللا تعالی ذکر». ساخت و خداوند داناي حکیم است خود را استوار می

رسول را فرستاده است. و بیان آن بدین شیوه است که اهللا تعالی هنگامی که به نبی براي 
ولی این  هاست آن سوي نماید پس او فرستاده شده از جانب اهللا به می دعوت مؤمنان امر

 ارسال تنها خاص ایمانداران است. اما ارسال مطلق، فرستادن رسوالن براي کافران و مؤمنان
 باشد. می

 مبحث سوم: کیفیت ایمان به پیامبران

در  صایمان به پیامبران اعتقاد داشتن به آن چیزي است که خداونـد در کتـابش و پیـامبر   
 اند. دادهسنتش بصورت اجمالی و تفصیلی خبر 
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ایمان مجمل یعنی اعتقاد قطعی به اینکه اهللا تعالی در میان هر امتی رسولی را براي دعوت 
کردن به پرستش خداوند به تنهایی که شریکی براي او نیست و کافر شدن به آنچه جز 

  َولََقدۡ ﴿ :فرماید می ، فرستاده است. اهللا تعالیشود می خداوند عبادت
ُ
ِ أ

ةٖ رَُّسوً� َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ مَّ
ِن 

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا میان) هر امتی رسولی را ( و به یقین در« .]٣٦النحل: [ ﴾ل�َّ

ها  آن و اعتقاد به اینکه همه». برانگیختیم که خداوند را بندگی کنید و از طاغوت بپرهیزید
تقوا، امین و هدایتگرانی هدایت صادق، خیرخواه، هدایت کننده، بزگوارانی نیکوکار، اهل 

 .]٥٢يس: [ ﴾٥٢ لُۡمۡرَسلُونَ ٱَوَصَدَق  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱَ�َٰذا َما وََعَد ﴿ :فرماید می شده هستند. اهللا تعالی
خداوند بعد از بیان دسته ». گفتند می این همان وعده خداي رحمن است و پیامبران راست«

ٰتِِهۡم �ۡخَ�ٰنِِهۡمۖ وَ  نۡ َومِ ﴿ :فرماید می بزرگی از انبیاء و پیامبران  ۡجَتبَۡيَ�ُٰهمۡ ٱَءابَآ�ِِهۡم َوُذّرِ�َّ
ۡسَتِقيٖ�  ِ ٱُهَدى  َ�ٰلَِك  ٨٧وََهَديَۡ�ُٰهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ِ  ۦَ�ۡهِدي بِهِ  �َّ  ﴾ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

یم) و آنان را را هدایت کرد( و برخی از پدران و فرزندان و برادرانشان« .]٨٨-٨٧األنعام: [
برگزیدیم و آنان به راه راست هدایت کردیم. این هدایت پروردگار است هرکس از 

پیامبران) بر راه حق روشن ( و اینکه تمام آنها». کند می بندگانش را که بخواهد هدایت
هاي  هستند. و با هدایت آشکار همراه با دالیل روشن از جانب پروردگارشان به سوي قوم

لََقۡد ﴿ :فرماید می اهللا تعالی داستانی از اهل بهشت را برایمان اینگونه بازگوخود آمدند. 
 ِ � ٱَجآَءۡت رُُسُل َرّ�َِنا ب  و» پیامبران پروردگار ما به وسیله حق آمدند« .]٤٣األعراف: [ ﴾ۡ�َّقِ

ِ  َلَقدۡ ﴿ :فرماید می رَۡسۡلَنا رُُسلََنا ب
َ
نَزۡ�َا َمَعُهُم  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱأ

َ
 �َّاُس ٱِ�َُقوَم  لِۡمَ�انَ ٱوَ  َب ۡلِكَ�ٰ ٱَوأ

 ِ کتاب و ها  آن پیامبرانمان را با دالیل روشن فرستادیم و همراه« .]٢٥احلديد: [ ﴾ۡلقِۡسِط� ٱب
 ».میزان را نازل کردیم تا بین مردم عدالت را برپا دارند

ی اصل و اساس دعوت همه پیامبران یکی بوده و آن دعوت نمودن به سوي توحید اهللا تعال

ٓ ﴿ :فرماید می یشان با هم فرق میکرد. اهللا تعالیها شریعت است اما رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن  َوَما
َ
أ

نَّهُ 
َ
۠ فَ  ۥرَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ � نَا

َ
� ٓ و ما قبل از تو هیچ « .]٢٥األنبياء: [ ﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ
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وحی کردیم که هیچ معبود برحقی جز من نیست پس  رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به او

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�ۡعَ ﴿ :فرماید می و» مرا بپرستید
ۚ  ةٗ لُِ�ّ براي هر یک « .]٤٨املائدة: [ ﴾َوِمۡنَهاٗجا

 ».از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم
پیامی روشن فرستاده شده بود را با ها  آن پیامبران تمام آنچه را که از طرف خداوند بر

َۡعلَمَ ﴿ :فرماید می ابالغ نمودند و به وسیله آن بر مردم اتمام حجت کردند. اهللا تعالی ن قَۡد  ّ�ِ
َ
أ

ٍء َعَدَدۢ�  ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
ْ رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َوأ بۡلَُغوا

َ
تا معلوم « .]٢٨اجلن: [ ﴾٢٨�

خداوند) به آنچه که در نزد ( و اند. را به انجام رسانده هاي پروردگارشان بدارد که رسالت

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن  رُُّسٗ� ﴿ :فرماید می و» آنان است احاطه دارد و همه چیز را بر شمرده است بَّ�ِ مُّ
ِ ٱِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  � َ�ۡعَد  �َّ یم رسوالنی مژده آور و ب« .]١٦٥النساء: [ ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ

 ».ارسال) رسوالن بر خداوند حجتی باقی نماند( فرستادیم) تا براي مردم پس از( دهنده
چیزي از ها  آن و واجب است ایمان داشته باشیم به اینکه پیامبران، بشر و مخلوق خدایند و

را به وسیله ها  آن بندگانی هستند که خداوندها  آن خصوصیت و ویژگی ربوبیت را ندارند.

ُۡن إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثُلُ�ۡم  قَالَۡت ﴿ :فرماید می ی داشته است. اهللا تعالیرسالت گرام لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن �َّ
َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَباِدهِ  �َّ گفتند که ما ها  آن پیامبران به« .]١١إبراهيم: [ ﴾ۦۖ َ�ُمنُّ َ�َ

اهللا ». نهد می ز بندگانش که بخواهد منتجز بشري مانند شما نیستیم ولی خداوند بر هریک ا

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  َوَ�ٓ ﴿ :فرماید می ؛تعالی از زبان نوح
َ
ِ ٱأ ۡعلَُم  �َّ

َ
َوَ�ٓ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

قُوُل إِّ�ِ َملَكٞ 
َ
 خداوند نزد من است وهاي  گویم که گنجینه نمی به شما« .]٣١هود: [ ﴾أ

اهللا عزوجل به پیامبر ما » گویم که مالئکه هستم دانم و نمی یم گویم که علم غیب نمی

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  قُل﴿ که به قومش بگوید: کند می امر صمحمد
َ
ٓ أ ِ ٱ�َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
َوَ�ٓ أ

ۚ  ۡلَغۡيَب ٱ تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
قُوُل لَُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ إِۡن �

َ
گویم که  نمی بگو« .]٥٠نعام: األ[ ﴾َوَ�ٓ أ

گویم که مالئکه هستم جز  نمی دانم و نمی خداوند نزد من است و من علم غیبهاي  گنجینه
 ».کنم نمی پیروي شود می آنچه به سوي من وحی
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همچنین از جمله چیزهایی که واجب است در حق پیامبران به آن معتقد باشیم این است 
ها  آن و سرانجام رستگاري و خوشبختی براياند  و تأیید شدهاز جانب خداوند یاري ها  آن که

ِينَ ٱَ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ  إِنَّا﴿ :فرماید می و پیروانشان است. اهللا تعالی ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَءاَمُنواْ ِ�  �َّ َوَ�ۡوَم  �ُّ
ۡشَ�ٰدُ ٱَ�ُقوُم 

َ
ایمان ها  آن ا بهما پیامبران و کسانی که در زندگی دنی« .]٥١املؤمن: [ ﴾٥١ ۡ�

همچنین واجب است » دهیم می خیزند، را نصرت و یاري آوردند و روزي که شاهدان به پا می

۞تِۡلَك ﴿ :فرماید می به برتري پیامبران بر آنچه اهللا عزوجل خبر داده معتقد باشیم. اهللا تعالی
ن َ�ََّم  لرُُّسُل ٱ ٰ َ�ۡعٖض� ّمِۡنُهم مَّ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ۖ ٱفَضَّ ُ ما بعضی از پیامبران را « .]٢٥٣البقرة: [ ﴾�َّ

کسانی هستند که خداوند با او سخن گفته ها  آن بر بعضی دیگر فضیلت و برتري دادیم و از
 ».است

و تمام آنچـه در کتـاب و سـنت در بـاره پیـامبران بـر وجـه عمـوم         ها  این پس ایمان به همه
 بصورت مجمل آمده، واجب است.

 صو شرح داده شده این است که به آنچه اهللا تعالی در کتـابش و پیـامبر  اما ایمان مفصل 
قـرآن و  ( در سنتش ایمان نامیده، مؤمن باشیم. ایمان مفصل، به مانند آنچه اسـت کـه نصـوص   

 یشان آورده است.ها ویژگی ها و اخبار، فضیلت ها، نام سنت) از ذکر
در این ها  آن ذکر هیجده نفر در قرآن از بیست و پنج نبی و رسول نام برده شده است.

ٰ قَۡوِمهِ  َوتِۡلَك ﴿ سخن اهللا تعالی است: ُتَنآ َءاَ�ۡيَ�َٰهآ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ ََّشآُءۗ إِنَّ  ۦۚ ُحجَّ ن � نَۡرَ�ُع َدَرَ�ٰٖت مَّ
ۚ َونُوًحا َهدَ  ۥٓ َ�ُ  َووََهۡبَنا ٨٣َر�ََّك َحِكيٌم َعلِيٞم  ۖ َوِمن إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ ُ�ًّ َهَدۡ�َنا ۡ�َنا ِمن َ�ۡبُل

يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي  دَ ۥَداوُ  ۦُذّرِ�َّتِهِ 
َ
 ٨٤ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱوَُسلَۡيَ�َٰن َو�

ٞ ّمَِن  َوَزَ�رِ�َّا ٰلِِح�َ ٱَوَ�ۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ ُ�ّ َولُوٗطاۚ َوُ�ّٗ َوُ�و�َُس  ۡليََسعَ ٱوَ  �ۡسَ�ٰعِيَل  ٨٥ ل�َّ
ۡلَنا َ�َ  ضد) ( و این حجت ماست. آن را به ابراهیم بر« .]٨٦-٨٣األنعام: [ ﴾٨٦ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱفَضَّ

گمان پروردگارت  بی بریم، و منزلت) فرا می( قومش دادیم. هرکس را بخواهیم در مراتب
ان) را هدایت کردیم و از آن( کاردانِ داناست. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم، هر یک
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ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و ( نیز) پیش از این راه نمودیم. و از فرزندان او( به نوح
 دهیم. و می را نیز هدایت کردیم). و بدینسان به نیکوکاران پاداش( یوسف و موسی و هارون

ز صالحان بودند. از آنان) ا( را هدایت کردیم) هر یک( نیز) زکریا و یحیی و عیسی و الیاس(
 از آنان) را برجهانیانِ( را هدایت کردیم) و هر یک( نیز) اسماعیل و یسع و یونس و لوط( و
در جاهاي دیگر از قرآن آمده است. اهللا تعالی ها  آن و ذکر بقیه» روزگارشان) برتري دادیم(

َخاُهۡم ُهوٗد�ۚ ﴿ :فرماید می
َ
عاد برادرشان هود را  و به سوي« .]٦٥األعراف: [ ﴾۞�َ�ٰ َ�ٍد أ

ۚ  �َ�ٰ ﴿ :فرماید می و» فرستادیم َخاُهۡم َ�ٰلِٗحا
َ
و به سوي ثمود « .]٧٣األعراف: [ ﴾َ�ُموَد أ

ۚ  �َ�ٰ ﴿ :فرماید میو » برادرشان صالح را فرستادیم َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
و به « .]٨٥األعراف: [ ﴾َمۡدَ�َن أ

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ :فرماید میو » سوي مدین برادرشان شعیب را فرستادیم  ﴾َءاَدَم َونُوٗحا ۡصَطَ�ٰٓ ٱ �َّ

�ۡدرِ�َس َوَذا  �ۡسَ�ٰعِيَل ﴿ :فرماید می و» خداوند آدم و نوح را برگزید« .]٣٣عمران:  آل[
ٞ ّمَِن  ۡلِكۡفِل� ٱ ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ّ و اسماعیل، ادریس و ذوالکفل همه از صبر « .]٨٥األنبياء: [ ﴾٨٥ ل�َّ

دٞ ﴿ :فرماید می و» کنندگان بودند َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء  ۡلُكفَّ

محمد، رسول خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و « .]٢٩الفتح: [ ﴾بَۡيَنُهۡمۖ 
واجب است. و اقرار  ایمان به این انبیاء و فرستادگان بصورت تفصیلی». با همدیگر مهربانند

اند  خبر دادهها  آن از صبر اساس آنچه خداوند و رسولشها  آن کردن به اینکه هریک از
 باشند. می صاحب نبوت یا رسالت

و خبرهایشان  ها ویژگی ها، همچنین واجب است به درستی آنچه نصوص از ذکر فضیلت
ه عنوان خلیل برگزیده است. اهللا آمده، معتقد باشیم مانند اینکه خداوند ابراهیم و محمد را ب

َذَ ٱوَ ﴿ :فرماید میتعالی  ُ ٱ �َّ و خداوند ابراهیم را به « .]١٢٥النساء: [ ﴾١٢٥إِبَۡ�ٰهِيَم َخلِيٗ�  �َّ

ََذ « :فرماید می صو پیامبر» عنوان خلیل برگزید ََذِ� َخِليًال َكَما اختَّ  قَْد اختَّ
َ

َ َ�َعاىل إِنَّ ا�َّ
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خداوند همانگونه که ابراهیم را به عنوان خلیل برگزید مرا نیز برگزیده « ١»يًال إِبَْراِهيَم َخلِ 

ُ ٱَوَ�ََّم ﴿ :فرماید می مانند سخن گفتن اهللا تعالی با موسی. اهللا تعالی». است ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  �َّ
و  ها کوه همچنین مسخر کردن». و خداوند با موسی سخن گفت« .]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤

 :فرماید می کردند. اهللا تعالی می نیز تسبیحها  آن ن براي داود که همراه تسبیح داود،پرندگا

ۡرنَا َمَع َداوُ ﴿ َباَل ٱ دَ ۥوََسخَّ ۚ ٱ�َُسّبِۡحَن وَ  ۡ�ِ َ�ۡ  و همراه داود« .]٧٩األنبياء: [ ﴾٧٩َوُ�نَّا َ�ٰعِلَِ�  لطَّ
و نرم کردن » دهنده آن بودیم و پرندگان را مسخر نمودیم که تسبیح گویند و ما انجام ها کوه

ۖ َ�ِٰجَباُل  دَ ۥ۞َولََقۡد َءاتَۡيَنا َداوُ ﴿ :فرماید می آهن براي داود همانگونه که اهللا تعالی ِمنَّا فَۡضٗ�
ّوِِ� َمَعهُ 

َ
ۖ ٱوَ  ۥأ َ�ۡ َ�َّا َ�ُ  لطَّ

َ
 به داود از جانب خود فضیلتی دادیم. اي« .]١٠سبأ: [ ﴾١٠ ۡ�َِديدَ ٱَو�

و مسخر کردن باد براي » دگان با او تسبیح گویید و آهن را براي او نرم کردیمو پرن ها کوه
خواهد  می سلیمان که به امر او حرکت کند. و مسخر کردن جن براي او که به هر شیوه که او

  لّرِ�حَ ٱ َولُِسلَۡيَ�ٰنَ ﴿ :فرماید میعمل نمایند. اهللا تعالی 
َ
ۖ َوأ  ۥَسۡلَنا َ�ُ ُغُدوَُّها َشۡهٞر َوَرَواُحَها َشۡهٞر

نِّ ٱَوِمَن  ۡلقِۡطرِ� ٱَ�ۡ�َ  و براي سلیمان باد را « .]١٢سبأ: [ ﴾ۦۖ َمن َ�ۡعَمُل َ�ۡ�َ يََديۡهِ �ِإِۡذِن َرّ�ِهِ  ۡ�ِ
مسخر کردیم که رفتن آن، بامداد، یک ماه و شبانگاه یک ماه بود و براي او معدن مس را 

و سخن گفتن ». کردند می پیش او کار ذوب نمودیم و از جنیان کسانی به فرمان پروردگار

ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿ :فرماید می سلیمان با پرندگان. اهللا تعالی َها  َد ُّ�
َ
� ُعّلِۡمَنا  �َّاُس ٱَوقَاَل َ�ٰٓ

ۡ�ِ ٱَمنِطَق  ٍء�  لطَّ ۡ�َ ِ
وتِيَنا ِمن ُ�ّ

ُ
و سلیمان از داود ارث برد و گفت اي « .]١٦النمل: [ ﴾َوأ

 ».و از هر چیزي به ما داده شده استایم  ن پرندگان را تعلیم یافتهمردم ما زبا
همچنین واجب است بصورت تفصیلی به آنچه خداوند در کتابش براي ما بازگو نموده از 
اخبار پیامبران با قومشان و از خصومت و دشمنی کـه بینشـان روي داده و خداونـد پیـامبران و     

ن داشته باشیم. مانند داستان موسی با فرعـون، ابـراهیم بـا    یارانشان را نصرت و یاري داده، ایما
قومش، داستان نوح، هود، صالح، شعیب و لوط با قومشان. و آنچه خداونـد بـر مـا در شـأن و     

 ).532صحیح مسلم برقم ( 1
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که در کتـاب خداونـد از    …منزلت یوسف با برادرانش و اهل مصر، داستان یونس با قوش و 
و همچنین آنچه در سنت آمده واجب اسـت بـه    اخبار انبیاء و رسوالن آمده ایمان داشته باشیم

 آن بصورت تفصیلی به اندازه آنچه در نصوص آمده ایمان داشته باشیم.
 . و اهللا تعالی اعلم.کند می ایمان به پیامبران به دو بخش مجمل و مفصل تحقق پیدا

 مبحث چهارم: آنچه بر ما در مورد پیامبران واجب است رعایت شود

گردد بر حسب آنچه خداونـد ایشـان را    می امبران حقوق بزرگی مترتببر امت در برابر پی
به آن مقام و منزلت بلند در دین نازل کرده و به مراتب و درجات بلند و واال نزدش بـاال بـرده   

را بـه  هـا   آن شرافت و بزرگی بخشـیده و ها  آن است و به وسیله آنچه از کارهاي بزرگ که به
شریعتش بر تمام مردم برگزیده است. از جمله این حقوق عبارتند وسیله آنچه از تبلیغ وحی و 

 از:
و از طرف اند  تصدیق و تأیید تمام پیامبران براي آنچه به خاطر آن آمده -1

بر  اند، پروردگارشان فرستاده شده و وظیفه تبلیغ آنچه را که به خاطر آن فرستاده شده

ٓ ﴿ :فرماید می ازیم. اهللا تعالیاند نمی جداییها  آن عهده دارند و در این کار بین  َوَما
رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن 

َ
ِۚ ٱأ و ما هیچ پیامبري را « .]٦٤[النساء:  ﴾�َّ

ْ ﴿ :فرماید می و» نفرستادیم مگر اینکه به اذن اهللا از او اطاعت کنند ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ َّ� 

 ْ ِطيُعوا
َ
ْۚ ٱوَ  لرَُّسوَل ٱَوأ ُۡتۡم فَ فَ  ۡحَذُروا ْ ٱإِن تََو�َّ ٰ رَُسوِ�َا  ۡعلَُمٓوا �ََّما َ�َ

َ
 ﴾٩٢ لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱ�

از اهللا و رسولش اطاعت کنید و بترسید اگر روي بگردانید بدانید که بر « .]٩٢[املائدة: 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می و» رسول ما جز رساندن پیام آشکار چیزي نیست يَۡ�ُفُروَن  �َّ
 ِ ِ ٱب ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  �َّ

َ
ِ ٱَوُ�رِ�ُدوَن أ َوَ�ُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر  ۦَورُُسلِهِ  �َّ

ْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً�  ن َ�تَِّخُذوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٠بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن أ

ُ
ۚ  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱُهُم  أ ا  ﴾َحّقٗ

ورزند و  می به خدا و فرستادگانش کفر به راستی آنان« .]١٥١-١٥٠[النساء: 

 گویند به برخی ایمان می میخواهند در میان خدا و فرستادگانش جدائی بیندازند و
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و آن) راهی ( خواهند بین این می کنیم و می دیگر) را انکار( آوریم و برخی می
پس واجب است که پیامبران را به خاطر ». برگزینند این گروه در حقیقت کافرند

 است.ها  آن تصدیق و تأیید نماییم که این کار مقتضی ایمان بهاند  ها آمده ه از پیامآنچ
و از جمله چیزهایی که واجب است بشناسیم این است که براي هیچ یک از جن و انس 

که براي تمام مردم فرستاده شده،  صتبعیت از یکی از پیامبران سابق بعد از بعثت محمد
رنامه او نسخ کننده تمام شریعت پیامبران قبل از خود است پس جایز نیست زیرا شریعت و ب

دینی جز آنچه خداوند او را بدان فرستاده و متابعت و پیروي جز براي این پیامبر گرامی 

 ةِ �ِخرَ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ :فرماید می وجود ندارد. اهللا تعالی
هرکس غیر از اسالم دینی برگزیند هرگز از او « .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن 

ٓ ﴿ :فرماید میو » و در آخرت از زیانمندان است شود مین پذیرفته رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة  َوَما
َ
أ

 َ�َ�ۡ
َ
و ما تو را جز براي « .]٢٨ :سبأ[ ﴾٢٨ َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَ�ِٰ�نَّ أ

و » دانند نمی باشی نفرستادیم ولی بیشتر مردمها  آن تمام مردم که مژده دهنده و ترساننده

َها  قُۡل ﴿ :فرماید می ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱَ�ٰٓ بگو اي « .]١٥٨األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا �َّ

 ».شما هستممردم من رسول خدا به سوي همه 
اهللا  ها. آن دوستی و محبت نسبت به تمام پیامبران و دوري نمودن از نفرت و دشمنی با -2

َ ٱَ�َتَولَّ  َوَمن﴿ :فرماید می تعالی ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ ِ ٱَءاَمُنوا ُهُم  �َّ
 اند، که ایمان آوردههرکس خدا، رسول و کسانی را « .]٥٦[املائدة:  ﴾٥٦ ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱ

 :فرماید می و» دوست خود بداند همانا حزب خدا همان پیروزمندان هستند

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿
َ
مردان و زنان مؤمن « .]٧١[التوبة:  ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

که پردازد که دوستدار یکدیگر هستند  می آیه به وصف ومؤمنان». دوستدار دیگرند
گردد  می باشند نیز داخل می در آن پیامبران خدا که کاملترین مؤمنان از لحاظ ایمان

اهل ایمان بخاطر جایگاهشان در دین و  هاي قلب درها  آن زیرا دوستی و محبت
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باشد. به همین  می از مخلوقاتها  آن بلندي درجاتشان در ایمان، بزرگتر از دوستی غیر
ران بر حذر داشته و آن را عطف بر دشمنی خدا و خاطر خداوند از دشمنی پیامب

پیوستگی ایجاد کرده است. ها  آن مالئکه گردانیده و در مجازات و مکافات میان

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  َمن﴿ :فرماید می خداوند َّ ِ�ّ � وَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَ�َن َعُدّوٗ
َ ٱ هرکس دشمن خدا، مالئکه، پیامبران، « .]٩٨[البقرة:  ﴾٩٨ َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  �َّ

 ».جبریل و میکائیل باشد همانا خداوند دشمن کافران است
بر تمام مردم فضیلت و برتري دارند. و شایسته و سزاوار ها  آن اعتقاد داشتن به اینکه -3

وا که اهل صالح و تقها  آن را براي احدي غیر ازها  آن نیست که جایگاه و منزلت
هستند قرار داد از این رو مقام پیامبري، برگزیده شدن از جانب خداست که خداوند 

 گرداند و با اجتهاد و انجام عمل بدست می هرکس از بندگانش را که بخواهد خاص

ُ ٱ﴿ :فرماید می آید. خداوند نمی َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱرُُسٗ� َوِمَن  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱيَۡصَطِ� ِمَن  �َّ َّ� 
ۢ بَِص�ٞ  خداوند از میان مالئکه و مردم رسوالنی را برمی « .]٧٥[احلج:  ﴾٧٥َسِميُع

ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  َوتِۡلَك ﴿ :فرماید می و» گزیند. همانا خداوند شنواي بیناست ٓ َءاَ�ۡيَ�َٰها ُتَنا ُحجَّ
ٰ قَۡوِمهِ  ۗ  ۦۚ َ�َ ََّشآُء ن � ماست. آن را به  و این حجت« .]٨٣[األنعام:  ﴾نَۡرَ�ُع َدَرَ�ٰٖت مَّ
» بریم می و منزلت) فرا( ضد) قومش دادیم. هرکس را بخواهیم در مراتب( ابراهیم بر

ۡلَنا َ�َ ﴿ :فرماید میتا آنجا که در بیان دسته بزرگی از انبیاء و رسوالن  َوُ�ّٗ فَضَّ
) برتري روزگارشان( از آنان) را برجهانیانِ( و هر یک« .]٨٦[األنعام:  ﴾٨٦ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

 که پیشتر بیان این آیه در مبحث اول از این فصل تقدیم گردید.» دادیم
همچین سنت نیز بر جایگاه پیامبران که شایسته هیچ کس دیگر نیست داللت دارد. شیخین 

نَا َخْ�ٌ ِمْن « :فرماید می صکه پیامبر کند می روایت ساز ابوهریره
َ
ْن َ�ُقوَل أ

َ
 يَنْبَيِغ ِلَعبٍْد أ

َ
ال

و در » شایسته و سزاوار کسی نیست که بگوید من از یونس بن متی بهترم« ١»و�َُس بِْن َمىتَّ يُ 

 )، واللفظ للبخاري.2376)، ومسلم برقم (3416صحیح البخاري برقم ( 1
                                                 



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    192

نَا َخْ�ٌ ِمْن يُو�َُس بِْن َمىتَّ َ�َقْد َكَذَب « روایت بخاري آمده:
َ
هرکس بگوید من از « ١»َمْن قَاَل أ

إنه ص� « د:ان از شرح دهندگان حدیث گفتهاي  دسته ».یونس بن متی بهترم دروغ گفته است

اهللا عليه وسلم  قال هذا زجًرا أن يتخيل أحد من اجلاهل� شيئًا من حط مرتبة يو�س 
این را در  صپیامبر« »ص� اهللا عليه وسلم  من أجل ما يف القرآن العز�ز من قصته

را به خاطر داستان آن در قرآن  صسرزنش یکی از جاهالن که به گمان خود منزلت یونس

أن ما جرى يلو�س « دارند که: می و علما بیان». پایین آورده بود، فرمودعزیز آمده است، 

ص� اهللا عليه وسلم  لم �طه من انلبوة مثقال ذرة وخص يو�س باذلكر ملا ذكر اهللا من 
ۡقِدَر َعلَۡيهِ  �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ قصته يف القرآن الكر�م كقوهل تعاىل: ن لَّن �َّ

َ
 إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

لَُ�ٰتِ ٱَ�َناَدٰى ِ�  نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن  لظُّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
ٰلِِم�َ ٱأ  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ  ٨٧ ل�َّ

يُو�َُس  �نَّ ﴿ وقوهل تعاىل: .]٨٨-٨٧األنبياء: [ ﴾٨٨ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�  ۨ َوَ�َ�ٰلَِك ُ�  ۡلَغمِّۚ ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن 
ۡ ٱلَِمَن  اتفاق افتاد ذره اي  صآنچه براي یونس« » ]١٤٨-١٣٩الصافات: [ ﴾... ١٣٩ ُمۡرَسلِ�َ ل

کاهد و یونس با ذکر و یاد آن را خاص گردانید هنگامی که  نمی از مقام و منزلت پیامبري او

إِذ  �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ مانند این فرموده اهللا تعالی: کند می خداوند داستان او را در قرآن کریم ذکر
ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ� ذَّ  ن لَّن �َّ

َ
لَُ�ٰتِ ٱَهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ  لظُّ

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
أ

ٰلِِم�َ ٱُكنُت ِمَن   ﴾٨٨ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ�  ۡلَغمِّۚ ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ  ٨٧ ل�َّ
و ذوالنون آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی « .]٨٨-٨٧ياء: األنب[

ندا در داد که معبود بر حقی جز تو نیست تو پاك و منزهی و  ها تاریکی نداریم تا اینکه در
من از ستمکاران بودم. پس دعاي او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را 

همانا یونس از « ﴾١٣٩ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱيُو�َُس لَِمَن  �نَّ ﴿ :فرماید میو » دهیم می چنین نجات
 ».فرستادگان بود

 ).4604صحیح البخاري برقم ( 1
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بعضی بر بعضی دیگر برتري دارند و در یک درجه و ها  آن اعتقاد به اینکه در میان -4

ٰ  لرُُّسُل ٱ۞تِۡلَك ﴿ :فرماید می مرتبه واحد نیستند. اهللا تعالی ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ  َ�ۡعٖض� فَضَّ
ن َ�ََّم  ۖ ٱّمِۡنُهم مَّ ُ در میان پیامبران بعضی را « .]٢٥٣[البقرة:  ﴾َوَرَ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت�  �َّ

سخن گفت و درجات بعضی ها  آن بر بعضی دیگر برتري دادیم کسانی که خداوند با

 ذكره: هؤالء يقول تعاىل« :گوید می طبري در تفسیر این آیه» را بلند گردانیدها  آن از

رس� فضلت بعضهم ىلع بعض، فلكمت بعضهم كموىس ص� اهللا عليه وسلم  
خداوند در مورد ذکر « »ورفعت بعضهم درجات ىلع بعض بالكرامة ورفعة امل�لة

پیامبران من هستند که بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت ها  آن :گوید می پیامبران
را بر ها  آن خن گفتم و مرتبه بعضی ازس صمانند موسیها  آن بخشیدم با بعضی از

جایگاه و منزلتش در ها  آن هریک از». بعضی دیگر در بزرگی و منزلت بلند گردانیدم
معلوم و مشخص است که) بر حسب دالیلی که نصوص بر آن وجود ( فضل و بزرگی

 باشد. می بر امتها  آن دارند رعایت آن از جمله حقوق
درود و سالم بفرستند. خداوند به نیکی یاد ها  آن ه برک کند می خداوند به مردم امر -5

ها  آن آیند بر ها می آن ها که بعد از کردن از پیامبرانش خبر داده است و اینکه امت

 ٧٨ �ِخرِ�نَ ٱَوتََرۡ�َنا َعلَۡيهِ ِ� ﴿ :فرماید می ؛سالم بفرستند. خداوند در باره نوح
ٰ نُوٖح ِ�  َسَ�ٰمٌ  و در میان آیندگان آوازه « .]٧٩-٧٨[الصافات:  ﴾٧٩ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ

 ؛و در باره ابراهیم» نیک او را برجاي گذاشتیم. سالم بر نوح در میان جهانیان باد

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ١٠٨ �ِخرِ�نَ ٱَعلَۡيهِ ِ�  َوتََرۡ�َنا﴿ :فرماید می  .]109-108الصافات:[﴾١٠٩َسَ�ٌٰم َ�َ
و در باره » یک او را برجاي گذاشتیم. سالم بر ابراهیم بادو در میان آیندگان آوازه ن«

ٰ  َسَ�ٰمٌ  ١١٩ �ِخرِ�نَ ٱَوتََرۡ�َنا َعلَۡيِهَما ِ� ﴿ :فرماید می موسی و هارون علیهما السالم َ�َ
ها  آن و در میان آیندگان آوازه نیک« .]١٢٠-١١٩[الصافات:  ﴾١٢٠ُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَن 

وََسَ�ٌٰم َ�َ ﴿ :فرماید می و اهللا تعالی» بر موسی و هارون بادرا برجاي گذاشتیم. سالم 
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قوهل « :گوید می ابن کثیر». و سالم بر فرستادگان باد« .]١٨١[لصافات:  ﴾١٨١ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱ

ٰ نُوٖح ِ�  َسَ�ٰمٌ ﴿ تعاىل مفرًسا ملا أبىق عليه من  ]٧٩[الصافات:  ﴾٧٩ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ

اهللا تعالی که « »احلسن أنه �سلم عليه مجيع الطوائف اذلكر اجلميل واثلناء

ٰ نُوٖح ِ�  َسَ�ٰمٌ ﴿ :فرماید می تفسیري » سالم بر نوح در جهانیان باد« ﴾٧٩ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ
ماند که بر او در میان  می است براي آنچه بر او از ذکر و یاد نیک و ستایش زیبا باقی

ام نووي اجماع علما را بر جایز و مستحب بودن و از ام» فرستند می ها سالم همه گروه

أمجعوا ىلع « :فرماید میدرود و سالم فرستادن بر سایر پیامبران نقل کرده است. 

. و�ذلك أمجع من يعتد به ىلع جوازها ىلع سائر األنبياء ص الصالة ىلع نبينا �مد
 »ليهم ابتداءواملالئ�ة استقالال وأما غ� األنبياء فاجلمهور ىلع أنه ال يص� ع

اجماع دارند و همچنین اجماع  صعلما بر درود و سالم فرستادن بر پیامبرمان محمد«
دارند بر اینکه کسی به وسیله آن بر سایر انبیاء و مالئکه بصورت مستقل درود بفرستد 

 ».شود مین اما براي غیر از پیامبران جمهور بر این هستند که در ابتدا بر او درود و سالم
اي از حقوقی بود که براي پیامبران بر این امـت واجـب اسـت و نصـوص بـر آن       پاره و این

 اند. و اهللا تعالی اعلم. داللت دارند و اهل علم به آن اقرار کرده

 مبحث پنجم: پیامبران اولوالعزم

 اهللا تعالی اند. پیامبران اولوالعزم کسانی هستند که صاحب بردباري و صبر بسیار بوده

ْولُواْ  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ :فرماید می
ُ
پس چنانکه پیامبران « .]٣٥األحقاف: [ ﴾لرُُّسلِ ٱِمَن  ۡلَعۡزمِ ٱَكَما َصَ�َ أ

علما در مورد اولوالعزم اختالف دارند. گفته شده ». اولوالعزم شکیبائی ورزیدند، شکیبا باش

بیان جنس  براي ﴾لرُُّسلِ ٱِمَن ﴿ در سخن ﴾ِمنَ ﴿ حرف .مراد از اولوالعزم تمام پیامبران است

لك الرسل. اكنوا أو� عزم « :گوید می باشد. ابن زید نمی است و براي برتري بعضی از پیامبران

اولوالعزم منظور همه پیامبران « »لم يبعث اهللا نبيًّا إال اكن ذا عزم وحزم ورأي و�مال عقل
و کمال  است. خداوند هیچ پیامبري را مبعوث نکرده مگر اینکه صاحب اراده، بردباري، رأي
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پنج نفر هستند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی ها  آن و گفته شده». عقل بوده است

أولو العزم من الرسل انليب ص� اهللا عليه وسلم  « :گوید می اهللا علیهم وسلم. ابن عباس

، نوح، ابراهیم، موسی و صاولوالعزم از پیامبران، پیامبر« »ونوح و�براهيم وموىس وعيىس
و این قول مجاهد، عطاء خرسانی و بسیاري از متأخرین اهل علم است. خداوند » سی استعی

این پنج نفر را با هم در دو جا از کتابش ذکر نموده و این سخن به آن استدالل اشاره دارد. 

َخۡذنَا ِمَن  �ذۡ ﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی می مکان اول در سوره احزاب
َ
يَ�َٰقُهۡم مِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱأ

َخۡذنَا ِمۡنُهم ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا  بۡنِ ٱَوِمنَك َوِمن نُّوٖح �بَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ� 
َ
 ﴾٧َمۡرَ�َمۖ َوأ

نیز) از تو و از نوح و ابراهیم ( و چنین بود که از پیامبران عهدشان را گرفتیم و« .]٧األحزاب: [
مکان دوم در سوره ». نان پیمانی استوار گرفتیمعهدتان را) و از آ( و موسی و عیسی بن مریم

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی شوري می ٰ بِهِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۦَما َو�َّ َّ� 
ۡيَنا بِهِ  ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا

َ
ْ  ۦٓ أ �ِيُموا

َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ْ �ِيهِ� َوَ�  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ قُوا  ﴾ َ�َتَفرَّ

از دین، آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرد براي شما تشریع کرد و « .]١٣الشوری: [
آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که در باره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 

ووجه « اند: تهتعدادي از مفسرین گف». نمودیم که دین را برپا دارید و در آن متفرق نشوید

ختصيصهم باذلكر اإلعالم بأن هلم مز�د رشف وفضل لكونهم من أصحاب الرشائع 
با ذکر نامشان به خاطر این است ها  آن وجه تخصیص« »املشهورة ومن أو� العزم من الرسل

پیامبران ها  آن ي مشهور بیشتر است وها شریعت از صاحبانها  آن که بزرگی و شرف
 ».باشند می اولوالعزم

روایت است  سباشند. از ابوهریره می این پنج نفر برترین پیامبران و بهترین فرزندان آدم

خيار ودل آدم مخسة نوح و�براهيم وعيىس وموىس و�مد ص� اهللا ( فرمودند: صکه پیامبر
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بهترین « ١عليه وسلم  وخ�هم �مد ص� اهللا عليه وسلم وص� اهللا وسلم عليهم أمجع�)
ها  آن و بهترین صپنج تن هستند: نوح، ابراهیم، عیسی، موسی و محمدفرزندان آدم 

 ».بادها  آن است که سالم و درود خدا بر همه صمحمد
 کنـد  مـی  روایـت  ساست به دلیل آنچه که بخاري از ابـوهریره  صمحمدها  آن و برترین

 « :فرمایـد  می صکه پیامبر
َ
ِقيَاَمِة َوأ

ْ
ِ آَدَم يَْوَم ال

َ
نَا َسيُِّد َودل

َ
ُل َشافٍِع أ وَّ

َ
َقرْبُ َوأ

ْ
ُل َمْن يَنَْشقُّ َ�نُْه ال وَّ

عٍ  ُل ُمَشفَّ وَّ
َ
 من روز قیامت سرور فرزندان آدم و اولـین کسـی هسـتم کـه قبـرش شـکافته      « ٢»َوأ

 ».شود می و اولین شفاعت کننده و اولین کسی هستم که شفاعتش پذیرفته شود می

او بر امتش همراه با بیان و حق  صي پیامبر ما، محمدها ویژگی مبحث ششم: 
 در خواب، حق است. صاینکه دیدن پیامبر

 :صي پیامبرها ویژگی ابتدا خصوصیات و
و صفات بلند مرتبه کـه   ها ویژگی را با بسیاري از صاهللا تبارك و تعالی پیامبر ما، محمد 

دا کرده، خاص او را به وسیله آن بر غیر خود از پیامبران برتري داده و او را از سایر عالمیان ج
 عبارتند از: ها ویژگی نموده است. که از جمله این

براي تمام جن و انس است و جز کسانی که از او پیروي نموده و  صرسالت پیامبر -1
 . اهللا تعالیشود مین ایمان از کسی دیگر پذیرفتهاند  به رسالت او ایمان آورده

ٓ ﴿ :فرماید می ِ  َوَما رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّل
َ
و ما تو را جز « .]٢٨[سبأ:  ﴾لنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�أ

 :فرماید می و» باشی نفرستادیمها  آن براي تمام مردم که مژده دهنده و ترساننده

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿ َل  �َّ ِ  ۡلُفۡرقَانَ ٱنَزَّ ٰ َ�ۡبِده با « .]١[الفرقان:  ﴾١ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا  ۦَ�َ
» نازل فرمود تا براي تمام دنیا ترساننده باشداش  که فرقان را بر بنده برکت است کسی

رجاله رجـال الصـحیح   « ) وقال:255/  8فی المجمع ( )، والهیثمی114/  3أخرجه البزار انظر کشف األستار ( 1
 .546/  2، والحاکم وقال صحیح اإلسناد ووافقه الذهبی، المستدرك للحاکم : »

 ).4673، برقم (38/  5)، وأبو داود : 2278أخرجه مسلم برقم ( 2
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منظور از عالمین، اجنه و انسان « »العامل�: اجلن واإل�س«: گوید می م ابن عباس

نِْبيَاِء « فرمودند: صروایت است که پیامبر سو از ابوهریره». است
َ ْ
ُت ىلَعَ األ

ْ
ل فُضِّ

 
ْ
ْعِطيُت َجَواِمَع ال

ُ
رُْض �ِِستٍّ أ

َ ْ
َغنَائُِم وَُجِعلَْت يِلَ األ

ْ
ِحلَّْت يِلَ ال

ُ
لَكِِم َونرُِصُْت بِالرُّْعِب َوأ
ِق اَكفًَّة وَُخِتمَ 

ْ
َل

ْ
 اخل

َ
ُت إىِل

ْ
رِْسل

ُ
به وسیله شش چیز بر « ١»انلَِّبيُّونَ  يب َطُهوًرا َوَمْسِجًدا َوأ

س یاري داده شدم، انبیاء فضیلت یافتم: کاملترین کالمها به من داده شد، به وسیله تر
ها براي من حالل شد، زمین براي من پاك و مسجد قرار داده شد، به سوي  غنیمت

امام مسلم در ». تمام مخلوقات فرستاده شدم و به وسیله من نبوت پایان یافت

ٍد « فرمودند: صکه پیامبر کند می روایت سصحیحش از ابوهریره ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ
َّ

َواذل

 �َْسمَ 
َ

ي  يب عُ �ِيَِدهِ ال ِ
َّ

اِ�ٌّ ُ�مَّ َ�ُموُت َولَْم يُْؤِمْن بِاذل  نرَْصَ
َ

ِة َ�ُهوِديٌّ َوال مَّ
ُ ْ
َحٌد ِمْن َهِذهِ األ

َ
أ

ْصَحاِب انلَّارِ 
َ
 اَكَن ِمْن أ

َّ
ُت بِِه إِال

ْ
رِْسل

ُ
قسم به کسی که نفس محمد در دست « ٢»أ

 من به اوست هیچ فردي از این مجتمع، یهودي یا نصرانی باشد ممکن نیست دعوت
 برسد، آن را بشنود، سپس بمیرد و به آن ایمان نیاورد مگر اینکه از یاران آتشها  آن
 ».باشد می

 او همانگونه که نصوص بر آن داللت دارد خاتم انبیاء و رسوالن است. اهللا تعالی -2

ا﴿ :فرماید می َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل  مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ِ ٱَ�َن ُ�َمَّ وََخاَ�َم  �َّ

محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست بلکه او رسول « .]٤٠[األحزاب:  ﴾َنۗ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ
 صکه پیامبر کنند می روایت سشیخین از ابوهریره». خدا و خاتم پیامبران است

نِْبيَاِء ِمْن َ�بِْ� َكَمثَِل رَُجٍل َ�َ� بَيْتً « :فرماید می
َ ْ
 إِنَّ َمثَِ� َوَمثََل األ

َّ
مْجَلَُه إِال

َ
ْحَسَنُه َوأ

َ
ا فَأ

 وُِضَعْت 
َّ

ُ َوَ�ُقولُوَن َهال
َ

ِنٍَة ِمْن َزاِوَ�ٍة فََجَعَل انلَّاُس َ�ُطوُفوَن بِِه َوَ�ْعَجبُوَن هل
َ

َموِْضَع بل

 ).523أخرجه مسلم برقم ( 1

 ).153أخرجه مسلم برقم ( 2
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نَا َخاتُِم انلَِّبيِّ�َ 
َ
نَا اللَِّبنَُة َوأ

َ
  از من،مثال من و سایر پیامبران قبل « ١»َهِذهِ اللَِّبنَُة قَاَل فَأ

ي، جاي یک ها گوش اي زیبا و کامل بسازد مگر اینکه در مانند مردي است که خانه
گویند: آیا این  می زنند و با تعجب می خشت را خالی بگذارد. مردم، اطراف آن دور

؟ نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم  فرمود: من همان یک شود مییک خشت، گذاشته ن
اساس این نصوص امت گذشته و آینده بر این  بر». خشت و خاتم پیامبران هستم

را  صعقیده اجماع دارند همانگونه که بر تکفیر کسی که ادعاي پیامبري بعد از او
ورزد، اجماع دارند.  بنماید، و بر کشتن کسی که ادعاي آن را دارد و بر آن اصرار می

ه الكتاب، و�ونه ص� اهللا عليه وسلم  خاتم انلبي� ما نطق ب« :گوید می آلوسی

بر « »وصدعت به السنة، وأمجعت عليه األمة، في�فر مديع خالفه و�قتل إن أرص
خاتم پیامبران است، کتاب به آن ناطق، سنت به آن حاکم و امت بر آن  صاینکه او

و اگر بر  کنند میاجماع دارند و کسی که بعد از او مدعی نبوت است را تکفیر 
 ».دشو می ادعاي خود اصرار ورزد، کشته

خداوند او را با بزرگترین معجزه و آشکارترین نشانه که قرآن عظیم است تأیید کرده  -3
است. کالم خدا از هرگونه تغییر و تبدیلی مصون است و در میان امت تا زمانیکه 

ماند. اهللا تعالی  می دهد، باقی می خداوند بر بلند کردن آن به سوي خود اجازه

�ُس ٱ َمَعتِ ۡجتَ ٱلَّ�ِِن  ُقل﴿ :فرماید می نُّ ٱوَ  ۡ�ِ ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ۡ�ِ تُوا
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ َ�  ۡلُقۡرَءانِ ٱَ�َ

تُوَن بِِمۡثلِهِ 
ۡ
بگو اگر انس و « .]٨٨[اإلرساء:  ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ��  ۦيَ�

ر توانند مثلش را بیاورند و اگ نمی جن گرد آیند بر آنکه مثل این قرآن آورند، هرگز

وَ ﴿ :فرماید می و» چه یاور یکدیگر باشند
َ
نَزۡ�َا َعلَۡيَك  أ

َ
آ أ َّ�

َ
ُ�ۡتَ�ٰ  ۡلِكَ�َٰب ٱلَۡم يَۡ�فِِهۡم �

 آیا براي« .]٥١[العنكبوت:  ﴾٥١َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَرَۡ�َٗة َوذِۡكَرٰى لَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن 
در  ایم؟ بر تو فرستاده شود می بس نیست که این کتاب را که بر آنان خواندهها  آن

 )، واللفظ للبخاري.2286سلم برقم ()، وم3535صحیح البخاري برقم ( 1
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و در ». حقیقت در این براي مردمی که ایمان دارند رحمت و یادآوري است

َما « :فرماید می صلی اهللا علیه وسلم که پیامبر کنند می روایت سصحیحین از ابوهریره

برََشُ وَ 
ْ
ْعِطَي َما ِمثْلُه آَمَن َعلَيِْه ال

ُ
 أ

َّ
نِْبيَاِء نيَِبٌّ إِال

َ ْ
وِ�يُت وَْحًيا ِمْن األ

ُ
ي أ ِ

َّ
�ِ�ََّما اَكَن اذل

ِقيَاَمةِ 
ْ
رَثَُهْم تَابًِعا يَْوَم ال

ْ
�

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
َّ فَأ ُ إيِلَ وَْحاُه ا�َّ

َ
به هر یک از پیامبران، « ١»أ

اي عطا شده است که مردم به آن، ایمان بیاورند. و آنچه به من عنایت شده،  معجزه
از سایر   ن فرستاده است. پس امیدوارم که روز قیامت،وحی است که خداوند بسوي م

 ».پیامبران، پیروان بیشتري داشته باشم

 ُكنُتمۡ ﴿ :فرماید می امت او بهترین امتها و بیشترین افراد اهل بهشت هستند. اهللا تعالی -4
 ِ ُمُروَن ب

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ  نَكرِ لۡمُ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب َّ�﴾ 

شما بهترین امتی هستید که براي مردم پدید آورده شده است به « .]١١٠[آل عمران: 

از ». نمایید و به خداوند ایمان دارید می کنید و از منکر و ناپسند نهی معروف امر می
رد این در مو صلی اهللا علیه وسلم روایت است که از پیامبر سمعاویه بن حیده قشیري

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿ آیه
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ًة « شنیده که فرمودند: ﴾َخۡ�َ أ مَّ

ُ
وَن َسبِْعَ� أ إِنَُّ�ْم تُِتمُّ

 ِ َرُمَها ىلَعَ ا�َّ
ْ
�

َ
ْ�ُتْم َخْ�َُها َوأ

َ
ها  آن شما تمام کننده هفتاد امت هستید که از همه« ٢»أ

و در صحیحین از عبداهللا بن مسعود ». باشید می نزد خداوندها  آنترین  بهتر، و گرامی

ْهِل « روایت است که گفتند:
َ
ْن تَُ�ونُوا ُرُ�َع أ

َ
تَرَْضْوَن أ

َ
ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ يِف ُ�بٍَّة َ�َقاَل أ

تَرَْضوْ 
َ
نَا َ�َعْم قَاَل أ

ْ
َنَِّة قُل

ْ
ْهِل اجل

َ
ْن تَُ�ونُوا ثُلَُث أ

َ
تَرَْضْوَن أ

َ
نَا َ�َعْم قَاَل أ

ْ
َنَِّة قُل

ْ
ْن اجل

َ
َن أ

ْن 
َ
رُْجو أ

َ َ
ٍد �ِيَِدهِ إِ�ِّ أل ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
نَا َ�َعْم قَاَل َواذل

ْ
َنَِّة قُل

ْ
ْهِل اجل

َ
تَُ�ونُوا َشْطَر أ

ْ�تُْم يِف 
َ
 َ�ْفٌس ُمْسِلَمٌة َوَما أ

َّ
 يَْدُخلَُها إِال

َ
َنََّة ال

ْ
نَّ اجل

َ
َنَِّة وََذلَِك أ

ْ
ْهِل اجل

َ
تَُ�ونُوا نِْصَف أ

 ).152)، ومسلم برقم (4981صحیح البخاري برقم ( 1
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 ْ ْهِل الرشِّ
َ
ِ أ

ْ
وَْداِء يِف ِج� ْعَرِة السَّ ْو اَكلشَّ

َ
ْسوَِد أ

َ ْ
ِ اثلَّْوِر األ

ْ
َيَْضاِء يِف ِج�

ْ
ْعَرِة ابل  اَكلشَّ

َّ
ِك إِال

مْحَرِ 
َ ْ
اي نشسته بودیم. فرمود: آیا  صلی اهللا علیه وسلم در خانه با پیامبر« ١»اثلَّْوِر األ

صلی  بلی. سپس پیامبرراضی هستید که یک چهارم اهل بهشت از شما باشد؟ گفتیم: 
اهللا علیه وسلم  فرمود: آیا راضی هستید که یک سوم اهل بهشت شما باشید؟ گفتیم: 
بلی. فرمود:راضی هستید که نصف اهل بهشت شما باشید؟ گفتیم: بلی. فرمود: قسم به 
کسی که جان محمد در دست اوست امیدوارم که نصف اهل بهشت از شما باشد 

و شما در میان مشرکان  شود مین ن دارند کسی وارد بهشتچون جز افرادي که ایما
مانند موي سفیدي در پوست یک گاو سیاه یا مانند یک موي سیاه در پوست یک 

 »گاو قرمز هستید.
 روایـت اسـت کـه رسـول اهللا     ساو سرور فرزندان آدم روز قیامت است. از ابـوهریره  -5

ِ « فرمودنـد:   صلی اهللا علیه وسلم
َ

نَا َسيُِّد َودل
َ
ُل َمـْن يَنَْشـقُّ َ�نْـُه  أ وَّ

َ
ِقيَاَمـِة َوأ

ْ
آَدَم يَْوَم ال

عٍ  ُل ُمَشفَّ وَّ
َ
ُل َشافٍِع َوأ وَّ

َ
َقرْبُ َوأ

ْ
من روز قیامـت سـرور فرزنـدان آدم و اولـین کسـی      « ٢»ال

و اولـین شـفاعت کننـده و اولـین کسـی هسـتم کـه         شـود  مـی  هستم که قبرش شکافته
 ».شود می شفاعتش پذیرفته

صاحب شفاعت عظمی است و آن شفاعت در حق اهل  هللا علیه وسلمصلی ا پیامبر -6
بعد از آنکه آن سختی را به ها  آن باشد تا خداوند بین می صحراي محشر)( موقف

دور نمود، داوري و قضاوت نماید و آن مقام محمود ها  آن وسیله برترین پیامبران از

ن َ�بۡ ﴿ ذکر شده در این سخن اهللا تعالی است:
َ
ُۡموٗدا َعَ�ٰٓ أ  ﴾٧٩َعَثَك َر�َُّك َمَقاٗما �َّ

جمعی از صحابه ». امید است که خداوند تو را به مقام محمود برساند« .]٧٩[اإلرساء: 
و تابعین از جمله حذیفه، سلمان، انس، ابوهریره، ابن مسعود، جابر بن عبداهللا، ابن 
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 قتاده اند. هعباس، مجاهد، قتاده و دیگران از مقام محمود به شفاعت تفسیر کرد

اهل علم بر « »اكن أهل العلم يرون املقام املحمود هو شفاعته يوم القيامة« :گوید می
سنت نیز ». این رأي هستند که مقام محمود همان شفاعت او در روز قیامت است

صلی اهللا علیه وسلم در آن موقف داللت دارد همچنانکه  همچنین بر شفاعت پیامبر
که پیامبر  کنند می روایت ست که شیخین از ابوهریرهآن در حدیث طوالنی شفاع

صلی اهللا علیه وسلم عذرآوردن آدم، سپس نوح، بعد از او ابراهیم سپس موسی و در 

 لست هناك)( گویند: ها می آن آخر عیسی از قبول کردن شفاعت ذکر نمود و همه

نطلق، فأستأذن فيأتون� فأ« تا آنجا که فرمود:» ما در جایی نیستیم که شفاعت کنیم«

ىلع ر� فيؤذن يل عليه، فإذا رأيت ر� وقعت هل ساجدا فيدع� ما شاء اهللا أن 
يدع�، ثم يقال يل: ارفع �مد، قل �سمع، وسل تعطه، واشفع �شفع فأمحد ر� 

روم تا از پروردگارم  می آیند و من می پس نزد من« ١).».بمحامد علمنيها ثم أشفع
بینم به  می هنگامی که پروردگارم را شود می زه دادهاجازه بگیرم پس به من اجا

مانم.  می افتم آن مقدار که خداوند بخواهد در همان حالت سجده باقی می سجده
هایت شنیده  : اي محمد سرت را بلند کن، بگو گفتهشود می سپس به من گفته

، و شفاعت کن که شفاعتت شود می ، و درخواست کن که به تو بخشیدهشود می
پس خداوند را با سپاس و ثنایی که خود یاد داده است سپاس و  شود می رفتهپذی

 ».کنم می گویم و سپس درخواست شفاعت می ستایش
باشـد و آن پرچمـی اسـت کـه      مـی  صـاحب پـرچم حمـد    صلی اهللا علیـه وسـلم   پیامبر -7

 حقیقت دارد و حمل کردن آن در روز قیامت بـه او اختصـاص دارد. و مـردم تـابع او    
 گیرند و آن پرچم مخصـوص اوسـت زیـرا پیـامبر     می و در زیر پرچم او قرار شوند می

خداوند را بـه چیزهـایی سـتایش نمـوده کـه جـز او کسـی دیگـر          صلی اهللا علیه وسلم
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و  انـد.  خداوند را با آن ستایش ننموده است. تعدادي از اهـل علـم ایـن را ذکـر کـرده     
 صـلی اهللا علیـه وسـلم    یـامبر سنت بر اختصاص داشتن آن پرچم با فضـیلت عظـیم بـه پ   

 صـلی اهللا علیـه وسـلم    داللت دارد. از ابوسـعید خـدري روایـت اسـت کـه رسـول اهللا      

 فَْخَر َوَما ِمـْن « فرمودند:
َ

َْمِد َوال
ْ
 فَْخَر َو�ِيَِدي لَِواُء احل

َ
ِقيَاَمِة َوال

ْ
ِ آَدَم يَْوَم ال

َ
نَا َسيُِّد َودل

َ
أ

 فَْخـرَ  نيَِبٍّ يَْوَمئٍِذ آَدُم َ�َمْن ِسَواهُ 
َ

رُْض َوال
َ ْ
ُل َمْن تَنَْشقُّ َ�نُْه األ وَّ

َ
نَا أ

َ
َْت لَِوايِئ َوأ

َ
 حت

َّ
 ١»إِال

من سرور فرزندان آدم روز قیامت هستم و پرچم حمـد و ثنـا بـه دسـت مـن اسـت و       «

فخري نیست و هیچ پیامبري در آن روز نیست مگر اینکه زیر پـرچم مـن اسـت و مـن     
 ».فروشم نمی و من فخر شود می اول کسی هستم که قبرم شکافته

صاحب وسیله است و آن مرتبـه بلنـدي در بهشـت اسـت و      صلی اهللا علیه وسلم پیامبر -8
باشد. از عبداهللا بن عمـرو   می و بلندترین درجه بهشت شود مین آن جز نصیب یک نفر

شـنیدم کـه    صـلی اهللا علیـه وسـلم    روایت است کـه گفـت از رسـول اهللا    م بن عاص

َّ إَِذا « فرمودنـد:  ُه َمـْن َصـ�َّ يلَعَ إِنَـّ
َّ فَ ُمؤَذَِّن َ�ُقولُوا ِمثَْل َما َ�ُقوُل ُ�مَّ َصلُّوا يلَعَ

ْ
َسِمْعتُْم ال

 
َ

َنَّـِة ال
ْ
لَـٌة يِف اجل وَِسـيلََة فَإِ�ََّهـا َمْ�ِ

ْ
َ يِل ال ا ُ�مَّ َسـلُوا ا�َّ ُ َعلَيِْه بَِها َعرْشً َصَالًة َص�َّ ا�َّ

 ِلَعبٍْد 
َّ

ُ تَنْبَيِغ إِال
َ

وَِسـيلََة َحلَّـْت هل
ْ
َل يِل ال

َ
نَا ُهَو َ�َمْن َسأ

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
ِ َوأ ِمْن ِعبَاِد ا�َّ

َفاَعةُ  ، تکـرار  گویـد  مـی  هنگامی که صداي مؤذن را شـنیدید ماننـد آنچـه کـه    « ٢»الشَّ
نمایید سپس بعد از اتمام اذان بر من صلوات بفرستید هرکس بر مـن صـلوات بفرسـتد    

فرستد سپس از خداوند براي من وسیله را بخواهیـد.   می برابر بر او صلوات خداوند ده
از بندگان خدا نیست و امیـدوارم  اي  بنده آن جایگاهی در بهشت است که شایسته جز

که آن شخص من باشم پس هرکس براي من وسیله را درخواست نماید شفاعت مـن  
 ».گردد برایش ممکن می

)، وبنحـوه اإلمـام   3615، بـرقم ( 587/  5أخرجه الترمذي وقال : هذا حدیث حسن صـحیح، سـنن الترمـذي     1
 .2/  3أحمد فی المسند:
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که داللت بر بلنـدي جایگـاه   صلی اهللا علیه وسلم  پیامبرو سایر خصوصیات و صفات عالی 
گرداند و این خصوصیات بسـیار   می او نزد اهللا تعالی دارد و جایگاه او را در دنیا و آخرت بلند

 زیاد هستند.

 :نسبت به امتش صدوم: حقوق پیامبر
بـر امـت    کـه هـا   آن بر امتش بسیار است بیان تعـدادي از  صلی اهللا علیه وسلم حقوق پیامبر 

، قـبالً گذشـت. و   هاسـت  آن باشد که جـاه و منزلـت   می واجب است و از حقوق تمام پیامبران
باشـد   مـی  بـر امـتش   صلی اهللا علیه وسلم بعضی از حقوق خاص پیامبر شود می آنچه اینجا بیان
 که عبارتند از:

نده ایمان تفصیل و مبسوط به نبوت و رسالت او و اعتقاد به اینکه رسالت او نسخ کن -1
تمام رسالتهاي گذشته است. و مقتضاي آن تصدیق کردن در آنچه خبر داده و 

باشد و  می اطاعت کردن در آنچه به آن امر نموده و دوري کردن از آنچه نهی نموده،
اهللا تعالی را جز به آنچه تشریع نموده عبادت نکنیم که کتاب و سنت بر آن شاهد 

ِ امِ  َٔ َ� ﴿ :فرماید می است. اهللا تعالی ِ ُنواْ ب ِيٓ  ٱ�ُّورِ وَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ۚ  ٱ�َّ نَزۡ�َا
َ
 .]٨[التغابن:  ﴾أ

اِمُنواْ  َٔ َ� ﴿ :فرماید می و» به خدا و رسولش و نوري که نازل کردیم، ایمان بیاورید«
 ِ ِ ب ِّ  ٱ�َِّ�ِّ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
ِي ٱۡ� ِ  ٱ�َّ ِ يُۡؤِمُن ب  ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  هُ ٱتَّبُِعووَ  تِهِۦَوَ�َِ�ٰ  ٱ�َّ

ایمان بیاورید به رسولی که پیامبري درس نخوانده است و به « .]١٥٨[األعراف: 
 و». خداوند و کلماتش ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروي کنید تا هدایت یابید

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ :فرماید می ْۚ ُه فَ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�نۡ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما  .]٧[احلرش:  ﴾ٱنَتُهوا
دهد، برگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد  می خدا) به شما( وآنچه رسول«

 صلی اهللا علیه وسلم روایت است که رسول اهللا م و از ابن عمر» اجتناب کنید

َ « فرمایند: می 
َ

 إهِل
َ

ْن ال
َ
قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ �َْشَهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ًدا رَُسوُل  أ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
إِال

 
َّ

ْمَوالَُهْم ِإال
َ
إَِذا َ�َعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ

اَكَة فَ َالَة َوُ�ْؤتُوا الزَّ ِ َوُ�ِقيُموا الصَّ  ا�َّ
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 ِ ِْسَالِم وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ ا�َّ
ْ

زمانی که از طرف خدا به من امر شده است تا « ١»حِبَقِّ اإل
مردم به یگانگی اهللا و به حقانیت رسالت محمد صلی اهللا علیه وسلم  شهادت ندهند و 
نماز را اقامه نکنند و زکات ندهند، با آنان جهاد کنم. ولی هنگامی که این کارها را 

در برابر هرگونه تعرضی محفوظ خواهد ماند مگر در ها  آن انجام دادند، مال و جان
 ».ین کرده است. و حساب آنان با خداستحقی که اسالم تعی

رسالتش و امانتش را به طور  صلی اهللا علیه وسلم ایمان داشتن به اینکه رسول اهللا -2
کامل ادا نموده و امت را پند و اندرز داده است. هیچ خیر و نیکی نیست مگر اینکه 

نیست  امت را از آن باخبر کرده و به انجام آن تشویق نموده است و هیچ شر و بدي

 ٱۡ�َۡومَ ﴿ :فرماید می مگر اینکه امت را از آن نهی نموده و برحذر داشته است. اهللا تعالی
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َوَرِضيُت لَُ�ُم 

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ أ  ﴾دِيٗنا

شما تمام نمودم و امروز دینتان را براي شما کامل کردم و نعمتم را بر « .]٣[املائدة: 
صلی اهللا علیه  و از ابودرداء روایت است که پیامبر». راضی شدم که اسالم دینتان باشد

ْلَُها َوَ�َهارَُها َسَواءٌ « ..( وسلم فرمودند:
َ

َيَْضاِء يل
ْ

تُُ�ْم ىلَعَ ِمثِْل ابل
ْ
ِ لََقْد تََر� . ٢»َواْ�ُم ا�َّ

م يوم أن خطبهم يف حجة الوداع وقد شهد للنيب بابلالغ أصحابه يف أ�رب �مع هل
خطبته ابلليغة فب� هلم ما أوجب اهللا عليهم وما حرم عليهم وأوصاهم ب�تاب 

قالوا: �شهد أنك قد بلغت ». وأنتم �سألون ع� فما أنتم قائلون« اهللا إىل أن قال هلم:
 وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء و�نكتها إىل انلاس:

دٌ ( :سوقال أبوذر. ٣»اشهد ا� اشهد ثالث مرات ا�« َوَما  صلََقْد تََرَ�نَا ُ�َمَّ

 ).22ومسلم برقم ()، 25صحیح البخاري برقم ( 1
 ).5، برقم (4/  1سنن ابن ماجه (المقدمۀ) :  2
 ).1218أخرجه مسلم من حدیث جابر عبد اهللا فی حجۀ النبی صلى اهللا علیه وسلم، برقم ( 3
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ًما)
ْ
ْذَكَرنَا ِمنُْه ِعل

َ
 أ

َّ
َماِء إِال قسم به خدا شما را در حالتی «« ١ُ�َرُِّك َطائٌِر َجَناَحيِْه يِف السَّ

صحابه در بزرگترین ». از روشنگري ترك کردم که شب و روز آن مثل هم است

آنچه ها  آن الوداع آن خطبه شیوا را خواند براي حجةتمع در روزي که پیامبر در مج

حرام کرده، بیان نمود، بر ها  آن واجب نموده و آنچه را که برها  آن را که خداوند بر
صلی اهللا  شهادت دادند که آن را ابالغ کرده است و پیامبر صلی اهللا علیه وسلم پیامبر

 فرمود:ها  آن کتاب خدا توصیه نمود تا آنجا که بهرا به ها  آن علیه وسلم
 گفتند: شهادت» گویید؟ می و از شما در باره من خواهند پرسید پس شما چه«

دهیم که پیام حق را به ما رساندي و امانت الهی را ادا نمودي و خیرخواه ما بودي.  می
کرد و به مردم  می لنددر حالیکه با انگشت سبابه به آسمان بصلی اهللا علیه وسلم  پیامبر
پروردگارا شاهد باش، پروردگارا شاهد باش، پروردگارا شاهد « نمود فرمود: می اشاره
در حالی ما را ترك نمود که هیچ صلی اهللا علیه وسلم  محمد« گفت: سابوذر». باش

و »». کرد مگر اینکه ما را از آن آگاه کرد نمی هایش در آسمان پرواز اي با بال پرنده
 در این باره از سلف رحمهم اهللا بسیار است.آثار 

و او را از خود و تمام مخلوقات صلی اهللا علیه وسلم  محبت داشتن نسبت به محمد -3
بیشتر دوست بداریم. محبت داشتن نسبت به تمام انبیاء و رسوالن واجب است و براي 

ب است که باید بیشتر از همه باشد. براي همین، واج صلی اهللا علیه وسلم پیامبر ما
محبت او را بر محبت تمام مردم از فرزندان، آباء و اجداد و سایر نزدیکان مقدم 

قُۡل إِن ﴿ :فرماید می بداریم بلکه باید محبت او را بر خود نیز جلو اندازیم. اهللا تعالی
 
َ
ۡزَ�ُٰجُ�ۡم وََعِشَ�تُُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم �ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

َ
 ٱۡ�َ�َۡ�ُتُموَهاۡمَ�ٌٰل َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َحبَّ إَِ�ُۡ�م ّمَِن 
َ
ِ َوتَِ�َٰرةٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َهآ أ وَِجَهاٖد  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ْ  ۦِ� َسبِيلِهِ  �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ َح�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه

َ
ُ وَ  ۦۗ بِأ  ﴾٢٤ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

 .153/  5أخرجه أحمد فی المسند :  1
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بگو اگر پدران، پسران، برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد « .]٢٤[التوبة: 
دارید نزد  آورده اید و تجارتی که از کسادش بیمناکید و سراهایی را که خوش می

شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او دوست داشتنی تر است پس منتظر باشید تا 
خداوند ». کند مین . و خداوند گروه فاسقان را هدایترسد می فرمان خداوند فرا

را قرین محبت خود کرده است و هرکس مال، صلی اهللا علیه وسلم  محبت رسولش
را به این ها  آن خانواده و فرزندش را از خدا و رسولش بیشتر دوست داشته باشد

ْ ﴿ دهد: می وعده �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ َح�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه

َ
ُ وَ  ۦۗ بِأ  ﴾٢٤ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

 رسد. و خداوند گروه فاسقان را هدایت می پس منتظر باشید تا فرمان خداوند فرا«
 صلی اهللا علیه وسلم روایت است که پیامبر سو در صحیحین از انس» کند مین

ْ « فرمودند:
َ

َحبَّ إِيل
َ
ُ�وَن أ

َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ أ

َ
 يُْؤِمُن أ

َ
هِ َوانلَّاِس ال ِ

َ
هِ َوَودل ِه ِمْن َوادِلِ

مْجَِع�َ 
َ
واقعی) باشد، تا اینکه من نزد او از پدر، ( تواند مؤمن نمی کسی از شما،« ١»أ

صلی اهللا  روایت است که او به پیامبر سو از عمر» فرزند و همۀ مردم، محبوبتر نباشم

َحبُّ إِ « گفت:علیه وسلم 
َ
نَْت أ

َ َ
ِ أل  ِمْن َ�ْفيِس َ�َقاَل يَا رَُسوَل ا�َّ

َّ
ٍء إِال َّ ِمْن لُكِّ يَشْ يلَ

َْك ِمْن َ�ْفِسَك 
َ

َحبَّ إِيل
َ
ُ�وَن أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ َحىتَّ أ ِ

َّ
 َواذل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ال انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

َّ ِمْن َ�ْفيِس  َحبُّ إيِلَ
َ
نَْت أ

َ َ
ِ أل َن َوا�َّ

ْ
ُ ُ�َمُر فَإِنَُّه اآل

َ
ُ َعلَيِْه َ�َقاَل هل  َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

َن يَا ُ�َمرُ 
ْ

عرض کرد: اي رسول خدا! شما نزد من از هر چیز  سعمر« ٢»وََسلََّم اآل
سوگند به ذاتی « دیگري جز خودم، محبوبتر هستید. پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  فرمود:

گفت:  سعمر» داريکه جانم در دست اوست باید مرا از خود نیز بیشتر دوست ب
سوگند به خدا که تو هم اکنون براي من از خودم هم محبوبتري. نبی اکرم صلی اهللا 

 ».علیه وسلم  فرمود: اکنون اي عمر ایمانت کامل شد

 ).44)، ومسلم برقم (15صحیح البخاري برقم ( 1
 ).6632ام برقم (رواه البخاري من حدیث عبد اهللا بن هش 2
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 . و این از حقوق پیامبرصلی اهللا علیه وسلم تعظیم، بزرگداشت و گرامی داشتن پیامبر -4
کتابش واجب نموده است. اهللا  باشد که خداوند در مي صلی اهللا علیه وسلم

ْ ﴿ :فرماید می تعالی ُۡؤِمُنوا ِ�ّ  ِ ِ ٱب ۚ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ تا به اهللا و « .]٩[الفتح:  ﴾َوُ�َعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُ

ِينَ ٱفَ ﴿ :فرماید می و» رسولش ایمان آورند و او را یاري دهید و ارج نهید َءاَمُنواْ  �َّ
وهُ  ۦبِهِ  ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوَ  وََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
 ﴾١٥٧ لُۡمۡفلُِحونَ ٱأ

کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاري کردند و « .]١٥٧[األعراف: 
 ابن عباس». نوري را که با او نازل شده است، پیروي نمودند آنان هستند که رستگارند

 توقروهیعنی او را بزرگ داشتند و تعزروه« »وه:جتلوه. وتوقروه:تعظموهتعزر« :گوید می

تعزروه:تنرصوه. وتوقروه: أمر اهللا «: گوید میقتاده ». یعنی او را تعظیم کردند

یعنی خداوند به بزرگ داشتن او  توقروهیعنی او را یاري دادند و تعزروه« »بتسو�ده

 ﴿ :فرماید می و اهللا تعالی» امر نمود
َ
� َهاَ�ٰٓ ِينَ ٱ �ُّ ْ َ�ۡ�َ يََدِي  �َّ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ ِ ٱَءاَمُنوا َّ� 

اي کسانی که ایمان آورده اید در برابر خدا و رسولش « .]١[احلجرات:  ﴾ۦۖ َورَُسوِ�ِ 

ْ ُدَ�َٓء  �َّ ﴿ :فرماید می و» پیشی مجویید بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ِٓء َ�ۡعِضُ�م  لرَُّسولِ ٱَ�َۡعلُوا
 ۚ خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی « .]٦٣ور: [الن ﴾َ�ۡعٗضا

أمرهم أن يدعوه يا رسول اهللا يف ل� « :گوید میمجاهد ». از بعضی دیگر قرار ندهید

امر شد که او را با نرمی و تواضع و با ها  آن به« »وتواضع وال يقولوا يا �مد يف جتهم
و ». ت ترش رویی و گرفته نگویند اي محمدکلمه یا رسول اهللا بخوانند و با حال

توان به عنوان بهترین نمونه در تعظیم و  می را صلی اهللا علیه وسلم اصحاب پیامبر

أتيت انليب « مثال زد. اسامه بن شریک گوید: صلی اهللا علیه وسلم بزرگداشت پیامبر

مبر صلی وقتی پیا« »ص� اهللا عليه وسلم  وأصحابه حوهل كأنما ىلع رؤوسهم الط�
حرکت بودند گویی  بی آمد اصحاب او پیرامونش طوري مي اهللا علیه وسلم

بعد از  صلی اهللا علیه وسلم تعظیم و بزرگداشت پیامبر». اي است اینکه بر سرشان پرنده
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وفاتش به مانند تعظیم و بزرگداشت او در حیاتش واجب است. قاضی عیاض 

ليه وسلم  بعد موته، وتوق�ه وتعظيمه، واعلم أن حرمة انليب ص� اهللا ع« :گوید می

وذكر حديثه  ،الزم كما اكن حال حياته، وذلك عند ذكره ص� اهللا عليه وسلم
 »وسنته، وسماع اسمه وس�ته، ومعاملة آهل وعرتته، وتعظيم أهل بيته وصحابته

، تعظیم و بزرگداشت او بعد صلی اهللا علیه وسلم بدان و آگاه باش که حرمت پیامبر«
وفات به مانند زمان حیاتش واجب است و آن شامل هنگام یاد کردن از او، حدیث از 

و سنتش، شنیدن نام و شرح زندگانی اش، معامله کردن با آل و خویشاوندانش، و 
 ».شود میاحترام گذاشتن به اهل بیت و اصحابش 

  به آن امردرود و سالم فرستادن. همانگونه که اهللا صلی اهللا علیه وسلم بسیار بر پیامبر -5

َ ٱ إِنَّ ﴿ :کند می ۚ ٱيَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  �َّ ِ َها  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َعلَۡيهِ  �َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

فرستند  می خداوند و مالئکه او بر پیامبر درود« .]٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما 

أصل « :گوید می مبرد». درود و سالم بفرستیداي کسانی که ایمان آورده اید بر او 

 »الصالة: الرتحم. ف� من اهللا رمحة. ومن املالئ�ة رقة واستداعء للرمحة من اهللا
در اصل به معنی مهربانی است و این از جانب خداوند رحمت و از جانب  ةصال«

 از عبداهللا». کنند می مالئکه شفقت و مهربانی است و درخواست رحمت خداوند را

َمْن َص�َّ « صلی اهللا علیه وسلم فرمودند: روایت است که پیامبر م بن عمرو بن عاص

ا ُ َعلَيِْه بَِها َعرْشً َّ َصَالًة َص�َّ ا�َّ هرکس بر من یک صلوات بفرستد خداوند « ١»يلَعَ
صلی اهللا  روایت است که پیامبر سو از علی». فرستد می بخاطر آن بر او ده صلوات

َّ « رمودند:علیه وسلم ف ي َمْن ُذِكْرُت ِعنَْدُه فَلَْم يَُصلِّ يلَعَ ِ
َّ

َِخيُل اذل بخیل و « ٢»ابلْ
». فرستد نمی بر من صلوات شود میخسیس کسی است هنگامی که اسم من برده 

 ).384رواه مسلم برقم ( 1
 .201/  1) وقال حدیث حسن صحیح وأحمد فی المسند : 3546رقم ( 551/  5رواه الترمذي  2

                                                 



 209  فصل دوم: بقیه ارکان ایمان

صلی اهللا  درود و سالم فرستادن در حق تمام پیامبران مشروع است و در حق پیامبر ما
واجب ها  آن باشد و این بر می ین حقوق او بر امتعلیه وسلم واجب تر و از بزرگتر

است. براي همین ما آن را در اینجا از جمله حقوق خاص او بر امتش بیان کردیم. 
 تصریح کرده و بعضی از صلی اهللا علیه وسلم علما بر واجب بودن درود بر پیامبر

الصالة ىلع اعلم أن « :گوید می قاضی عیاض اند. اجماع را بر آن نقل نمودهها  آن

انليب ص� اهللا عليه وسلم  فرض ىلع اجلملة، غ� �دد بوقت ألمر اهللا تعاىل 
بدان که درود «  »بالصالة عليه، ومحله األئمة والعلماء ىلع الوجوب وأمجعوا عليه

بر همه واجب است و زمان مشخصی براي آن  صلی اهللا علیه وسلم فرستادن بر پیامبر
و امامان  کند می نکه اهللا تعالی به صلوات فرستادن بر او امرتعیین نشده است بخاطر ای

 .»اند و بر آن اجماع کردهاند  و علما آن را بر واجب بودن، حمل کرده
ي منحصـر بـه فـرد، درجـات     هـا  ویژگـی  اقرار کردن به آنچه براي او از صفات عالیه، -6

ان کـردیم و  را در اول ایـن مبحـث بیـ   هـا   آن عالی و رفیع ثابت اسـت کـه تعـدادي از   
و ثنـا و  ها  آن صفات دیگر از آنچه نصوص بر آن داللت دارند. و تصدیق نمودن تمام

ستایش نمودن بر او به وسـیله آن و منتشـر کـردن آن در بـین مـردم، یـاد دادن آن بـه        
بـر محبـت و بزرگداشـت او و شـناخت بزرگـی و      هـا   آن کودکان و رشد و نما کردن

 از وظایف هر مسلمان است).( جالل او نزد پروردگار عزوجل
دوري نمودن از افراط و زیاده روي در حق او و حذر کردن از آن زیرا در آن  -7

 امر صوجود دارد. اهللا تعالی به پیامبرش صبزرگترین اذیت و ناراحتی براي پیامبر

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُ�ُ  قُۡل ﴿ که امت را با این سخن مورد خطاب قرار دهد: کند می نَا
َ
� ٓ َما ۡم إِ�َّ

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ  ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا َما َّ�
َ
فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا  ۦيُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

ِ َرّ�ِهِ  َحَدۢ�  ۦٓ َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدة
َ
بگو که من انسانی چون شما « .]١١٠[الكهف:  ﴾١١٠أ

انا معبود به حق شما، معبود یگانه است و هم شود می هستم، جز اینکه به من وحی
هرکس امید به لقاي پروردگارش داشته باشد، بایستی عمل صالح انجام دهد و هیچ 
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قُوُل لَُ�ۡم  قُل﴿ :فرماید می و» کس را در عبادت پروردگارش شریک نگرداند
َ
ٓ أ َّ�

ِ ٱِعنِدي َخَزآ�ُِن  ۡعلَُم  �َّ
َ
ُقوُل لَ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ َوَ�ٓ أ

َ
ُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ إِۡن �

 ۚ خداوند نزد من است و من علم هاي  گویم که گنجینه نمی بگو« .]٥٠[األنعام:  ﴾إَِ�َّ
 شود می گویم که مالئکه هستم جز آنچه به سوي من وحی نمی دانم و نمی غیب

 ».کنم نمی پیروي
امتش بیان دارد کـه او فرسـتاده اي از جانـب     که براي کند می امر صخداوند به پیامبرش

اوست و چیزي از مقام ربوبیت به او تعلق ندارد و او مالئکه نیسـت جـز اینکـه او از دسـتور و     
 نماید. می وحی پروردگارش تبعیت

امتش را از افراط در مورد او و تجاوز نمودن در مـدح و ثنـاي او    صهمانگونه که پیامبر
 فرمودنـد:  صروایت است که پیامبر سبخاري از عمر بن خطاب دارد. در صحیح می برحذر

» ُ
ُ

ِ َورَُسـوهل نَا َ�بُْدُه َ�ُقولُـوا َ�بْـُد ا�َّ
َ
ْطَرْت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم فَإِ�ََّما أ

َ
 ُ�ْطُروِ� َكَما أ

َ
در « ١»ال

بنـده او  مدح و ثناي من به مانند نصاري در باره عیسی بن مریم از حد تجاوز نکنید بلکـه مـن   

جـاء رجـل إىل انلـيب ( روایت اسـت کـه:   م از ابن عباس». هستم بگویید: عبداهللا و رسول او

ص� اهللا عليه وسلم  فراجعه يف بعض الالكم فقال: ما شـاء اهللا وشـئت! فقـال رسـول اهللا 
ا بل ما شاء اهللا وحده« :ص� اهللا عليه وسلم آمد  صمردي پیش پیامبر« )٢»أجعلت� هللا ندًّ

ضی از سخنانش را براي او بازگو نمود. پس گفت: هرچـه خـدا و شـما بخواهیـد! رسـول      و بع
دهی بلکه بگو آنچه خداوند بـه تنهـایی    می به او فرمود: آیا مرا با خداوند شریک قرار صاهللا

از افراط کردن در حق او و باالتر بـردن از مقـامی کـه الیـق بـه خـودش        صپیامبر». بخواهد
باشد، برحذر داشته است. و در این نـوعی اخطـار    می وردگار عزوجلنیست از آنچه خاص پر

 در تمـام  صو آگاهی نسبت به سایر انواع غلو و افـراط اسـت. غلـو و افـراط در حـق پیـامبر      

 .23/  1)، وبنحوه اإلمام أحمد فی المسند : 3445صحیح البخاري برقم ( 1
 ).2117( ، وبنحوه ابن ماجه فی السنن برقم214/  1رواه اإلمام أحمد فی المسند :  2
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 که منجر به شـرك  صي غلو در حق پیامبرها صورت و اشکالش حرام است. و از ها صورت

يـا رسـول اهللا افعـل يل ( ید و بگوید:این است که شخص در دعایش به او توجه نما شود می

 ».اي رسول خدا این و آن را براي من انجام بده« كذا و�ذا)
 را براي غیر خداوند بکار برد. و ازها  آن این نوع دعا و دعاي عبادت صحیح نیست که

قربانی کردن، نذر نمودن، طواف بدور قبرش  صي غلو و افراط در حق پیامبرها صورت
حرام است زیرا عبادت هستند و ها  این باشد که همه می ار دادن قبرش در نمازنمودن، وقبله قر

خداوند نهی نموده که چیزي از انواع عبادت را براي احدي از مخلوقاتش قرار دهند. اهللا 

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿ :فرماید می عزوجل َ�ِ�َك  َ�  ١٦٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  ۥۖ َ�ُ  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
بگو نماز، قربانی، زندگی « .]١٦٣-١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

و مرگم براي اهللا پرورگار عالمیان است براي او شریکی نیست و به آن امر شده ام و من 
 ».نخستین مسلمانم

به اصحاب، اهل بیت و همسران او و  محبت داشتن نسبت صو از جمله حقوق پیامبر -8
دشنام دادن یا طعنه  ها، آن و ما را از بد گفتن نسبت به هاست آن دوست داشتن همه

به وسیله چیزي برحذر داشته است. خداوند بر این امت دوستی اصحاب ها  آن زدن به
 ارطلب استغفها  آن آیند براي ها می آن پیامبرش را واجب کرده و کسانی که بعد از

کینه و بغض قرار ها  آن خواهند که در دلهایشان نسبت به می و از خداوند کنند می

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می ندهد. خداوند بعد از ذکر مهاجرین و انصار َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم  �َّ
ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب  َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ َوَ�  ۡ�ِ

ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا ها  آن و کسانی که بعد از« .]١٠[الشحر:  ﴾١٠ّلِ�َّ
گویند: پروردگارا بر ما و بر برادران ما که در ایمان بر ما پیشی گرفتند  می آمدند و

کینه اي مگذار اند  ایمان آورده ببخش و درگذر و در دلهایمان نسبت به کسانی که
و اهللا تعالی در حق خویشاوندان رسول و اهل » پروردگارا همانا تو رئوفی مهربانی
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ۡ� ﴿ :فرماید می صبیتش
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  [الشوری: ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ

خواهم مگر دوستی در باره  ینم بگو من بخاطر آن بر شما اجر و پاداشی« .]٢٣

قل ملن اتبعك من املؤمن� ال أسأل�م ىلع ما « در تفسیر آیه آمده:». خویشاوندانم

 کنند می به کسانی از مؤمنان که از تو تبعیت« »جئت�م به أجًرا إال أن تودوا قرابيت
خواهم جز اینکه حق  نمی بگو که من بر آنچه براي شما آورده ام اجر و پاداشی

روایت نموده که  سمسلم در صحیحش از زید بن ارقم». اوندان مرا ادا کنیدخویش

َها انلَّاُس « بلند شد و براي مردم خطبه خواند و فرمود: صرسول اهللا ُّ�
َ
� 

َ
ال

َ
ا َ�ْعُد أ مَّ

َ
أ

نَا تَارٌِك ِ�يُ�ْم َ�قَ 
َ
ِجيَب َوأ

ُ
يِتَ رَُسوُل َر�ِّ فَأ

ْ
ْن يَأ

َ
نَا �رََشٌ يُوِشُك أ

َ
لُُهَما ِكتَاُب فَإِ�ََّما أ وَّ

َ
لَْ�ِ أ

 ِ ِ َواْستَْمِسُكوا بِِه فََحثَّ ىلَعَ ِكتَاِب ا�َّ ُهَدى َوانلُّوُر فَُخُذوا بِِ�تَاِب ا�َّ
ْ
ِ ِ�يِه ال ا�َّ

هْ 
َ
َ يِف أ ُرُ�ْم ا�َّ َذكِّ

ُ
ْهِل بَييِْت أ

َ
َ يِف أ ُرُ�ْم ا�َّ َذكِّ

ُ
ْهُل بَييِْت أ

َ
َب ِ�يِه ُ�مَّ قَاَل َوأ ِل َورَغَّ

ْهِل بَييِْت 
َ
َ يِف أ ُرُ�ْم ا�َّ َذكِّ

ُ
اي مردم آگاه باشید که همانا من بشري هستم « ١»بَييِْت أ

نزدیک است که فرستاده خداوند به سراغم آید و او را اجابت کنم و من دو چیز 
کتاب خدا که در آن هدایت ها  آن گذارم: اولین می گرانبها را در میان شما به یادگار

پس به کتاب خدا عمل نموده و به آن چنگ زنید بعد از تشویق و ترغیب و نور است 
به کتاب خداوند فرمود: در باره اهل بیتم خدا را به یاد داشته باشید، در باره اهل بیتم 

به  صپیامبر». خدا را به یاد داشته باشید، در باره اهل بیتم خدا را به یاد داشته باشید
را به خاطر ها  آن ر فرموده و اینکه شأن و منزلتنیکی کردن در حق اهل بیتش ام

در مورد  صبا او، رعایت کنیم. همانگونه که پیامبرها  آن خویشاوندي و بزرگی
 نیکی کردن به اصحابش امر فرموده است. او از دشنام دادن و از عیبجویی کردن از

 « :فرمودند صروایت است که پیامبر سنهی کرده است. از ابوسعید خدريها  آن
َ

ال

 
َ

َحِدِهْم َوال
َ
ُحٍد َذَهًبا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
ْصَحايِب فَلَْو أ

َ
�َُسبُّوا أ

 ).2408صحیح مسلم برقم ( 1
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اصحاب مرا دشنام ندهید. زیرا اگر یکی از شما به اندازة کوه احد، طال « ١»نَِصيَفهُ 

زرگترین اصول از ب». رسد ها نمی آن انفاق کند، به اندازه یک یا نصف مشت صدقه
، خویشاوندان و صاهل سنت که بر آن اتفاق دارند محبت اصحاب رسول اهللا

مگر اینکه آن  کند مین طعن و ایراد واردها  آن باشد و هیچ کس بر می همسران او
 نشانه میل به باطل و گمراهی است.

ه إذا رأيت الرجل ينتقص أحًدا من أصـحاب رسـول اهللا فـاعلم أنـ« :گویـد  می ابوزرعه

بدان که او  کند می عیبجویی صاگر دیدي که مردي بر یکی از اصحاب رسول اهللا« »زنديق

إذا رأيت رجًال يذكر أحـًدا مـن أصـحاب رسـول اهللا « :گوید می و امام احمد» زندیق است

اگـر مـردي را دیـدي کـه از یکـی از      « »أي �سوء) فاتهمه ىلع اإلسالم( ص� اهللا عليه وسلم
 ».بر اسالم او شک کنید کند می ه بدي یادب صاصحاب رسول اهللا

بر امتش بصورت خالصه بود و اهللا تعالی هدایت کننده مـا   صاین بعضی از حقوق پیامبر
 و برادران ما بر ادا کردن آن و عمل نمودن به آن است.

 در خواب، حق است صسوم: بیان نمودن اینکه دیدن پیامبر
داللـت دارد و اینکـه هـرکس او را در     در خـواب  صسنت بر ممکن بودن دیدن پیـامبر  

 خواب ببیند به تحقیق دیده است.

ـإِنَّ « فرمودند: صروایت است که پیامبر ساز ابوهریره
َمنَـاِم َ�َقـْد َرآِ� فَ

ْ
َمـْن َرآِ� يِف ال

 َ�تََمثَُّل يِب 
َ

يَْطاَن ال  هـرکس مـرا در خـواب ببینـد بـه تحقیـق دیـده اسـت زیـرا شـیطان          « ٢»الشَّ

 روایـت  سو در لفظ دیگـر کـه شـیخین از ابـوهریره    ». ود را به شکل من درآوردتواند خ نمی

ـيَْطاُن « فرمودند: صکه پیامبر کنند می  َ�تََمثَّـُل الشَّ
َ

ََقَظِة َوال َمنَاِم فََسَ�َاِ� يِف ايلْ
ْ
َمْن َرآِ� يِف ال

 )، واللفظ للبخاري.2541)، ومسلم برقم (3673صحیح البخاري برقم ( 1

 ).2266صحیح مسلم برقم ( 2
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ود را بـه  توانـد خـ   نمـی  هرکس، مرا در خواب ببیند، در بیداري هم خواهد دید. شـیطان « ١»يِب 

إَِذا َرآُه يِف « کـه گفـت:   کنـد  مـی بخاري از ابـن سـیرین روایـت    ». شکل و صورت من درآورد

». رؤیایش صحیح اسـت) ( ببیند صهنگامی که او را در شکل و شمایل خود پیامبر« »ُصوَرتِهِ 

 َمْن َرآِ� يِف انلَّـْوِم َ�َقـْد َرآ« فرمودند: صاز جابر بن عبداهللا روایت است که پیامبر
َ

ُه ال ِ� إِنَـّ

ْن يَتََشبََّه يِب 
َ
يَْطاِن أ هرکس مرا در خواب ببیند به حقیقت مـرا دیـده اسـت زیـرا     « ٢»يَنْبَيِغ لِلشَّ

 ».تواند که خود را به من شبیه کند نمی شیطان
در خـواب داللـت دارنـد هـرکس او را ببینـد پـس        صاحادیث بر درسـتی دیـدن پیـامبر   

در آورد در ضمن  صتواند خود را به شکل رسول اهللا رؤیایش درست است زیرا شیطان نمی
زمانی است که او را بر صورت حقیقتی او  صباید هوشیار باشیم که دیدن صحیح رسول اهللا

که صفات آن مشخص است دیده باشد وگرنه دیدن او صحیح نیست و بـراي ایـن اسـت کـه     

 صشکل و شمایل خود پیامبرهنگامی که او را در « »إذا رآه يف صورته« :گوید میابن سیرین 
 همچنانکه نقل آن از بخاري گذشت.». رؤیایش صحیح است)( ببیند

بخاري براي این قول ابن سیرین را بعد از ذکر حـدیث آورده تـا تفسـیري بـراي رؤیـت و      
دیدن او در حدیث باشد. و شاهد بر آن آنچه است که حاکم از طریق عاصم بن کلیب کـه او  

قلت البن عباس رأيت انليب ص� اهللا عليه وسلم يف ( ده که گفـت: نیز از پدرش روایت کر

بـه ابـن   « )٣املنام. قال: صفه يل. قال: ذكرت احلسن بن يلع فشبهته به. قال: إنـه اكن �شـبهه

عباس گفتم: پیامبر را در خواب دیدم. فرمود: او را برایم وصف کن. گفت: حسن بن علـی را  
 ».تشبیه نمودم. گفت: او شبیه حسن بن علی بودبه یاد آوردم پس پیامبر را به او 

 ).2266)، ومسلم برقم (6993صحیح البخاري برقم ( 1

 )2268رواه مسلم برقم ( 2
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إذا قص عليه رجل أنـه  -يع� ابن س��ن  -اكن �مد « از ایوب روایت است که گفت:

رأى انليب ص� اهللا عليه وسلم قال: صف يل اذلي رأيته. فإن وصف هل صفة ال يعرفها قال: 
را دیـده   صنمود کـه پیـامبر   محمد یعنی ابن سیرین هنگامی که مردي بر او بازگو« ١»لم تره

است گفت: کسی را که دیده اي برایم توصـیف کـن؟ چـون او را وصـف نمـود آن صـفات       
 .»اي را ندیده صنبود. به او گفت: پیامبر صپیامبر

ََقَظةِ « صاما این سخن پیامبر َمنَاِم فََسَ�َاِ� يِف ايلْ
ْ
هرکس، مـرا در خـواب   « »َمْن َرآِ� يِف ال

علما در تفسیر دیدن او در بیـداري اقـوال بسـیار دارنـد کـه      ». هم خواهد دیدببیند، در بیداري 
 این سه قول است:ها  آن مشهورترین

اول اینکه: منظور از آن، مشابهت و مثال آوردن است و دلیل بر این گفته آنچه اسـت کـه   

 »ةفكأنمـا رآ� يف ايلقظـ« :فرمایـد  مـی  در روایت مسلم از حدیث ابوهریره آمـده کـه در آن  
 ».مانند این است که مرا در بیدراي دیده باشد«

قبل از اند  دوم اینکه: آن مخصوص اهل زمان خودش بوده از کسانی که به او ایمان آورده
 اینکه او را ببینند.

کسـی کـه او در خـواب     شـود  مـی  سوم اینکه: منظور از آن روز قیامت است. پس اینگونه
 مزیت بیشتري دارد. و اهللا تعالی اعلم. ببیند بر کسی که او را در خواب ندیده

 آید نمی مبحث هفتم: پایان رسالت و بیان اینکه بعد از او پیامبري

 صي پیـامبر ها ویژگی بهمراه سخن گفتن در موردسخن در این باره همراه با ذکر دالیل 
ایـن  و اینکه او خاتم پیامبران است، گذشت و سخن در باره پایان رسالت از جهت دیگر تأثیر 

 . از ثمره و نتایج این عقیده:هاست آن ختم نبوت) بر دین مسلمانان و ثمره اثبات آن بر( عقیده
پابرجا شدن شریعت و کامل شدن دین نزد امت که اثر و نشانه بزرگ در زندگی  -1

 اي است که اهللا تعالی با ذکر این آیه بر امت نعمت داده است که امت دارد به اندازه

 نقله ابن حجر فی الفتح وقال : سنده صحیح 1
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡومَ ۡ�َ ٱ﴿ :فرماید می
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ امروز دینتان را براي شما کامل کردم و نعمتم را بر شما « .]٣[املائدة:  ﴾دِيٗنا
 ».تمام نمودم و راضی شدم که اسالم دینتان باشد

ماه قبل از وفاتشان و بعد از اینکه خداونـد دیـن    الوداع چند حجةدر  صاین آیه بر پیامبر

خوردند.  می را برایش کامل نمود، نازل شد. براي همین یهود بر مسلمانان بخاطر این آیه غبطه

آيَـٌة يِف ِكتَـابُِ�ْم ( آمـد و گفـت:   سکه مـردي از یهـود پـیش عمـر     کنند می شیخین روایت

َهُ 
ْ

َـْوَم َ�ْقَرُءوَ�َها لَْو َعلَيْنَا َمْعرَشَ ايل يُّ آيَـٍة قَـاَل ايلْ
َ
َـْوَم ِ�يـًدا قَـاَل أ َْذنَا َذلِـَك ايلْ ختَّ

َ
وِد نََزلَْت ال

ُت لَُ�ْم ِدينَُ�مْ 
ْ
َمل

ْ
�

َ
خوانیـد اگـر آن بـر مـا      مـی  اي در کتاب شماست که آن را آیه« ١)…أ

 گرفتیم. گفت: کدام آیه اسـت؟ مـرد یهـودي گفـت:     می شد آن روز را عید می یهودیان نازل

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  مَ ۡ�َوۡ ٱ﴿
َ
 صپیـامبر ». امروز دینتـان را بـراي شـما کامـل کـردم     « ﴾...أ

قبـل از خـود را بـه    هـاي   حقیقت آن را بصورت محسوس و قابـل فهـم ابـراز کـرده و رسـالت     
ساختمانی زیبا و کامل که تنها جاي یک خشت آن باقیمانده تشبیه کرده است. پـس بعثـت او   

ه ساختمان به وسیله او تکمیل شد. و در بیان روشن آن مجـالی بـراي   جاي همان خشتی بود ک
ماند همچنانکـه   به صورت عام باقی نمیها  زیاد کردن در دین بصورت ویژه و در تمام رسالت

زیاد کردن در آن ساختمان بعد از تکمیل آن ممکن نیست. سخن در این باره همـراه بـا نـص    
توانیـد بـه آن مراجعـه     مـی  تقدیم شد کـه  صمبري پیاها ویژگی آن در مبحث خصوصیات و

 نمایید.  
 با بعثـت پیـامبر دیگـري نسـخ     صیابد که این دین و شریعت محمد می امت اطمینان -2

ومع� ختم انلبوة بنبوته عليه الصالة والسالم أنـه ال تبتـدأ نبـوة وال « پذیرد. نمی

نـه متصـفا �رشع رش�عة بعد نبوته ورشعته، وأما نزول عيىس عليـه السـالم و�و
بنبوته السابقة فال ينايف ذلك، ىلع أن عيىسـ عليـه السـالم إذا نـزل إنمـا يتعبـد 

 ).3017)، ومسلم برقم (45صحیح البخاري برقم ( 1
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�رش�عة نبينا ص� اهللا عليه وسلم دون رش�عته املتقدمة ألنها منسوخة فـال يتعبـد 
معنی اینکه پیامبري با مبعـوث شـدن او خـتم شـده     « »إال بهذه الرش�عة أصوال وفرواع

شریعت او دیگر پیامبر و شریعتی جدید نخواهد آمد. امـا   این است که بعد از نبوت و
اینکه قبالً او متصف به صفت نبوت شده است، منافاتی با آن نـدارد.   ؛نزول عیسی
بدون شریعت سابق  صبه شریعت پیامبر ما شود می هنگامی که نازل ؛زیرا عیسی
جـز بـا    شریعت خودش) منسوخ شده است پس عبـادت ( پردازد زیرا آن می به عبادت

 ».گیرد نمی اصول و فروع این شریعت انجام
مـدعی نبــوت باشـد بــدون هیچگونــه    صبطـور قطــع و یقـین هــرکس بعـد از پیــامبر    -3

و این از بارزترین ثمرات ایمان به عقیده پایـان   گوید می دوراندیشی و تأملی او دروغ
عی یافتن نبوت است که به وسیله آن براي امـت از تبعیـت کننـدگان کسـانی کـه مـد      

. از این رو آگـاه سـاختن   شود می هاي دروغگو مصونیت حاصل نبوت هستند از دجال
در بیان اعتقاد به اینکه نبوت به وسیله  صبر این امر عظیم از بزرگترین اهداف پیامبر

 او پایان یافته و خبر دادن از سی دجال دروغگو در این امت که همگی ادعـاي نبـوت  
آیـد هشـداري بـراي امـت از تصـدیق       نمی ري بعد از اوسپس بیان اینکه پیامب کنند می

. همچنانکـه ایـن در حـدیث ثوبـان در مـورد فتنـه       هاسـت  آن کردن و تبعیت کردن از

َو�ِنَُّه َسيَُكوُن يِف « ...( :فرماید می روایت است که در آن صبصورت مرفوع از پیامبر

نَّهُ 
َ
ابُوَن لُكُُّهْم يَْزُ�ُم � يِت ثََالثُوَن َكذَّ مَّ

ُ
 نيَِبَّ َ�ْعِدي أ

َ
نَا َخاَ�ُم انلَِّبيَِّ� ال

َ
در امت « ١»نيَِبٌّ َوأ

آیند در حالیکه من  می پیامبر هستند کنند می گمانها  آن من سی نفر دروغگو که همه
 ».آید نمی خاتم پیامبران هستم و بعد از من پیامبري

حت دیـن و  ظاهر شدن فضل و بزرگی امیران و علماي ایـن امـت در قـرار دادن مصـل     -4
دنیاي این امت بر خالف بنی اسرائیل که پیامبران وظیفه اداره آن را بر عهـده داشـتند.   

 329/  4وقال حدیث حسن صحیح، وبنحوه أبو داود عن أبی هریـرة سـنن أبـی داود     499/  4سنن الترمذي  1
 ).4334 -4333برقم (
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اِ�يـَل �َُسوُسـُهْم (« فرمودند: صروایت است که پیامبر ساز ابوهریره اَكنَْت َ�نُـو إِرْسَ

 نيَِبَّ َ�ْعدِ 
َ

نِْبيَاُء لُكََّما َهلََك نيَِبٌّ َخلََفُه نيَِبٌّ َو�ِنَُّه ال
َ ْ
ي وََستَُكوُن ُخلََفـاُء تَْ�ـرُثُ قَـالُوا األ

ـا  َ َسـائِلُُهْم َ�مَّ ـإِنَّ ا�َّ
ُهـْم فَ ْ�ُطـوُهْم َحقَّ

َ
ِل َوأ وَّ

َ ْ
ِل فَـاأل وَّ

َ ْ
ُمُرنَا قَاَل فُوا بِبَيَْعـِة األ

ْ
َ�َما تَأ

قبالً پیامبران اداره امور ملت بنی اسرائیل را به عهـده داشـتند هـر وقـت     « ١»اْسرَتاَْعُهْم)
 نشسـت و زمـام امـور را بـه دسـت      مـی  کرد پیامبري دیگر به جاي او می ري فوتپیامب
گرفت. اما بعد از من پیامبري نخواهد آمد و زمام امور در دست جانشینان و خلفاء  می

 خواهد بود. ایشان هم تعدادشان فراوان خواهد بود. اصحاب گفتند: به مـا چـه دسـتور   
را رعایت کنید و حق آنـان را ادا کنیـد و   ها  نآ دهید؟ فرمود: به ترتیب تقدم بیعت می

پس مقام خلفا ». دهد می در مورد زیردستانشان مورد بازخواست قرارها  آن خداوند از
. در هاسـت  آن در این امت، مقام انبیاء در بنی اسرائیل در امور دنیوي مـردم و رهبـري  

َ « فرمودنـد:  صآمـده کـه پیـامبر    سحدیث دیگري از ابوهریره  َ�بَْعـُث لَِهـِذهِ إِنَّ ا�َّ

ُد لََها ِدينََها ِس لُكِّ ِمائَِة َسنٍَة َمْن ُ�َدِّ
ْ
ِة ىلَعَ َرأ مَّ

ُ ْ
خداوند براي ایـن امـت هـر صـد     « ٢»األ

و واقعیت امت بـه آن  ». نماید می فرستد که دینشان را برایشان تجدید می سال کسی را
ن و علما، کسانی که به وسـیله  دهد پس امر دین و دنیا به وسیله خلفا، امیرا می شهادت

رود و اهللا تعـالی بـا تجدیـد     نمـی  گیرند، از بین می شریعت زمام امور مردم را به دست
 دین که با گذشت زمانها ناپدیدهاي  گذارد از آنچه از نشانه نمی ساختن آن براي امت

ــذیرش     مــی ــدخواهان، پ ــان مجــدد تحریفــات ب ــه وســیله امام ــد. ب ــین رون شــوند، از ب
 . پـس دیـن خـدا بـه وسـیله     کند می ویان و تفسیر جاهالن از کتاب خدا را نفیدروغگ

پابرجا شاداب و باطراوت بر همـان ایسـتادگی و طراوتـی کـه در عهـد بعثـت و       ها  آن
زمان رسـالت بـود، برمـی گـردد. و آن، فضـل و بزرگـی خداونـد در حـق ایـن امـت           

 ت خاص است.بصورت عام و شرف و بزرگی او با این مقام و منزلت بصور

 له. )، واللفظ1842)، وصحیح مسلم برقم (3455صحیح البخاري برقم ( 1

 .522/  4)،والحاکم وصححه ووافقه الذهبی، المستدرك4291برقم(4/313رواه أبو داود 2
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ي هـا  ویژگی ترین به هر حال عقیده به ختم نبوت و آثار آن در دین از بارزترین و مشخص
این امت است که آن را با قدرت ایمان به دینشان و ایمان یقین به آن و با پایداري در ثبـات و  

 گیرند. تا اینکه امر خداوند بیاید. می استقامت بر آن

 قت و دالیل آنحقی صمبحث هشتم: اسراء پیامبر

 تعریف اسراء از نظر لغت و شریعت:
اسراء در لغت از السري گرفته شده و آن به معنی سیر شبانه یا حرکت در آن است و گفته 

 شده تمام شب سیر نمودن است.
این سخن نیکـوتر  ها  آن به معنی شب روي نمودن و پیش کسی رفتن است. و ازاند  و گفته
 است که:

 شبانه به سوي تو آمدم و شب روي نکردم. ...ترسي أرست إليك ومل تكن

از  صرود مـراد از آن: سـیر نمـودن رسـول اهللا     مـی  اسراء هنگـامی کـه در شـرع بـه کـار     
 مسجدالحرام در مکه به سوي بیت المقدس در ایلیا و بازگشت او در آن شب است.

 حقیقت اسراء و دالیل آن
را قبل از هجرت تأیید و  صپیامبر اسراء نشانه بزرگی است که خداوند به وسیله آن

که شبی از مسجد الحرام به سوي مسجد االقصی سوار بر براق با هم اي  گونه تقویت نمود به
سیر داده شد تا به بیت المقدس رسید. براق را به حلقه درِ مسجد بست  ؛صحبتی جبریل

 ؛ند. سپس جبریلبود، نماز خواها  آن سپس داخل مسجد شد و با پیامبران در حالیکه امام
با ظرفی از شراب و ظرفی از شیر پیش او آمد و پیامبر شیر را بر شراب اختیار نمود. 

 به او فرمود: هدایت را براي فطرت برگزیدي. و دلیل بر اسراء، کتاب و سنت ؛جبریل

ِيٓ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ :فرماید میباشند. اهللا تعالی  می َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
إَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
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را شبی از مسجد الحرام به سوي مسجد اش  پاك و منزه است خدایی که بنده« .]١اإلرساء: [
خود بر ما بنمایاند که همانا هاي  سیر داد تا از نشانه ایم، کت دادهاالقصی که اطراف آن را بر

 ».او شنواي بیناست
و از سنت حدیث انس بن مالک است که مسلم در صحیحش از طریق ثابت بنانی او نیز از 

ِ « که فرمود: کند می روایت صپیامبر
ْ
ْ�يَُض َطِو�ٌل فَْوَق احل

َ
رُبَاِق وَُهَو َدابٌَّة أ

ْ
ِ�يُت بِال

ُ
َماِر وَُدوَن أ

َمْقـِدِس قَـاَل فََرَ�ْطتُـهُ 
ْ
َ�يْـُت َ�يْـَت ال

َ
َْغِل يََضُع َحافَِرُه ِعنَْد ُمنْتََ� َطْرفِِه قَاَل فََرِ�بْتُُه َحىتَّ أ  ابلْ

َعتَـْ�ِ 
ْ
َمْسِجَد فََصلَّيُْت ِ�يـِه َر�

ْ
ُت ال

ْ
نِْبيَاُء قَاَل ُ�مَّ َدَخل

َ ْ
َقِة الَّيِت يَْر�ُِط بِِه األ

ْ
َل

ْ
ُ�ـمَّ َخرَْجـُت بِاحل

�ـُل َصـ َالم بِإِنَاٍء ِمْن مَخٍْر َو�ِنَاٍء ِمْن لنََبٍ فَاْخرَتُْت اللَّنَبَ َ�َقاَل ِجرْبِ �ُل َعلَيِْه السَّ �َّ فََجاَءِ� ِجرْبِ
ِفْطَرةَ 

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اْخرَتَْت ال که حیوانی سفید و دراز و بزرگتـر  » براق را برایم آوردند«« ١»ا�َّ

بـر او سـوار   « گذاشـت.  مـی  الغ و کوچکتر از قاطر بود و سمش را در انتهاي دید چشمشاز ا
بسـتند، بسـتم. سـپس     مـی  شدم تا به بیت المقدس رسیدیم. او را به حلقه دري که انبیـاء بـه آن  

با ظرفـی   ؛داخل مسجد شدم و در آن دو رکعت نماز خواندم سپس خارج شدم و جبریل
گفت: فطـرت   ؛من آمد و من شیر را انتخاب کردم. جبریلاز شراب و ظرفی از شیر پیش 

چگونـه بـه آسـمان بـاال      صسپس بقیه حدیث را ذکر نمود و اینکه پیامبر». را انتخاب کردي
 رفته است. 

تعداد احادیثی است که در صیحیحین، سـنن و غیـره آمـده و     صدلیل بر اسراء رسول اهللا
رسد سـپس آن   می عدادشان به حدود سی نفرتاند  روایت نموده صاصحابی که از رسول اهللا

 اند. داند از راویان سنت و امامان دین روایت نموده نمی را کسانی که تعدادشان را جز خدا
 صعلماي سلف و خلف مسلمانان اتفاق نظر دارند و بر صحت و درستی اسراء رسول اهللا

 الشفاء) و سـفارینی در ( اجماع دارند که آن حق است. گفتن اجماع بر آن از قاضی عیاض در
با روح و جسم و در بیداري بوده است و ایـن   صلوامع االنوار) نقل شده است. اسراء پیامبر(
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چیزي است که نصوص صحیح، تمام صحابه، امامان اهـل سـنت و محققـان اهـل علـم بـر آن       
 داللت دارند.

ايلقظـة ىلع و�ن من حديث اإلرساء: أنه أرسي جبسـده يف ( :گوید می ابن ابی عز حنفی

و از حدیث اسراء اینگونه برمی آید کـه  « )..الصحيح من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص
و قاضـی  ». او با جسمش در بیداري از مسجد الحرام به سوي مسجد االقصی شـب روي نمـود  

 که آن همان چیزي است که همه اهل علم از صحابه و کسانی که بعد از کند می عیاض تأکید

وذهب معظم السلف واملسـلم� إىل أنـه إرساء باجلسـد و� ( اند، بر آن هستند: مدهآها  آن

ايلقظة، وهذا هو احلق، وهو قول ابن عباس وجابر، وأ�ـس، وحذيفـة، وعمـر، وأيب هر�ـرة، 
ومالك بن صعصعة، وأيب حبة ابلدري، وابن مسعود، والضحاك، وسعيد بن جبـ�، وقتـادة، 

ن ز�د، واحلسن، و�بـراهيم، ومرسـوق، و�اهـد، وعكرمـة، وابن املسيب، وابن شهاب، واب
وابن جر�ج، وهو ديلل قول اع�شة، وهو قـول الطـربي وابـن حنبـل ومجاعـة عظيمـة مـن 

بزرگـان  « املسلم�، وقول أ�رث املتأخر�ن من الفقهـاء واملحـدث� واملتلكمـ� واملفرسـ�ن)
بیـداري صـورت گرفتـه اسـت و      سلف و مسلمانان بر این عقیده هستند که اسراء با جسم و در

باشد. و ایـن قـول ابـن عبـاس، جـابر، انـس، حذیفـه، عمـر، ابـوهریره، مالـک بـن             می این حق
صعصعه، ابوحبه بدري، ابن مسعود، ضحاك، سعید بن جبیر، قتاده، ابـن مسـیب، ابـن شـهاب،     

ن ابن زید، حسن و ابراهیم، مسروق، مجاهد، عکرمـه، ابـن جـریج، و قـول عائشـه، طبـري، ابـ       
حنبل، دسـته بزرگـی از مسـلمانان و سـخن بیشـتر متـأخرین از فقهـاء و محـدثین، متکلمـین و          

 ».مفسران است
 اســراء دو بــار روي داده کنــد مــی تنهــا یکــی از محققــین در نقــدش بــر کســی کــه گمــان

والصواب اذلي عليه أئمة انلقل أن اإلرساء اكن مرة واحدة بمكة بعـد ابلعثـة. ( :گوید می

ؤالء اذلين زعموا أنه مرارا كيف ساغ هلم أن يظنوا أنه يف لك مرة تفرض عليـه و�ا عجبا هل
أمضيت فر�ضـيت ( الصالة مخس� ثم يرتدد ب� ر�ه و�� موىس حىت تص� مخسا ثم يقول:

و « وخففت عن عبادي) ثم يعيدها يف املرة اثلانية إىل مخسـ�، ثـم �طهـا عرشـا عرشـا)
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ستند که اسراء یک بار در مکه بعد از بعثت بـوده اسـت.   درست این است که محدثان بر آن ه
که آن بارهـا تکـرار شـده اسـت چگونـه       کنند می و جاي تعجب است براي کسانی که گمان

رواست که همچون گمانی ببرند که در هر بار پنجاه نمار بـر او فـرض شـده اسـت     ها  آن براي
 بـه پـنج نمـاز انجامیـد. سـپس     سپس او در بین خدا و موسـی در رفـت و آمـد بـوده تـا اینکـه       

سپس در مرتبه دوم به پنجاه »واجبم را تأیید کردم و آن را بر بندگانم تخفیف دادم« :گوید می
 ».برگردانده و ده ده از آن کم نموده است

 معراج و حقیقت آن
حدیث معراج همراه حدیث اسراء در نصوص و کالم اهل علم آمده و شایسـته اسـت کـه    

 د تا مکمل فایده باشد.همراه آن آورده شو
رود. و آن به منزلـه   می معراج بر وزن مفعال از باب عروج است. یعنی وسیله که در آن باال

رود، باال رفـتن   می دانیم. منظور از معراج که در شرع بکار نردبانی است که کیفیت آن را نمی
تا آسـمان  ها  نآسما از بیت المقدس به آسمان دنیا سپس سایر ؛همراه با جبریل صپیامبر

 و خـوش آمـد گفـتن   هـا   آن بر منازلشان و سالم نمودن بـر ها  آسمان هفتم و دیدن پیامبران در

بـر صـورتی کـه     ؛المنتهـی و دیـدن جبریـل    ةبه او سپس باال رفتن او به سـوي سـدر  ها  آن

خداوند او را بر آن خلق کرده است سپس خداوند در آن شب پنج نماز را بر او فرض نمود و 
ند به خاطر آن با او سخن گفت سپس به سوي زمین برگشت. و معـراج در شـب اسـراء    خداو

 بوده است.
و آیات بزرگ که براي ها  کتاب و سنت بر معراج شاهدند. در قرآن ذکر بعضی از نشانه

 :فرماید می در شب معراج حاصل گشته، آمده است مانند این سخن اهللا تعالی که صپیامبر

َ�ُتَ�ُٰرونَهُ ﴿
َ
ٰ َما يََرٰى  ۥأ ۡخَرٰى  َولََقدۡ  ١٢َ�َ

ُ
ِعنَدَها َجنَُّة   ١٤ لُۡمنَتَ�ٰ ٱِعنَد ِسۡدَرةِ   ١٣رََءاهُ نَۡزلًَة أ

َوىٰٓ ٱ
ۡ
ۡدَرةَ ٱَ�ۡغَ�  إِذۡ  ١٥ لَۡمأ ٰى ِمۡن َءاَ�ِٰت  لََقدۡ  ١٧َوَما َطَ�ٰ  ۡ�ََ�ُ ٱَما َزاَغ   ١٦َما َ�ۡغَ�ٰ  لّسِ

َ
َرأ

ىٰٓ ٱَرّ�ِهِ  کنید؟ قطعاً بار  می آیا در آنچه دیده است با او جدل« .]١٨-١٢النجم: [ ﴾١٨ ۡلُكۡ�َ
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المأوي است آنگاه که  جنةالمنتهی در همانجا که  ةدیگر او را دیده است، نزدیک سدر

پوشاند دیده منحرف نشد و درنگذشت براستی که  می درخت سدر، آنچه را که پوشیده بود،
و آیات بزرگ ها  اهللا تعالی در این آیه نشانه». دیدبرخی از آیات بزرگ پروردگار خود را 

کنار  ؛را در شب معراج اکرام نمود مانند دیدن جبریل صکه به وسیله آن رسولش

المنتهی و آنچه از امر خداوند بود و آن را پوشانده بود. ابن  ةالمنتهی و دیدن سدر ةسدر

یی از طال آن را پوشانده ها با فرش« »غشيها فراش من ذهب« گویند: می عباس و مسروق
 ».بود

به تفصیل آمده است کـه از آن جملـه حـدیث انـس     ها  آن و در سنت خبر معراج در بیشتر

ُ�مَّ « :فرمایـد  می صاست که در داستان اسراء آنچه مربوط به اسراء بود گفته شد سپس پیامبر

�ُل فَِقيَل َمنْ  َماِء فَاْستَْفتََح ِجرْبِ  السَّ
َ

ـٌد  َعَرَج بِنَا إِىل �ُل ِ�يَل َوَمْن َمَعَك قَـاَل ُ�َمَّ نَْت قَاَل ِجرْبِ
َ
أ

َب  نَا بِآَدَم فَرَحَّ
َ
إَِذا أ

َا فَ
َ

ِْه َ�ُفِتَح نل
َ

ِْه قَاَل قَْد بُِعَث إِيل
َ

ثـم ذكـر ( وََداَع يِل خِبَْ�ٍ  يب ِ�يَل َوقَْد بُِعَث إِيل
ُمنْـتََ� َو�َِذا  يب عروجه إىل السماوات ومالقاته األنبياء إىل أن قال) ُ�مَّ َذَهـَب 

ْ
ـْدَرِة ال  السِّ

َ
إِىل

 َ ِ َما َغيِشَ َ�َغ�َّ ْمِر ا�َّ
َ
ا َغِشيََها ِمْن أ ِقَالِل قَاَل فَلَمَّ

ْ
ِفيَلَِة َو�َِذا َ�َمُرَها اَكل

ْ
ْت َ�َمـا َوَرُ�َها َكآَذاِن ال

وْ 
َ
ْن َ�نَْعتََهـا ِمـْن ُحْسـِنَها فَـأ

َ
ِ �َْسـتَِطيُع أ ِق ا�َّ

ْ
َحٌد ِمْن َخل

َ
َّ أ ْوىَح َ�َفـَرَض يلَعَ

َ
َّ َمـا أ ُ إيِلَ ىَح ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل َما فَـَرَض رَ   ُموىَس َص�َّ ا�َّ
َ

ُت إِىل
ْ
ل ْلٍَة َ�َ�َ

َ
�ُّـَك مَخِْسَ� َصَالًة يِف لُكِّ يَْوٍم َويل

 
َ
 َر�َِّك فَاْسأ

َ
ُت مَخِْسَ� َصَالًة قَاَل ارِْجْع إِىل

ْ
ِتَك قُل مَّ

ُ
 يُِطيُقـوَن ىلَعَ أ

َ
تَـَك ال مَّ

ُ
ـإِنَّ أ

ُ اتلَّْخِفيَف فَ
ْ

هل
ـْف ىلَعَ  ـُت يَـا رَبِّ َخفِّ

ْ
 َر�ِّ َ�ُقل

َ
ُ�ُهْم قَاَل فَرََجْعـُت إِىل اِ�يَل وََخرَبْ إِ�ِّ قَْد بَلَوُْت بَِ� إِرْسَ

 َذلَِك فَ
ُت َحطَّ َ��ِّ 

ْ
 ُموىَس َ�ُقل

َ
يِت فََحطَّ َ��ِّ مَخًْسا فَرََجْعُت إِىل مَّ

ُ
 يُِطيُقـوَن أ

َ
تَـَك ال مَّ

ُ
مَخًْسا قَاَل إِنَّ أ

 َوَ�ْ�َ 
َ

رِْجُع َ�ْ�َ َر�ِّ َ�بَارََك َوَ�َعاىل
َ
 أ

ْ
َزل

َ
ُ اتلَّْخِفيَف قَاَل فَلَْم أ

ْ
هل

َ
 َر�َِّك فَاْسأ

َ
 ُموىَس َذلَِك فَارِْجْع إِىل

ُد إِ�َُّهنَّ مَخُْس َصلََواٍت لُكَّ  َالم َحىتَّ قَاَل يَا ُ�َمَّ ـ فَـَذلَِك َعلَيِْه السَّ ْلٍَة ِللُكِّ َصـَالٍة َعرْشٌ
َ

 يَْوٍم َويل
دربـان) خواسـت کـه در را بـاز     ( سپس ما را به آسمان باال برد جبریـل از « ١)..»مَخُْسوَن َصَالةً 
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. صکند. گفته شد: تو کیستی؟ گفت: جبریل. گفته شد: چه کسی با توست؟ گفـت: محمـد  
ه است. پس در را برایمان باز کرد در این گفته شد: دعوت شده است؟ گفت: بله، دعوت شد

سـپس بـاال   ( روبه رو شدم به من خوش آمد گفت و برایم دعاي خیر کـرد.  ؛هنگام با آدم
تا آنجا که فرمود): سپس مرا بـه سـدرة    کند می و مالقاتش با انبیاء را ذکرها  آسمان رفتن او به

هـاي   هـایش همچـون کـوزه    هي فیـل و میـو  ها گوش یش همچونها برگ المنتهی برد که دیدم
 گیرد دگرگـون  می فرمودند: وقتی آن به امر خداوند چیزي را فرا صباشند. پیامبر می بزرگ

تواند توصـیف کنـد. پـس بـه مـن       نمی و از زیبایی آن، هیچیک از آفریدگان خداوند شود می
مت کرد و بر من پنجاه نماز در شبانه روز واجب کـرد آنگـاه بـه سـ     می وحی کرد آنچه وحی
برگشتم. گفت: پروردگارت چه چیزي را بر امتـت واجـب کـرد؟     ؛پایین به طرف موسی

 گفــتم: پنجــاه نمــاز. گفــت: بســوي پروردگــارت برگــرد و از او تخفیــف بخــواه، زیــرا امتــت
فرمودنـد: نـزد    صپیـامبر  ام. تواند آن را انجام دهد که من بنی اسرائیل را آزمایش کـرده  نمی

: خدایا بر امتم تخفیف بده، پس پنج نوبت از آن را برایم تخفیف پروردگارم برگشتم و گفتم
توانـد آن را   نمی داد. نزد موسی برگشتم و گفتم: پنج فرض را برایم تخفیف داد. گفت: امتت

فرمودنـد: همچنـان بـین     صانجام دهد، نزد پروردگارت برگرد و از او تخفیف بخواه. پیامبر
مد بودم تا اینکه خداوند فرمود: اي محمـد در هـر   در رفت و آ ؛پروردگار متعال و موسی

 شبانه روز پنج نوبت نمازند و براي هر فرض نماز ده اجـر قـرار دادم، پـس پنجـاه فـرض نمـاز      
مسلم خبر معراج را با الفاظ نزدیک از حدیث مالک بن صعصعه و ابـوذر و ابـن   ». …شود می

 عباس در صحیحین و غیر این دو استخراج کرده است.

 :تذکر
را تکـریم   صبزرگی هستند که خداوند به وسیله آن پیامبرشهاي  اسراء و معراج از نشانه

اعتقاد داشته باشند و اینکه آن دو صـفات  ها  آن نمود و بر مسلمانان واجب است که به درستی
اختصـاص نمـوده اسـت و جـایز      صبزرگی هستند که خداوند در میان رسوالن به پیـامبر مـا  

اء و معراج جشن برپا نمود همچنانکه جایز نیست براي آن دو نماز خاصـی  نیست براي یاد اسر



 225  فصل دوم: بقیه ارکان ایمان

بـدعت  هـا   آن دهنـد بلکـه تمـام    مـی  تشریع کرد بدینگونه که بعضی از مسـلمانان عـوام انجـام   
تشریع ننمـوده و احـدي از سـلف آن را انجـام نـداده اسـت و از        صمنکري هستند که پیامبر

 قتدا کنند.احدي از اهل علم نقل نشده تا به آن ا
 گوینـد:  هـا مـی   ایـن  علماي اهل سنت در بیان نماز شب بیست و هفتم از ماه رجب و ماننـد 

من ابلدع اليت أحدثت يف دين اهللا، وأنه عمل غ� مرشوع باتفاق أئمة اإلسالم وال ينشئ (
یی است که در دین خداوند به وجود آمـده و  ها بدعت از جمله« مثل هذا إال جاهل مبتدع)

 اق امامان اسالم عملی غیر مشروع است و مانند این جز از انسان جاهل بدعتگذار بوجودبه اتف

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِ�يِه َ�ُهَو رَدٌّ « :فرماید می صرسول اهللا». آید نمی
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
هرکس « ١»َمْن أ

 ».در دین ما چیزي را که جزء آن نیست ایجاد کند باطل و مردود است

 سخن در باره زندگی پیامبران علیهم السالممبحث نهم: 

یـک اسـتثناء    ؛در مورد مرگ پیامبران دالیل قطعی موجود است تنها در مورد عیسـی 
وجود دارد و آن این است که اهللا تعالی او را به سوي خود باال برده و هم اکنـون زنـده اسـت    

 چنانکه توضیح آن خواهد گذشت.

مۡ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی در باره مرگ انبیاء
َ
 ﴾لَۡمۡوُت ٱُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَ�َ َ�ۡعُقوَب  أ

 و» آیا وقتی که یعقوب در حال احتضار بود شما آنجا حاضر بودید؟« .]١٣٣البقرة: [

ِ  َوَلَقدۡ ﴿ :فرماید می ا َجآَءُ�م بِهِ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱَجآَءُ�ۡم يُوُسُف ِمن َ�ۡبُل ب  ۦۖ َ�َما زِۡ�ُۡم ِ� َشّكٖ ّمِمَّ
ٰٓ إَِذا َهلََك قُۡلُتۡم لَن َ�ۡبَعَث  ُ ٱَح�َّ یوسف از قبل با دالیل « .]٣٤املؤمن [ ﴾رَُسوٗ�ۚ  ۦِمۢن َ�ۡعِدهِ  �َّ

آمد در شک بودید تا وقتی  می روشن به سوي شما آمد ولی شما پیوسته به آنچه به سوي شما
اهللا تعالی در » رنخواهد انگیختکه از دنیا رفت گفتید خداوند بعد از او هرگز فرستاده اي را ب

ا﴿ :فرماید می ؛باره سلیمان ٰ َمۡوتِهِ  لَۡمۡوَت ٱقََضۡيَنا َعلَۡيهِ  فَلَمَّ َُّهۡم َ�َ �ِض ٱإِ�َّ َدآبَُّة  ۦٓ َما َدل
َ
�ۡ 
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تَهُ 
َ
ُ�ُل ِمنَس�

ۡ
چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده اي خاکی که « .]١٤سبأ: [ ﴾ۥۖ تَأ

 صو اهللا تعالی خطاب به پیامبر» از مرگ او آگاه نگردانیدیم خورد می عصاي او را

ّيُِتوَن  إِنََّك ﴿ :فرماید می نیز خواهند ها  آن میري و می تو« .]٣٠الزمر: [ ﴾٣٠َمّيِٞت ��َُّهم مَّ
این خبر به پیامبر و صحابه، اعالمی براي صحابه است که اند  بعضی از مفسران گفته». مرد

 ﴾لَۡمۡوِت� ٱَ�ۡفٖس َذآ�َِقُة  ُ�ُّ ﴿ دهد: وند از مردن هر مخلوقی خبر میمیرد. و خدا می صاو
 ».هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید« .]١٨٥عمران:  آل[

میرند جز در  میها  انسان میرند همچنانکه سایر ها می آن این آیات بر فوت انبیاء و اینکه
 باال برده است، داللت دارند.که اهللا عزوجل خبر داده او را به سوي خود ؛ مورد عیسی

ُ ٱقَاَل  إِذۡ ﴿ :فرماید می ِينَ ٱَ�ٰعِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ َوُمَطّهُِرَك ِمَن  �َّ َّ�  ْ  ﴾َ�َفُروا

نمایم و  می آنگاه که اهللا تعالی فرمود یا عیسی من تو را برگرفته و دریافت« .]٥٥عمران:  آل[

این » کنم می را پاكو برم و از صحبت کردن با کسانی که کافر شدند ت یم به سوي خود باال
به وسیله جسم و روحش توسط خداوند به سوي آسمان و اینکه  ؛آیه بر باال بردن عیسی

در  ﴾ُمَتَوّفِيَك ﴿ :فرماید می در آیه که اهللا تعالی الوفاة او نمرده است، داللت دارد. اما کلمه

بلند نموده و به سوي خود باال برد. ابن جریر طبري آن را گفته و تفسیر آن آمده که او را 

 :فرماید می مذکور همان خواب است همانگونه که اهللا تعالی ةکه وفااند  بیشتر مفسرین گفته

﴿ ُ نُفَس َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
ۖ  ٱلَِّ� ِحَ� َمۡوتَِها وَ  ٱۡ� مردم خداوند روح « .]٤٢الزمر: [ ﴾لَۡم َ�ُمۡت ِ� َمَناِمَها

 ».ستاند و روحی را که در خوابش نمرده است می را هنگام مرگشان به تمامی باز
باشد. و  می زنده است و در حال حاضر در آسمان ؛دارد که عیسی می این آیه بیان

ۡهِل ﴿ خداوند از مرگش قبل از برپایی قیامت خبر داده است:
َ
إِ�َّ َ�ُۡؤِمَنَّ  ٱۡلِكَ�ٰبِ �ن ّمِۡن أ

و از اهل کتاب « .]١٥٩النساء: [ ﴾١٥٩يَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡوَم  ۦۖ َ�ۡبَل َمۡوتِهِ  ۦبِهِ 
کسی نیست مگر اینکه پیش از مرگ حتماً به او ایمان خواهد آورد و در روز قیامت بر آنان 

ینکه از در آخر الزمان بعد از ا ؛مرگ مذکور اینجا همان مرگ عیسی». شاهد خواهد بود
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 کشد، و جزیه را برمی دارد، می شکند و خوك را می آید و صلیب را می آسمان پایین
در آخر الزمان شاهد است که  ؛باشد کما اینکه بر آن احادیث صحیح در نزول عیسی می

 در صحیحین و غیر این دو آمده است.
ه است. بعضی باشد نیز نمرد که از جمله پیامبران می ؛و همچنین گفته شده که ادریس

باال برده است و  ؛که او نمرده بلکه خداوند او را به مانند عیسیاند  از اهل علم ذکر نموده

ا  ۥإِۡدرِ�َسۚ إِنَّهُ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ِ�  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿ نمایند: می به این سخن اهللا تعالی استدالل يٗقا نَّبِّيٗ َ�َن ِصّدِ
و در این کتاب از ادریس یاد کن که او « .]٥٧-٥٦ مريم:[ ﴾٥٧َوَرَ�ۡعَ�ُٰه َمَ�نًا َعلِيًّا  ٥٦

إدر�س رفع فلم ( :گوید می مجاهد» پیامبري صدیق بود و ما او را به مکانی بلند باال بردیم

 :گوید میابن عباس ». ادریس به مانند عیسی باال رفته و نمرده است« يمت كما رفع عيىس)

و دیگران » رفته و در آنجا مرده استبه سوي آسمان باال « رفع إىل السماء فمات بها)(

به آسمان چهارم باال برده « رفع إىل السماء الرابعة والعلم يف ذلك عند اهللا تعاىل)( اند: گفته
اختالف بین اهل علم در مرگ ادریس از نبود آن است و این » و اهللا تعالی به آن عالم است

ُ�ُّ ﴿  تعالی بالخره خواهد مرد:جزو مسلمات است که اگر نمرده باشد، بخاطر این سخن اهللا
 ».هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید« .]١٨٥آل عمران: [ ﴾ٱلَۡمۡوِت� َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة 

و جز در مورد عیسی و ادریس علیهما السالم از پیامبران کسی از اهل علم مورد اعتماد در 
اهدي بـر مرگشـان   امت نگفته که پیامبران زنده هستند همانگونه کـه از نصـوص گذشـت شـو    

 وجود دارد.
ولی در بعضی از نصوص اَشکالی وجود دارد که فهم آن بـر بعضـی در ایـن بـاب سـخت      
شده است مانند آنچه در احادیث معراج روایت شده کـه او بعضـی از پیـامبران را در آسـمان     

 .اند صحبت نموده است بر آنچه در حدیث انس آمده که شیخین روایت کردهها  آن دیده و با

�ُل ِ�يَل َوَمـْن « در آن آمـده:  نَْت قَاَل ِجرْبِ
َ
�ُل فَِقيَل َمْن أ َماِء فَاْستَْفتََح ِجرْبِ  السَّ

َ
ُ�مَّ َعَرَج بِنَا إِىل

َب  نَا بِآَدَم فَرَحَّ
َ
إَِذا أ

َا فَ
َ

ِْه َ�ُفِتَح نل
َ

ِْه قَاَل قَْد بُِعَث إِيل
َ

ٌد ِ�يَل َوقَْد بُِعَث إِيل اَع يِل وَدَ  يب َمَعَك قَاَل ُ�َمَّ
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نَْت قَاَل 
َ
َالم فَِقيَل َمْن أ �ُل َعلَيِْه السَّ َماِء اثلَّاِ�يَِة فَاْستَْفتََح ِجرْبِ  السَّ

َ
ْ�ٍ ُ�مَّ َعَرَج بِنَا إِىل

�ُل خِبَ  ِجرْبِ
إِ 
َا فَ

َ
ِْه َ�ُفِتَح نل

َ
ِْه قَاَل قَْد بُِعَث إِيل

َ
ٌد ِ�يَل َوقَْد بُِعَث إِيل َالَِة ِ�يَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُ�َمَّ

ْ
نَا بِاْ�َ�ْ اخل

َ
َذا أ

بَا وََدَعَوا يِل خِبَْ�ٍ  ِ َعلَيِْهَما فَرَحَّ سـپس مـا را   « ١»ِعيىَس ابِْن َمْرَ�َم َوَ�َْ� بِْن َزَ�ِر�َّاَء َصلََواُت ا�َّ
دربان) خواسـت کـه در را بـاز کنـد. گفتـه شـد: تـو کیسـتی؟         ( به آسمان باال بردند جبریل از

. گفته شد: دعوت شده است؟ صشد چه کسی با توست؟ گفت: محمدگفت: جبریل. گفته 
روبـه رو   ؛گفت: بله، دعوت شده است. پس در را برایمان باز کرد در ایـن هنگـام بـا آدم   

شدم به من خوش آمد گفت و برایم دعاي خیر کرد. سپس مـا را بـه آسـمان دوم بـاال بردنـد.      
: تو کیستی؟ گفت: جبریل. گفته شـد: چـه   از دربان) خواست در را باز کند. گفته شد( جبریل

. گفته شد: دعوت شده اسـت؟ گفـت: بلـی، دعـوت شـده      صکسی با توست؟ گفت: محمد
هـا عیسـی بـن مـریم و یحیـی پسـر        است. پس در را براي ما باز کردند در این اثنا با پسر خالـه 

» ي خیـر نمودنـد  به من خوش آمد گفتند و برایم دعاها  آن زکریا علیهما السالم رو به رو شدم
تا پایان حدیث که در آن صورت یوسف را در آسمان سوم دید که نصف زیبایی و جمال بـه  
او بخشیده شده بود. ادریس را در آسمان چهـارم، هـارون را در آسـمان پـنجم، موسـی را در      
آسمان ششم و ابراهیم را در آسمان هفتم دید در حالیکـه پشـتش را بـه سـمت بیـت المعمـور       

 به او خوش آمد گفتند و براي او دعاي خیر نمودند.ها  آن ه بود و همهتکیه داد

رْسِيَ «( فرمودند: صدر صحیحین آمده که پیامبر م و در حدیث ابن عباس
ُ
ْلََة أ

َ
يُْت يل

َ
 َرأ

يُْت ِعيىَس رَُجًال َمْرُ�ـ يب
َ
نَُّه ِمْن رَِجاِل َشنُوَءَة َوَرأ

َ
 َجْعًدا َك�

ً
واًع َمْرُ�ـوَع ُموىَس رَُجًال آَدَم ُطَواال

ِس 
ْ
أ َيَاِض َسِبَط الـرَّ

ْ
ُْمَرِة َوابل

ْ
 احل

َ
ِق إِىل

ْ
َل

ْ
را دیـدم. او مـردي    ؛شـب اسـراء موسـی   « ٢)..».اخل

گندم گون، بلند قامت و داراي موهاي مجعد بود گویا یکـی از مـردان قبیلـۀ شـنوءه اسـت. و      
ل بـه سـرخ و   را دیدم که داراي قامتی متوسط و چهارشانه بـود و رنگـش، متمایـ    ؛عیسی 

 ».اي داشت نمود. و موهایی فروهشته می سفید

 )162)، ومسلم برقم (3570صحیح البخاري برقم ( 1
 ).165مسلم برقم ()، و3239صحیح البخاري برقم ( 2
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انـد کـه پیـامبران فـوت      بعضی از مردم از این نصوص و غیر از آن اینگونه برداشت نمـوده 
جـز  هـا   آن که پیامبران زنده هستند. حقیقت این اسـت کـه   کنند می و به آن استداللاند  نکرده

که اختالف است آمده بقیه  ؛سو آنچه در حق ادری ؛آنچه در نصوص در حق عیسی
و جز این دو، نصوص بر مردن بقیه بصـورت قطعـی و بـدون هیچگونـه شـکی ثابـت        اند. مرده

در شـب معـراج در بـاره     صاست. پیشتر دالیل آن آمد. اما آنچه در احادیث از اخبار پیـامبر 
 بـین  رؤیت پیامبران آمده و آنچه در معناي آن در نصوص دیگري آمده حق است و تعارضی

ارواح پیامبران را در شکل بدنهایشـان دیـده    صوجود ندارد. و آن این است که پیامبرها  آن
داللـت دارد و  هـا   آن است اما اجسادشان در زمین است مگر کسانی که نصوص به بلند شـدن 

 این چیزي است که امامان محقق از اهل سنت بر آن هستند.

وأما رؤ�ته غ�ه مـن األنبيـاء يللـة ( :گوید یم یکی از امامان راسخ در تحقیق این مسئله

املعراج يف السماء ملا رأى آدم يف السـماء ادلنيـا، ورأى �ـ� وعيىسـ يف السـماء اثلانيـة، 
و�وسف يف اثلاثلة و�در�س يف الرابعة، وهارون يف اخلامسة، وموىس يف السادسـة، و�بـراهيم 

صور أبدانهم. قد قال بعض انلاس: يف السابعة، أو بالعكس، فهذا رأي أرواحهم مصورة يف 
لعله رأى نفس األجساد املدفونة يف القبور، وهذا لـيس �يشـء. ل�ـن عيىسـ صـعد إىل 
السماء بروحه وجسده، و�ـذلك قيـل يف إدر�ـس. وأمـا إبـراهيم ومـوىس، وغ�همـا فهـم 

اما دیدن پیامبران در شب معـراج در آسـمان همانگونـه کـه آدم را در     « مدفونون يف األرض)
آسمان دنیا، یحیی و عیسی را در آسـمان دوم، یوسـف در آسـمان سـوم، ادریـس در آسـمان       
چهارم، هارون در آسمان پـنجم، موسـی در آسـمان ششـم، و ابـراهیم را در آسـمان هفـتم یـا         

 انـد:  هایشان بوده است. بعضـی از مـردم گفتـه    بلعکس، دیدن ارواحشان است که به شکل بدن
ها مدفونند را دیده باشد. و این فاقد مـدرك اسـت. ولـی عیسـی     شاید او جسدهایی که در قبر

با روح و جسمش به آسمان بلند شده همچنانکه در مورد ادریس گفته شده است. اما ابـراهیم  
 .»اند و موسی و غیر این دو از پیامبران در زمین دفن شده
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بـا بلنـد کـردن     بایستی اقرار نمـود کـه اهللا تعـالی همانگونـه کـه شایسـته پیـامبران اسـت را        
بخشـد، و   مـی  ارواحشان به سوي آسمان اکرام نموده و خداوند هـرکس کـه بخواهـد نعمـت    

اجسادشان را در زمین حفظ نموده و خوردن آن را بر زمین حرام کرده است چنانکـه از اوس  

ُمُ « فرمودنـد:  صثابت است که رسول اهللا سبن اوس
ْ
اِمُ�ْم يَـْوَم اجل يَـّ

َ
فَْضـِل �

َ
َعـِة إِنَّ ِمـْن أ

ِ َوَ�يْـَف ُ�ْعـرَ  َّ قَالُوا يَا رَُسوَل ا�َّ إِنَّ َصَالتَُ�ْم َمْعُروَضٌة يلَعَ
َالِة ِ�يِه فَ َّ ِمْن الصَّ رِثُوا يلَعَ

ْ
�

َ
ُض فَأ

ْجَسـ
َ
رِْض أ

َ ْ
َم ىلَعَ األ َ َعزَّ وََجلَّ َحرَّ ِرْمَت قال َ�ُقوُل بَِليَت َ�َقاَل إِنَّ ا�َّ

َ
اَد َصَالُ�نَا َعلَيَْك َوقَْد أ

نِْبيَاءِ 
َ ْ
از بهترین روزها، روز جمعه است. و در آن روز بسیار بر من صلوات بفرستید زیرا « ١»األ

. گفتند: اي رسول خدا چگونه درود و سالم ما بر شما شود می درود و سالم شما بر من عرضه
هایتـان پوسـیده اسـت؟ فرمـود: خداونـد خـوردن اجسـاد         گردد در حالیکه استخوان می عرضه

 ».امبران را بر زمین حرام کرده استپی
گردد؛ بر مسلمان واجـب اسـت کـه بـه آن      می و بدین وسیله حق در این مسئله مهم روشن

 معتقد باشد واهللا تعالی اعلم.

 مبحث دهم: معجزات انبیاء و فرق بین آن با کرامات اولیاء

 تعریف معجزه: معجزه از عجز گرفته شده و به معنی عدم توانایی است.
 چیزي است که دشـمن از مبـارزه کـردن بـا آن عـاجز      صر قاموس آمده: معجزه پیامبرد

 معجزه در اینجا براي مبالغه آمده است.» هـ« و شود می

أمر خارق للعادة �ري ىلع أيدَي األنبياء ل�اللة ىلع صدقهم مـع ( معجزه در اصطالح:

ء براي صدق دعوتشان همراه بـا  امر خارق العاده اي است که بر دست انبیا« سالمة املعارضة)
 ».شود می اینکه چیزي توانایی معارضه کردن با آن را ندارد، جاري

بـرقم   307/  1) والدارمی فی السـنن  1047برقم ( 443/  1وأبو داود فی السنن  8/  4رواه أحمد فی المسند :  1
 )، وقال اإلمام النووي إسناده صحیح.1580(
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دهـد   مـی  : آنچه را که از افعال، و احوال طبیعی انبیاء رويخارق للعادة شود می اینکه گفته
 گردد. می از معجزه خارج

 ده که بر دسـت اولیـاء انجـام   : امور خارق العاجيري عىل أيديَ األنبياء :شود می و اینکه گفته
آیـد بلکـه کرامـات اسـت کـه بـه        نمی سازد و آن جزو معجزه به حساب می را خارج شود می

گردد. و به طریق اولی آنچه مربوط به سـاحر و   می از پیامبران جاريها  آن خاطر پیروي کردن
 گردد. می دهد، خارج نمی کاهن از سحر و جادو که جز از انسان شرور روي

: دروغگویـانی کـه مـدعی علـم غیـب      للداللة عىل صدقهم مع سـالمة املعارضـةن گفته و ای
از معارضـه سـالم   هـا   آن زیـرا  کنـد  مـی  هستند از امور خارق العاده و همچنین سـحر را خـارج  

 باشد. می باشند زیرا آن از جمله سحر و جادو می نیستند بلکه با مانند خود از سحر در معارضه

 معجزات پیامبران از بعضیهایی  نمونه
باشد هنگامی  می ؛معجزات انبیاء بسیار است که از جمله این معجزات معجزه صالح

دیدند شتر خارج کند سپس  می از صخره اي که آن راها  آن که قومش از او خواستند براي
آن را از پروردگارش درخواست نمود.  ؛صفاتی را براي شتر مشخص نمودند. صالح

خواستند شکافته  ها می آن امر نمود براي شتري عظیم بر وجهی که خداوند به آن صخره

َخاُهۡم َ�ٰلِٗحاۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ﴿ :گوید می اهللا تعالی در باره آن ١شود.
َ
ْ �َ�ٰ َ�ُموَد أ َ  ٱۡ�ُبُدوا َما  ٱ�َّ

ِ  ۥۖ لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ّ�ُِ�ۡمۖ َ�ِٰذه ِ نَاقَُة  ۦقَۡد َجآَءتُۡ�م بَّيَِنةٞ ّمِن رَّ ۖ فََذُروَها  ٱ�َّ َلُ�ۡم َءايَٗة
�ِض 

َ
ُ�ۡل ِ�ٓ أ

ۡ
ِۖ تَأ وَها �ِسُ  ٱ�َّ ِ�ٞم  وٓءٖ َوَ� َ�َمسُّ

َ
ُخَذُ�ۡم َعَذاٌب أ

ۡ
و به « .]٧٣األعراف: [ ﴾٧٣َ�َيأ

گفت: اي قوم من خدا را بپرستید که ها  آن سوي ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم. که به
وجود ندارد در حقیقت از جانب خداوند براي شما دلیلی آشکار آمده  جز او معبود بحقی

است. این، شتر خدا براي شماست که پدیده اي شگرف است پس آن را بگذارید تا در زمین 
 ».خداوند بخورد و گزندي به او نرسانید تا شما را عذابی دردناك در بر نگیرد

 ).436/  3تفسیر ابن کثیر ( 1
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راي عذاب و نابودي او روشن خداوند آتش را که قومش ب ؛و از معجزات ابراهیم

قَالُواْ َحّرِقُوُه ﴿ :فرماید می سرد و سالمت شود. ؛کرده بودند در آن امر نمود که بر ابراهیم
ْ وَ  ٓوا ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ٦٨َءالَِهَتُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰعِلَِ�  ٱنُ�ُ َراُدواْ  ٦٩قُۡلَنا َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا َوَسَ�ًٰما َ�َ

َ
َوأ

ۡخَ�ِ�نَ ۡيٗدا فََجَعۡلَ�ُٰهُم كَ  ۦبِهِ 
َ
کنید او را  می گفتند اگر کاري« .]٧٠-٦٨األنبياء: [ ﴾٧٠ ٱۡ�

بسوزانید و معبودهایتان را یاري دهید. گفتیم: اي آتش براي ابراهیم سرد و سالمت باش و 
 ».خواستند حیله کنند پس ما آنان را از زمره زیانمندان قرار دادیم

افکند تبدیل به ماري  می باشد هنگامی که آن را به زمین می عصا ؛از معجزات موسی

ِ�َ َعَصاَي  قَاَل  ١٧تِۡلَك �َِيِمينَِك َ�ُٰموَ�ٰ  َوَما﴿ :فرماید میشد. اهللا تعالی  می عظیم و بزرگ
ٰ َ�َنِ� َوِ�َ �ِيَها َ�  ُهشُّ بَِها َ�َ

َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََو�َّ

َ
ۡخَرٰى  َٔ �

ُ
لۡ  قَاَل  ١٨ارُِب أ

َ
ۡلَقٮَٰها  ١٩قَِها َ�ُٰموَ�ٰ �

َ
فَ�

وَ�ٰ ٱُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنِعيُدَها ِسَ�َ�َها  قَاَل  ٢٠فَإَِذا ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ 
ُ
 .]٢١-١٧طه: [ ﴾٢١ ۡ�

دهم و با  می اي موسی در دست راست تو چیست؟ گفت: این عصاي من است بر آن تکیه«
دهم. فرمود: اي  می ارهاي دیگري هم که با آن انجامتکانم و ک می آن براي گوسفندانم برگ

خزید. فرمود: آن  می موسی آن را بیانداز. پس آن را انداخت و ناگاه ماري شد که به سرعت
و همچنین از معجزات ». گردانیم می را بگیر و مترس. بزودي آن را به حالت نخستین خود باز

آورد بدون اینکه  می گذاشت و بیروان می موسی این بود که وقتی دستش را داخل پهلویش

يََدَك  ۡضُممۡ ٱوَ ﴿ :فرماید میدرخشید. اهللا تعالی  می دچار آفتی شده باشد از سفیدي به مانند ماه
ۡخَرٰى 

ُ
دستت را بر پهلویت « .]٢٢طه: [ ﴾٢٢إَِ�ٰ َجَناِحَك َ�ُۡرۡج َ�ۡيَضآَء ِمۡن َ�ۡ�ِ ُسوٍٓء َءايًَة أ

 ».اي دیگر است ر عیب یا آفتی شده باشد برمی آید این معجزهببر سپید بدون اینکه دچا
کرد سپس در  می این بود که او از گل چیزي شبیه پرنده درست ؛از معجزات عیسی

کشید  می شد و بر کور مادر زاد و پیسی مسح می دمید و به اذن خداوند تبدیل به پرنده می آن
 زد پس به اذن خداوند جواب می شان را صدایافتند. مردگان در قبرهای می به اذن اهللا شفا

ۡ�ِ ٱِة  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱِمَن  لُقُ �ۡذ َ�ۡ ﴿ :فرماید می دادند. اهللا تعالی می �ِإِۡذِ� َ�َتنُفُخ �ِيَها َ�َتُكوُن  لطَّ
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ۢ� �ِإِۡذِ�� َوُ�ۡ�ُِئ  ۡ�َمهَ ٱَطۡ�َ
َ
بَۡرَص ٱوَ  ۡ�

َ
اجازه من از گل به به اذن و « .]١١٠املائدة: [ ﴾�ِإِۡذِ��  ۡ�

شد و به اذن من کور  می دمیدي و به اذن من پرنده می ساختی و در آن می شکل پرنده
 ».دادي می مادرزاد و پیس را شفا

قرآن عظیم است که آن بزرگترین معجزه پیامبران به صورت  صو از معجزات پیامبر ما

ْ �ُِسوَر�ٖ ُكنُتۡم ِ�  �ن﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی می مطلق تُوا
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ َرۡ�ٖب ّمِمَّ

ْ ٱوَ  ۦّمِن ّمِۡثلِهِ  ِ ٱُشَهَدآَءُ�م ّمِن ُدوِن  ۡدُعوا و اگر در « .]٢٣البقرة: [ ﴾٢٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �َّ
و اي مانند آن را بیاورید  گویید سوره می آنچه بر بنده خود نازل کردم شک دارید اگر راست

�ُس ٱ ۡجَتَمَعتِ ٱلَّ�ِِن  قُل﴿ :فرماید می و» خواهید به یاري بخواهید می غیر از خداوند هرکه را ِ�ۡ 
نُّ ٱوَ  تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ۡ�ِ

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن بِِمۡثلِهِ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَ�َ

ۡ
 ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ��  ۦَ� يَ�

توانند  نمی انس و جن گرد آیند بر آنکه مثل این قرآن آورند، هرگزبگو اگر « .]٨٨اإلرساء: [

نصف شدن  صو از معجزات دیگر پیامبر» مثلش را بیاورند و اگر چه یاور همدیگر باشند
خواستند ماه دو نصف شد و مردم مکه و  صماه است هنگامی که اهل مکه آن را از پیامبر

َ�تِ ٱ﴿ :دفرمای می دیگران آن را دیدند. اهللا تعالی اَعةُ ٱ ۡ�َ�َ �ن يََرۡواْ َءايَٗة   ١ ۡلَقَمرُ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ
ۡسَتِمّرٞ  قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت و « .]٢-١القمر: [ ﴾٢ُ�ۡعرُِضواْ َوَ�ُقولُواْ ِسۡحٞر مُّ

و از جمله معجزات او » ببینند روي بگردانند و گویند سحري دنباله دار استاي  نشانه هرگاه

ِيٓ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ :فرماید می سراء و معراج است. اهللا تعالیا َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ
َ
را شبی از اش  پاك و منزه است خدایی که بنده« .]١اإلرساء: [ ﴾ۡ�

 ».مسجد الحرام به سوي مسجد االقصی سیر داد
که خداوند بر دست او بسـیاري   صمبران بسیارند خصوصاً معجزات پیامبر مامعجزات پیا

از آیات و دالیل که براي هیچ پیامبري قبل از او جمـع ننمـوده را جمـع کـرده اسـت و آنچـه       
 از آن است.هاي  اینجا آورده شده تنها نمونه
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 تعریف کرامت

مقدمة هلا تظهـر ىلع يـد الكرامة: أمر خارق للعادة غ� مقرون بدعوى انلبوة وال هو (
کرامت بـه کـاري خـارق    « عبد ظاهر الصالح مصحوب بصحيح االعتقاد والعمل الصالح)

اي براي ادعـاي   و حتی مقدمه کند مین که انجام دهنده آن ادعاي پیامبري شود میالعاده گفته 
 صالحی که داراي عقیده اي صحیح و عمل صالح است ظـاهر اي  بنده باشد و بر دست نمی آن
 ».شود می

 شوند را خارج می : کارهایی که بر حسب عادت انجامأمر خارق للعادة شود می وقتی گفته
 سازد. می

 گردد. می معجزات انبیاء خارج :غري مقرون بدعو النبوة شود می وقتی گفته

همه امورات خارق العـاده اي کـه قبـل از پیـامبري      :وال هو مقدمة هلـا شود می و وقتی گفته

 گردد. می از آن خارج هاست آن دهد و مقدمه پیامبري می رويبرایشان 

آنچه بر دست ساحر و کاهن کـه   :..ويظهر عىل يد عبد ظاهر الصالح شود می و اینکه گفته

 .شود میباشد خارج  می سحر و جادو
گذشته روي داده هاي  امت کرامات اولیاء بسیارند از جمله آنچه در حق بعضی از صالحان

ُ�ََّما َدَخَل ﴿ :فرماید می خبر داده است. ‘مله آنچه است که خداوند از مریماست. از آنج
ٰ لَِك َ�َٰذ�ۖ قَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد  لِۡمۡحَراَب ٱَعلَۡيَها َزَ�رِ�َّا  َّ�

َ
ِۖ ٱوََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقاۖ قَاَل َ�َٰمۡرَ�ُم � َّ�﴾ 

یافت.  می شد نزد او روزي می دزکریا هروقت که در محراب بر او وار« .]٣٧عمران:  آل[
و از آن جمله ». گفت اي مریم این از کجا براي تو آمده است. گفت: این از جانب خداست

را در کتابش بازگو نموده و از آن خبر داده ها  آن اصحاب کهف هستند که خداوند داستان
 است.

ثابت است کـه او   سو از جمله کرامات اولیاء از این امت آنچه که در حق اسید بن حضیر
 کرد مالئکه به خاطر قرائت او به مانند سایبانی که در آن نور بود نـازل  می سوره کهف قرائت
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در کاسـه   م سـلمان و ابـودرداء   انـد.  سـالم کـرده   سشدند. مالئکه بر عمـران بـن حصـین    می
گفتند. خبیب بـن   می گفت یا آنچه در آن بود تسبیح می خوردند، پس کاسه تسبیح می بزرگی

در دست مشرکان مکه اسیر بود؛ خداوند او را شرافت و بزرگی بخشید بـه او انگـور    سعدي
 خورد درحالیکه در مکه انگور نیست. می داده بود و او

ــا ســپاهش بــاالي دریــا بــر اســب  سعــالء حضــرمی هایشــان گذشــتند در حالیکــه زیــن  ب
اسـیر اسـود عنسـی    هنگامی که  :هایشان خیس نگردید. و آنچه براي ابومسلم خوالنی اسب

دهی کـه مـن پیـامبر خـدا هسـتم؟       می کرد، روي داد. به او گفت: شهادت که ادعاي نبوت می
رسول خداست؟ گفـت: بلـه. دسـتور     صدهی که محمد می شنوم. گفت: شهادت نمی گفت:

خواند و آن آتش سرد و سالمت  می داد که او را در آتش اندازند. او را دیدند که در آن نماز
سـیره و تـاریخ نقـل     هـاي  کتـاب  چیزهاي دیگر که بسیارند از جمله آنچـه کـه در   شده است.

 اند. شده

 فرق بین معجزه و کرامت
 رود بـرخالف کرامـت کـه صـاحب آن ادعـاي نبـوت       مـی  معجزه براي ادعاي نبوت بکار

و به خاطر تبعیت از پیامبر و استقامت بر شـریعتش آن کرامـت بـرایش حاصـل شـده       کند مین
ه خاص پیامبران و کرامت براي اولیاء است. در مجموع هر دو امري خارق العـاده  است. معجز

از معجـزات رسـولش اسـت کـه خداونـد را بـا شـریعتش        اي  نشـانه  هستند. هر کرامت اولیایی
 .کند می عبادت

اطالق معجزه بر کارهاي خارق العاده انبیاء و کرامت بر کارهـاي خـارق العـاده اولیـاء دو     
باشند. و آن اصطالحی است کـه علمـا بعـداً     نمی که در کتاب و سنت موجوداصطالح هستند 

و براي فهم و معناي آن دو به آنچه در نصوص حق بیان شـده، مراجعـه   اند  بر آن دو بکار برده
 اند. کرده
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 حکم ایمان به معجزات و کرامات
صوص کتـاب و  باشد که ن ایمان به معجزات انبیاء و کرامات اولیاء اصلی از اصول دین می

از کرامـات اولیـاء) واجـب    ( کند می سنت بر آن شاهد است مسلمانی که رویدادي را مشاهده
است که به صحت آن معتقد باشد و بداند کـه آن حـق اسـت. و گرنـه تکـذیب آن یـا انکـار        
چیزي از آن رد کردن نصوص و مخالفت کردن آنچه است که واقع شده و انحـراف بزرگـی   

 ن دین و علماي مسلمانان در این باب بر آن هستند. و اهللا تعالی اعلم.است از آنچه اماما

 دوستی و دوست داشتن در اسالم :مبحث یازدهم

والیت ضد دشمنی اسـت و در اصـل والیـت بـه معنـی محبـت و نزدیکـی اسـت و اصـل          
 عداوت به معنی کینه و دوري است.

 باشد. دات میوالیت در اصطالح نزدیک شدن به اهللا تعالی با انجام عبا
که دو صفت در او جمع شده باشد: ایمان و تقوا.  شود می ولی در شریعت به کسی گفته

َ�ٓ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ ِينَ ٱ ٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ َءاَمُنواْ  �َّ

و  هاست آن آگاه باشید که دوستان خداوند نه ترسی بر« .]٦٣-٦٢يونس: [ ﴾٦٣َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن 
 ».شوند کسانی که ایمان آوردند و متقی بودند نه نارحت می

 برتري یافتن اولیاء بر یکدیگر
 هنگامی که اولیاء خداوند مؤمن متقی باشد بر حسب ایمان و تقوایش به اهللا تعالی نزدیـک 

ر باشـد کـاملترین نزدیکـی او بـه خداسـت.      تر و تقوایش بیشـت  کسی که ایمانش کامل شود می
 مردم در نزدیکی به خداوند بعضی بر بعضی دیگر به اندازه فضیلتشان در ایمان و تقـوا فزونـی  

 یابند. می
باشـند و برتـرین    مـی  برترین اولیاء خداوند، انبیاء او هستند و برترین پیامبرانش، رسـوالنش 

در بـین  هـا   آن و برتـرین  صوسی، عیسی و محمدرسوالن، پیامبران اولوالعزم نوح، ابراهیم، م
ــوالعزم محمــد  ــامبران اول اســت کمــا اینکــه آن در جــاي خــودش بحــث شــد ســپس    صپی
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باشد. سپس مردم در فضیلت اینکـه بـین سـه نفـر باقیمانـده کـدام برتـر اسـت          می ؛ابراهیم
 اختالف دارند.

 انواع اولیاء اهللا
گیرندگان مقرب و دسته دیگر: اصحاب یمین دسته اول: سبقت  اند: اولیاء خداوند دو دسته

 باشند. می میانه روانها  آن هستند که

َوَ�َعِت  إَِذا﴿ :فرماید میرا ذکر نموده است. ها  آن اهللا تعالی در چندین جاي کتابش
افَِعٌة   ٢لَۡيَس لَِوۡ�َعتَِها َ�ذِبٌَة   ١ لَۡواقَِعةُ ٱ ِت   ٣َخافَِضةٞ رَّ �ُض ٱإَِذا رُجَّ

َ
ِت   ٤ا رَجّٗ  ۡ� َو�ُسَّ

َباُل ٱ ا  ۡ�ِ ا  فََ�نَۡت  ٥�َّسٗ �َبّثٗ ۡزَ�ٰٗجا ثََ�َٰثٗة   ٦َهَباٗٓء مُّ
َ
ۡصَ�ُٰب  ٧َوُ�نُتۡم أ

َ
ۡصَ�ُٰب  لَۡمۡيَمَنةِ ٱ فَأ

َ
َمآ أ

ۡصَ�ُٰب  ٨ لَۡمۡيَمَنةِ ٱ
َ
ۡصَ�ُٰب  َمةِ  َٔ لَۡمۡ� ٱ َوأ

َ
ٰبُِقونَ ٱوَ   ٩ َمةِ  َٔ لَۡمۡ� ٱَمآ أ ٰبُِقونَ ٱ ل�َّ    ١٠ ل�َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ�ونَ ٱ ِٰت  ِ�  ١١ لُۡمَقرَّ آن واقعه چون وقوع یابد در وقوع آن « .]١٢-١الواقعة: [ ﴾١٢ �َِّعيمِ ٱَج�َّ
ریزه  ها کوه دروغی نیست پست کننده و باال برنده است. چون زمین با تکان لرزنده شود و
امند اصحاب ریزه شوند و غباري پراکنده گردد و شما سه دسته شوید: اصحاب یمین کد

یمین؟ و یاران دست چپ کدامند یاران دست چپ؟ سبقت گیرندگان مقدمند آنان همان 
اصحاب چپ هستند ها  آن برد. دسته آتش و می سه دسته را نام». ي پر نعمتها باغ مقربانند در

را ها  آن شوند. می و دو دسته از بهشت که به اصحاب یمین و سبقت گیرندگان مقرب تقسیم

ٓ ﴿ :فرماید میو  کند می در آخر سوره ذکردوباره  ا مَّ
َ
�ِ�َ ٱإِن َ�َن ِمَن  فَأ فََرۡوٞح   ٨٨ لُۡمَقرَّ

ٓ  ٨٩َوَرۡ�َحاٞن وََجنَُّت نَعِيٖ�  ا مَّ
َ
ۡصَ�ِٰب  َوأ

َ
ۡصَ�ِٰب   ٩٠ ۡ�َِم�ِ ٱإِن َ�َن ِمۡن أ

َ
فََسَ�ٰٞم لََّك ِمۡن أ

باشد در آسایش و راحت و بهشت پر اما اگر از مقربان « .]٩١-٨٨والقعة: [ ﴾٩١ ۡ�َِم�ِ ٱ
عمل هر دو  صپیامبر». نعمت و اگر از اصحاب یمین باشد از یاران راست بر تو سالم باد

 صپیامبر کند می باشد ذکر می دسته را در حدیثی که مشهور به اولیاء است و حدیثی قدسی
 صکه پیامبر کند می روایت سو بخاري از ابوهریره کند می آن را از پروردگارش روایت

ٍء « :فرماید می َّ َ�بِْدي �يَِشْ َْرِب َوَما َ�َقرََّب إيِلَ
ْ
َ قَاَل َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا َ�َقْد آَذْ�تُُه بِاحل إِنَّ ا�َّ
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ِحبَُّه 
ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ ا اْ�رَتَْضُت َعلَيِْه َوَما يََزاُل َ�بِْدي َ�تََقرَُّب ِإيلَ َّ ِممَّ َحبَّ إيِلَ

َ
ْحبَبْتُُه أ

َ
إَِذا أ

فَ
ي ُ�برِْصُ بِِه َوَ�َدُه الَّيِت َ�بِْطُش بَِها َورِْجلَُه الَّيِت َ�مْ  ِ

َّ
ُه اذل ي �َْسَمُع بِِه َوَ�رَصَ ِ

َّ
يِش ُكنُْت َسْمَعُه اذل

ِ�يَذنَّهُ 
ُ َ
ْعِطيَنَُّه َولنَِئْ اْستََعاَذِ� أل

ُ َ
لَِ� أل

َ
رکس، با : هفرماید می خداوند متعال« ١»بَِها َو�ِْن َسأ

نمایم. و بنده ام با هیچ چیز محبوبی نزد من  می دوستان من دشمنی کند، من با او اعالن جنگ
. و همچنان با انجام شود مین به من نزدیک ام، ي انجام آنچه که بر او فرض قرار داده به اندازه

محبت  گیرد. پس هنگامی که مورد می جوید تا اینکه محبوب من قرار می نوافل به من تقرب
 شنود و ها می آن ي شوم که بوسیله می من قرار گرفت، من گوش، چشم، دست و پایش

کنم و اگر پناه بخواهد،  می رود. و اگر از من طلب کند، به او عطا می گیرد و راه می بیند و می
 نیکوکاران اصحاب یمین هستند که با انجام فرائض به خداوند تقرب». دهم می او را پناه

حرام ها  آن دهند و آنچه را بر می واجب نموده انجامها  آن و آنچه را که خداوند بر جویند می
و از مباحات دست  کنند مین گویند و نفسهایشان به انجام مستحبات مکلف می نموده ترك

 برنمی دارند. اما سبقت گیرندگان مقرب به خداوند با انجام نوافل بعد از فرائض تقرب
 دهند و محرمات و مکروهات را ترك می مستحبات را انجام جویند پس واجبات و می
جویند از آنچه  می جویند پس به سوي اهللا تعالی با تمام آنچه بر انجام آن قادرند تقرب می

را بطور کامل دوست ها  آن دهند. خداوند می محبوب خدا شوند، انجامها  آن شود می باعث

وال « :فرماید میپذیرد همانگونه که  می دعاهایشان راو  کند می را از گناهان دورها  آن دارد، و

جوید تا  می ام با انجام نوافل به من تقرب بنده« )..»يزال عبدَي يتقرب إيل بانلوافل حىت أحبه
 تا آخر آنچه که در حدیث ذکر شده است.» گیرد می اینکه محبوب من قرار

 اولیاء خداوند مخصوص هیچ لباس و هیئتی نیستند
داوند از غیر خودشان در میان مردم بر آنچه نزد اهل علم و تحقیـق از اهـل سـنت    اولیاء خ

 شوند. نمی بیان شده است به وسیله لباس و شکلشان تمییز داده
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وليس ألويلاء اهللا يشء يتمـ�ون ( انـد:  بعضی از امامان صاحب کتاب در باره اولیاء گفته

يتمـ�ون بلبـاس دون بلـاس إذا اكن به عن انلاس يف الظاهر من األمـور املباحـات، فـال 
مباحا، وال حبلق شعر أو تقص�ه أو ضفره إذا اكن مباحا. كما قيل �م من صديق يف قباء، 
ُ َعلَيِْه وََسلِّم إذا لم  و�م من زنديق يف عباء، بل يوجدون يف مجيع أصناف أمة �مد َص�َّ ا�َّ

هل القرآن، وأهل العلم، يوجدون ي�ونوا من أهل ابلدع الظاهرة والفجور، فيوجدون يف أ
بـراي اولیـاء خداونـد در    « يف أهل اجلهاد والسيف، و�وجدون يف اتلجارة والصناع والـزراع)

را از مردم تشخیص داد و به وسیله جامـه و  ها  آن ظاهر چیزي از کارهاي مباح نیست که بتوان
یدن موي سر، کم کردن باشد و به وسیله تراش نمی لباس هنگامی که مباح باشد، قابل تشخیص

یا دراز کردن آن هنگامی که مباح باشد قابل تشخیص نیستند. همچنانکه گفتـه شـده چـه بسـا     
کسی که قبایش پوشیده است، صدیق و کسی که عبایش کوتاه است، زنـدیق باشـد بلکـه آن    

وجود دارد هنگامی که اهل بدعت ظاهري و گنـاه نباشـد    صامت محمدهاي  در تمام صنف
هل قرآن، اهل علم در اهل جهـاد و شمشـیر و در اهـل تجـارت و صـنعت و زراعـت       پس در ا

 ».شود می یافت

 باطل بودن آنچه اهل غلو و افراط به آن معتقدند
دانند و و توانایی این را نـدارد کـه در مخلوقـات     نمی اولیاء خداوند معصوم نیستند و غیب

خواهند کـه چیـزي    نمی ند یا از مردمنمای نمی تصرف کنند و مردم را براي تعظیم خود دعوت
بدهند و هـرکس آن را انجـام دهـد او ولـی خـدا نیسـت       ها  آن هایشان را به از اموال و بخشش

 باشد. و اهللا تعالی اعلم. می بلکه کذابی بسیار گنهکار و دوست شیطان





 
 
 

 ایمان به روز آخرت

 قیامت و انواع آن هاي  مبحث اول: نشانه

 یعنی اوائل آن. أرشاط اليشء باشد و گفته شده می ه معنی نشانهاشراط جمع شرط است و ب
باشد. زیرا نشـانه هـر چیـزي     آیند، می می و در زبان عرب به معنی نزدیکترین چیزهایی که

 اولین آن است.

 :فرماید می . اهللا تعالیشود میبخشی از اجزاي زمان است و از آن به قیامت تعبیر  الساعةو 

اَعةِ ٱ ِعۡلمُ  ۥوَِعنَدهُ ﴿  از مشهورترین الساعةو » و علم قیامت نزد اوست« .]٨٥الزخرف: [ ﴾لسَّ

روز قیامت در نصوص شرعی و کالم مردم است و آن روز بخاطر این به این نام هاي  نام
 .کند می آید و مردم را در یک لحظه جمع می خبر بی نامگذاري شده زیرا یک مرتبه و

 شوند. اهللا تعالی می هایی که قبل از برپایی آن واقع متو عالها  یعنی نشانه أرشاط الساعة

اَعةَ ٱيَنُظُروَن إِ�َّ  َ�َهۡل ﴿ :فرماید می ۚ  لسَّ اُطَها َ�ۡ
َ
�َِيُهم َ�ۡغَتٗةۖ َ�َقۡد َجآَء أ

ۡ
ن تَأ

َ
آیا « .]١٨حممد: [ ﴾أ

 ».هاي آن پدیدار شود فرا رسد و عالمتها  آن برند که رستاخیز ناگهان بر می جز این انتظار

 قیامتهاي  انواع نشانه
 شوند: می قیامت به سه دسته تقسمهاي  نشانه

 دسته اول:
باشد. بر  می صکه از آن جمله بعثت پیامبر اند. دور که آمده و پایان یافتههاي  نشانه 

که  کند می روایت صکه از پیامبر ساساس آنچه در صحیحین از حدیث انس بن مالک

نَا َوالسَّ « فرمود:
َ
. وضم السبابة والوسطيبُِعثُْت أ بعثت من و قیامت مانند این « ١»اَعَة َكَهاَ�ْ�ِ
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و از آن جمله نصف شدن ماه » دو انگشت است و دو انگشت سبابه و وسطی را به هم چسپاند

َ�ِت ٱ﴿ :فرماید می بر اساس آنچه خداوند در کتابش به آن خبر داده است. اهللا تعالی َ�َ�ۡ 
اَعةُ ٱ و از آن » گردد قیامت نزدیک و ماه دو نصف می« .]١القمر: [ ﴾١ َقَمرُ لۡ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ

 جمله خارج شدن آتش از سرزمین حجاز که بخاطر آن گردن شترها در بصري روشن

 َ�ُقوُم « :فرماید می صکه رسول اهللا کنند می روایت سگردد. شیخین از ابوهریره می
َ

ال

رْ 
َ
ُْرَج نَاٌر ِمْن أ

َ
اَعُة َحىتَّ خت بِِل بُِبرْصَىالسَّ ِ

ْ
ْ�نَاَق اإل

َ
َِجاِز تيُِضُء أ

ْ
قیامت برپا « ٢»١ِض احل

و این » تا آتشی در حجاز برافروخته شود و گردن شتران را در بصري روشن گرداند شود مین
که خروج آن در   ه 654خبر داده بود در جمادي الثانی سال صآتش بر اساس آنچه پیامبر

و به سبب آن دره اي از آتش جاري شد و جماعتی از قسمت شرقی مدینه بود، ظاهر شد 
مردم آنجا و مردم شام نور آن را دیدند و مردم بصري گردن شتران در روشنایی آن همانگونه 

 خبر داده بود دیدند. صکه پیامبر

 دسته دوم:
ه بلکه زیاد شداند  که ظاهر شده و پایان نیافتههایی  وسطی و آن عبارتند از نشانههاي  نشانه 

پـا   هـاي  انسـان  اند. که از آن جمله جاریه آقاي خـود را بـه دنیـا آورد و    و به شدت منتشر شده
سـازند. بـر اسـاس     هاي چند طبقه و بلند مـی  بینی ساختمان برهنه، لخت، نیازمند و چوپان را می

 آنچه در حدیث جبریل مشهور اسـت کـه مسـلم آن را در فصـل اول از ایـن بـاب آورده کـه       

ِ� « :فرمایـد  می ْخرِبْ
َ
ائِِل قَاَل فَـأ ْعلََم ِمْن السَّ

َ
َمْسئُوُل َ�نَْها بِأ

ْ
اَعِة قَاَل َما ال ِ� َ�ْن السَّ ْخرِبْ

َ
قَاَل فَأ

ـاِء َ�تََطـ َعالَـَة راَِعَء الشَّ
ْ
ُعَراَة ال

ْ
َُفاَة ال

ْ
ْن تََرى احل

َ
َمُة َر�َّتََها َوأ

َ ْ
ْن تَِ�َ األ

َ
َماَرتَِها قَاَل أ

َ
اَولُوَن يِف َ�ْن أ

معجـم  «شود که تا دمشق سه مرحله فاصـله دارد.  (بصري)، شهري معروف در سوریه به آن حوران گفته می 1
 ).13/80» (فتح الباري«)و18/30»(شرح نووي بر صحیح مسلم«) و1/441»(البلدان
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 ُ
ْ

در این مسأله) داناتر از سؤال ( گفت مرا از روز قیامت خبر ده، فرمود: پرسیده شده« ١»نْيَانِ ابل

قیامت باخبر ساز، فرمود: آنکه کنیز آقـایش  هاي  کننده نیست، آن مرد گفت: پس مرا از نشانه
و ( کـاخ  را بزاید، و آنکه پا و تن برهنگان بینوا، و چوپان گوسفندان را ببینی که به برافراشـتن 

و از آن جمله خارج شدن سی دجـال کـه همگـی ادعـاي     » زیاده روي در ساختمان) بپردازند.
 فرمودنـد:  صروایت است که رسـول اهللا  سهمانگونه که در حدیث ابوهریره کنند می نبوت

ابُوَن قَِر�بًا ِمْن ثََالِ�َ� لُكُّهُ « الُوَن َكذَّ اَعُة َحىتَّ ُ�بَْعَث َدجَّ  َ�ُقوُم السَّ
َ

ِ ال نَُّه رَُسوُل ا�َّ
َ
 ٢»ْم يَْزُ�ُم �

مگر اینکه دجالهاي کذابی حدود سی نفر که همـه آنـان ادعـاي نبـوت      شود میقیامت بر پا ن«
 صو در سـنن ابـوداود و ترمـذي از ثوبـان روایـت اسـت کـه پیـامبر        » کنند، ظـاهر شـوند   می

ابُوَن ثََالثُ « فرمودند: يِت َكذَّ مَّ
ُ
 نيَِبَّ َو�ِنَُّه َسيَُكوُن يِف أ

َ
نَا َخاَ�ُم انلَِّبيَِّ� ال

َ
نَُّه نيَِبٌّ َوأ

َ
وَن لُكُُّهْم يَْزُ�ُم �

شـوند و هـر یـک از آنـان      همانا در امت من سی نفر مدعی نبوت دروغین ظاهر می« ٣»َ�ْعِدي
کند پیامبر خدا است در حالی که من خاتم انبیاء هستم و پیامبري بعد از من نخواهـد   گمان می

 ».آمد
جنگنـد.   می ن جمله ظاهر شدن کوهی از طال در فرات که مردم بخاطر آن با همدیگراز آ

ُفـَراُت « که فرمودند: کند می روایت صاز پیامبر سابوهریره
ْ
ـ ال اَعُة َحىتَّ َ�رِْسَ  َ�ُقوُم السَّ

َ
ال

َعٌة َو�ِْسُعوَن َوَ�ُقـوُل لُكُّ رَُجـٍل َ�ْن َجبٍَل ِمْن َذَهٍب َ�ْقتَِتُل انلَّاُس َعلَيِْه َ�يُْقتَُل ِمْن لُكِّ ِمائٍَة �ِسْ 
ُو ْ�

َ
ي أ ِ

َّ
نَا اذل

َ
ُ�وُن أ

َ
تا اینکـه رود فـرات کـوهی از طـال را      شود میقیامت بر پا ن« ٤»ِمنُْهْم لََع�ِّ أ

شـوند و همـه    ظاهر) کند. مردم بر سر آن بجنگند و نود و نه در صـد آنـان کشـته مـی    ( کشف
 ن عالمتی است که فاصله واقع شدن آن زیاد نیست.و ای» گویند شاید من زنده بمانم می

 ).8صحیح مسلم برقم ( 1
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 دسته سوم: 
آید که ده عالمت  می بزرگ است و هنگامی که ظاهر شوند قیامت به دنبال آنهاي  نشانه

مسلم در صحیحش از حذیفه بن اسید  اند. ظاهر نشدهها  آن باشند که هیچکدام از می و نشانه

لََع انلَّيِبُّ « که گفت: کند می روایت ُْن َ�تََذاَكُر َ�َقاَل َما  اطَّ
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َعلَيْنَا َو� َص�َّ ا�َّ

اَعَة قَاَل  َخاَن  ها آن تََذاَكُروَن قَالُوا نَْذُكُر السَّ لَْن َ�ُقوَم َحىتَّ تََرْوَن َ�بْلََها َعرْشَ آيَاٍت فََذَكَر ادلُّ
ْمِس مِ  ابََّة َوُطلُوَع الشَّ اَل َوادلَّ جَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوادلَّ ْن َمْغِر�َِها َونُُزوَل ِعيىَس ابِْن َمْرَ�َم َص�َّ ا�َّ

َمْغرِِب وََخْسٌف جِبَِز�َرِة 
ْ
ِق وََخْسٌف بِال َمرْشِ

ْ
ُجوَج َوثََالثََة ُخُسوٍف َخْسٌف بِال

ْ
ُجوَج َوَمأ

َ
َوَ�أ

ََمِن َ�ْطُرُد انلَّ  ُْرُج ِمْن ايلْ
َ

َعَرِب َوآِخُر َذلَِك نَاٌر خت
ْ
 َ�رَْشِِهمْ ال

َ
بر ما وارد شد  صپیامبر« ١»اَس إِىل

کنید؟  می در حالیکه ما مشغول گفتگو با هم بودیم. فرمود: درمورد چه چیز دارید صحبت
گردد تا ده نشانه آن نیاید که عبارتند  نمی گفتند: در مورد قیامت. فرمود: قیامت برپا

 ص.نزول عیسی بن مریم 5غرب. طلوع نمودن خورشید از 4.دابه3.دجال2.دخان1از:
که یکی در مشرق، یکی در مغرب و  ٢. روي دادن سه خسوف9و8و7.یأجوج و مأجوج6

و مردم را به سوي  شود می .آتشی که از یمن خارج10دهد می العرب روي ةدیگري در جزیر

و در بعضی احادیث دیگر مهدي، خراب شدن کعبه، بلند » دهد. می مکان قیامت فراري
 آن از زمین ذکر گردیده که ذکر آن خواهد آمد.گردیدن قر

باشـند و   مـی  هاي بزرگ قیامت این ده تا و اکثر محققین اهل علم بر این باورند که عالمت
 این سه و آنچه در حدیث حذیفه بن اسید ذکر شده جدا از روي دادن خسوف هستند و اینکه

ص حدیث بر واقع شـدن آن قبـل   از عالمتهاي قیامت هستند شکی نیست همانگونه که نها  این
از نشانه دهم داللت دارد و این مقدمه اي براي آن است و براي این گفته در روایت دیگـري،  
حدیث حذیفه بن اسید گواه است و مسلم همچنین آن را روایـت کـرده و در آن خسـوف را    

 ).2901صحیح مسلم برقم ( 1
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 تَُ�وُن َحىتَّ إِنَّ « :فرماید می در ذکر بر غیر آن از عالمتها بیان داشته آنجا که پیامبر
َ

اَعَة ال السَّ

َخـاُن  َعَرِب َوادلُّ
ْ
َمْغرِِب وََخْسٌف يِف َجِز�َرِة ال

ْ
ِق وََخْسٌف بِال َمرْشِ

ْ
تَُ�وَن َعرْشُ آيَاٍت َخْسٌف بِال

اُل  جَّ آید: خسوف در مشرق، خسـوف در مغـرب    می تا ده نشانه شود مین قیامت برپا« ١..)»َوادلَّ

را ذکـر کـرده اسـت.    هـا   سـپس بقیـه نشـانه   » …دجـال و   العرب، دخان، ةو خسوف در جزیر

فأول اآليات ىلع ما يف هذه الرواية اخلسوفات اثلالثة وقد وقع بعضـها يف ( :گوید می قرطبی

ُ َعلَيِْه وََسلِّم ذكره ابن وهب در این روایـت خسـوف   ها  از اولین نشانه« ...)زمن انليب َص�َّ ا�َّ
که ابـن وهـب ذکـر کـرده      صلی اهللا علیه وسلم زمان پیامبرسه گانه است که بعضی از آن در 

 گردد: می و در زیر براي این ده عالمت به تفصیل با دالیل تقدیم». واقع شده است

 عالمت اول: خروج مهدي
و در حالیکـه   شـود  مـی  متولـد  مو او مردي از اهل بیت است و از فرزندان حسن بن علـی 

صلی اهللا علیـه   نماید. اسمش موافق اسم پیامبر می داد پرزمین پر از ظلم و ستم است از عدل و 
 ساست. ابوداود و ترمذي از عبداهللا بن مسعود صو اسم پدرش موافق اسم پدر پیامبروسلم 

َعـَرَب « فرمود:صلی اهللا علیه وسلم  که پیامبر کنند می روایت
ْ
ْ�يَا َحـىتَّ َ�ْمِلـَك ال  تَْذَهُب ادلُّ

َ
ال

ْهِل بَيْ 
َ
 َكَمـا رَُجٌل ِمْن أ

ً
رَْض قِْسـًطا وََعـْدال

َ ْ
 األ

ُ
يِب َ�ْمَأل

َ
�ِيِه اْسُم أ

َ
يِت يَُواِطُئ اْسُمُه اْسِ� َواْسُم أ

ًما وََجْوًرا
ْ
رسد تا اینکه مردي از اهل بیتم که هم اسم من و اسـم   دنیا به پایان نمی« ٢»ُمِلئَْت ُظل

انگونـه کـه پـر از    پدرش هم اسم پدر من است حکومت عرب را بدست گیـرد و زمـین را هم  
 ».کند می ظلم و ستم شده پر از عدل و داد

 ).2901صحیح مسلم برقم ( 1
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 نشانه دوم: ظهور مسیح دجال
و به وسیله او بسـیاري از   شود می و او مردي از فرزندان آدم است که در آخرالزمان خارج

 گردنـد. خداونـد بـر دسـت او بعضـی از اعمـال خـارق العـاده را جـاري          مـی  مردم دچار فتنـه 
باطل او بر مؤمن اثر ندارد و داخـل تمـام شـهرها جـز مکـه و       کند می ییسازد. ادعاي خدا می

و با او آتش و بهشت است. آتش او بهشت، و بهشت او آتـش اسـت. احادیـث     شود می مدینه
صحیح بر خروج او داللت دارند. از آن جمله حدیث عبداهللا بـن عمـرو بـن عـاص اسـت کـه       

َ�ْـُرُج « :فرمایـد  مـی کـه   کنـد  می روایتسلم صلی اهللا علیه و مسلم در صحیحش از رسول اهللا

ْرَ�ِعـَ� اَع 
َ
ْو أ

َ
ْرَ�ِعـَ� َشـْهًرا أ

َ
ْو أ

َ
ْرَ�ِعـَ� يَْوًمـا أ

َ
ْدرِي أ

َ
 أ

َ
ْرَ�ِعَ� ال

َ
يِت َ�يَْمُكُث أ مَّ

ُ
اُل يِف أ جَّ ًمـا ادلَّ

نَُّه ُعْرَوُة ْ�ُن َمْسُعوٍد َ�يَْطلُبُهُ 
َ
ُ ِعيىَس اْ�َن َمْرَ�َم َك� دجـال در امـت مـن    « ١»َ�يُْهِلُكهُ  َ�يَبَْعُث ا�َّ

دانم چهل روز یا چهـل مـاه، یـا چهـل سـال پـس        نمی ماند می و در زمین چهل شود می خارج
خوانـد و بـه    مـی  فرستد که او مانند عروه بن مسـعود اسـت او را   خداوند عیسی بن مریم را می

صلی اهللا علیه  اهللا و در صحیحین از عبداهللا بن عمر روایت است که رسول». رساند می هالکت
در میان مردم بلند شد و خداوند را بر آنچه شایسته او بود حمد و ثنا گفت سپس دجـال   وسلم

نْـَذرَُه نُـوٌح قَْوَمـُه « را ذکر نمود و فرمود:
َ
نَْذرَُه قَْوَمُه لََقـْد أ

َ
 قَْد أ

َّ
نِْذُرُكُموُه َوَما ِمْن نيَِبٍّ إِال

ُ
إِ�ِّ أ

قُوُل لَُ�مْ 
َ
ْعَورَ  َولَِ�ْن َسأ

َ
َ لَيَْس بِـأ نَّ ا�َّ

َ
ْعَوُر َوأ

َ
نَُّه أ

َ
ُه نيَِبٌّ ِلَقْوِمِه َ�ْعلَُموَن �

ْ
 لَْم َ�ُقل

ً
 ٢»ِ�يِه قَْوال

را از او برحـذر  اش  دارم. و هیچ پیـامبري نیامـده مگـر اینکـه قـوم      می من شما را از او بر حذر«
 . امـا مـن دربـارة او سـخنی    را برحـذر داشـته اسـت   اش  داشته است. از آن جمله، نوح نیز قـوم 

گویم که هیچ پیامبري براي قومش نگفته است. دجـال، یـک چشـم و احـول اسـت. ولـی        می
 ».خداوند، چنین نیست
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 از آسمان به زمین ؛عالمت سوم: نزول عیسی
کشد و کار دجال  می شکند، خوك را می ، صلیب راکند می او در زمین به عدالت حکم

ه نصوص از کتاب و سنت بر آن داللت دارند. اهللا تعالی در . همانگونه ککند می را تمام

اَعةِ  ۥ�نَّهُ ﴿ :فرماید می کتابش براي اي  نشانه و همانا آن،« .]٦١الزخرف: [ ﴾َلعِۡلٞم ّلِلسَّ
و این روایت از ابن  کنند می بیشتر مفسرین به این آیه بر نزول عیسی استدالل». رستاخیز است

 کند می در تفسیر این آیه روایت ماحمد در مسندش از ابن عباسعباس نقل شده است. امام 

آن خروج « ١»هو خروج عيىس ابن مر�م عليه السالم قبل يوم القيامة« :گوید می که
همانگونه که احادیث صحیح بر نزول ». قبل از روز قیامت است ؛عیسی بن مریم

صلی اهللا علیه  پیامبر روایت است که س. در صحیحین از ابوهریرهکنند می داللت ؛عیسی

ُ َعلَيِْه « :فرماید می وسلم َل ِ�يُ�ْم اْ�ُن َمْرَ�َم َص�َّ ا�َّ ْن َ�ْ�ِ
َ
ُوِشَ�نَّ أ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ يلَ ِ

َّ
َواذل

َماُل َحىتَّ 
ْ
ْزَ�َة َوَ�ِفيُض ال ِ

ْ
�َر َوَ�َضَع اجل ِ�ِْ

ْ
ِليَب َوَ�ْقتَُل اخل  َ�يَْكرِسَ الصَّ

ً
 وََسلََّم َحَكًما اَعِدال

َ
 ال

ْ�َيا َوَما ِ�يَها ا ِمْن ادلُّ َواِحَدُة َخْ�ً
ْ
ْجَدُة ال َحٌد وََحىتَّ تَُ�وَن السَّ

َ
سوگند به ذاتی که « ٢»َ�ْقبَلَُه أ

بن مریم نزول خواهد کرد. او حاکم عادلی خواهد  جان من در دست اوست،  بزودي عیسی 
در زمان ( یه را برمی دارد وبود، صلیب را خواهد شکست و خوك را از بین خواهد برد و جز

 ».که کسی حاضر به پذیرفتن مال، نخواهد شد شود می ثروت و دارایی بحدي زیاد )ایشان

 عالمت و نشانه چهارم: خروج یأجوج و مأجوج
از ها  آن را بکشد. گفته شدهها  آن تواند نمی مخلوقات بسیاري هستند کسیها  آن و

ها  آن باشند و کتاب و سنت بر خروج ، میاست ؛نوادگان یافث که از فرزندان نوح

ٰٓ ﴿ :فرماید میداللت دارد. اهللا تعالی  ِ َحَدٖب  َح�َّ
ُجوُج وَُهم ّمِن ُ�ّ

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
إَِذا فُتَِحۡت يَأ
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بَۡ�ُٰر  ۡ�َقُّ ٱ لۡوَۡعدُ ٱ ۡ�َ�ََب ٱوَ  ٩٦يَنِسلُوَن 
َ
ِينَ ٱفَإَِذا ِ�َ َ�ِٰخَصٌة � َّ�  ْ  .]٩٧-٩٦األنبياء: [ ﴾َ�َفُروا

در ( گذرند. گردند و آنان از هر بلندي و ارتفاعی می تا زمانی که یاجوج و مأجوج رها می«

 شوند روز قیامت) نزدیک است پس ناگهان چشمان کفار خیره می( این هنگام) وعدة راستین
 که رسول اهللا کنند می روایت كشیخین از زینب بنت جحش». ایستند) و از حرکت باز می(

ُ َو�ٌْل « روزي با حالت هراسان بر او داخل شد و فرمود: یه وسلمصلی اهللا عل  ا�َّ
َّ

َ إِال  إِهلَ
َ

ال

ُجوَج ِمثُْل َهِذهِ وََحلََّق بِإِْصبَِعِه 
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
َْوَم ِمْن رَْدِم يَأ َعَرِب ِمْن رَشٍّ قَْد اْ�رَتََب فُِتَح ايلْ

ْ
لِل

ْ�َهاِم َوالَّيِت تَِليَها ِ
ْ

واي بر عرب از شري که امروز نزدیک شد. امروز سد » ال اهللاال اله ا« ١).».اإل
 ».دو انگشت ابهام و مجاورش را حلقه کرد) باز شد( یاجوج و ماجوج اینطور

 عالمت و نشانه پنجم: انهدام کعبه و ربودن زیور آالت آن
 مردي داراي سـاق پاهـاي کوچـک و دراز از حبشـه کعبـه را ویـران و زیـور آالت آن را       

 که پیامبر کنند می روایت س همانگونه که سنت بر آن شاهد است. شیخین از ابوهریرهبرد  می

َبََشـةِ « :فرماید می صلی اهللا علیه وسلم
ْ
ـَو�َْقتَْ�ِ ِمـْن احل َكْعبََة ُذو السُّ

ْ
مـردي داراي  « ٢»ُ�َرُِّب ال

از و امام احمـد بـا سـند صـحیح     » کند ساق پاي کوچک و باریک از حبشه کعبه را خراب می
 شـنید کـه فرمـود:   صـلی اهللا علیـه وسـلم     کـه او از رسـول اهللا   کند می عبداهللا بن عمرو روایت

يَتََها َوُ�َرُِّدَهـا ِمـْن ِكْسـَوتَِها َولََكـ«
ْ
َبََشِة َو�َْسلُبَُها ِحل

ْ
َو�َْقتَْ�ِ ِمْن احل َكْعبََة ُذو السُّ

ْ
�ِّ ُ�َرُِّب ال

َ
�

َ�يِْدعَ 
ُ
َصيِْلَع أ

ُ
ِْه أ

َ
ْ�ُظُر إِيل

َ
مردي داراي ساق پاي باریـک و  « ٣»يرَْضُِب َعلَيَْها بِِمْسَحاتِِه َوِمْعَوهِلِ  أ

سازد مثـل   کند و کسوت و زینت آالت را از آن جدا می کوچک از حبشه کعبه را خراب می
 ».کوبد بینم با سري طاس و مفاصل کج با بیل و کلنگش به کعبه می اینکه اکنون من او را می
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 عالمت ششم: دخان
را در ها  آن پوشاند و می و مردم را شود می آن دود بزرگی است که از آسمان جاري و

ِ�  ۡرتَقِۡب ٱفَ ﴿ :فرماید می برمی گیرید که قرآن و سنت بر آن شاهدند. اهللا تعالی
ۡ
َمآءُ ٱيَۡوَم تَأ  لسَّ

بِٖ�  ِ�ٞم  �َّاَسۖ ٱ َ�ۡغَ�  ١٠بُِدَخاٖن مُّ
َ
منتظر باش تا « .]١١-١٠الدخان: [ ﴾١١َ�َٰذا َعَذاٌب أ

روزي آسمان دودي واضح و آشکار ظاهر کند و همه مردم را در بر گیرد این عذاب 
 است همانگونه که گذشت از پیامبر س و از سنت حدیث حذیفه بن اسید» دردناکی است

َعرْشَ آيَاٍت إِ�ََّها لَْن َ�ُقوَم َحىتَّ تََرْوَن َ�بْلََها « که فرمود: کند می روایت صلی اهللا علیه وسلم

ابَّةَ  اَل َوادلَّ جَّ َخاَن َوادلَّ گردد تا ده نشانه آن نیاید که دخان، دجال  نمی قیامت برپا« ١»فََذَكَر ادلُّ
 ».و دابه را ذکر نمود

 نشانه هفتم: بلند شدن قرآن از زمین به سوي آسمان
حذیفـه اسـت   ماند. و دلیل بر آن حـدیث   نمی بصورت نوشته یا در قلب باقیاي  آیه از آن

ِْسَالُم َكَما يَـْدرُُس ويَْشُ « که فرمود: کند می روایتصلی اهللا علیه وسلم  که از پیامبر
ْ

يَْدرُُس اإل

ِ َعـزَّ   َصَدقٌَة َولَيرُْسَى ىلَعَ ِكتَـاِب ا�َّ
َ

 �ُُسٌك َوال
َ

 َصَالٌة َوال
َ

 يُْدرَى َما ِصيَاٌم َوال
َ

اثلَّوِْب َحىتَّ ال
ْلٍَة فَ 

َ
رِْض ِمنُْه آيَةٌ وََجلَّ يِف يل

َ ْ
 شود می اسالم همانند نقش و نگار لباس پاك« ٢)..».َال َ�بىَْق يِف األ

 داد. و بر کتاب خداوند عزوجل در شـبی  نمی تا آنجا که کسی روزه، نماز، قربانی و زکات را
 ».باقی نمانده استاي  آیه گذرد در حالیکه در زمین از آن می

 ).2901صحیح مسلم برقم ( 1
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 از مغرب نشانه هشتم: طلوع نمودن خورشید 

ِ� َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِك ﴿ :فرماید می قرآن و سنت بر این نشانه دلیل هستند. اهللا تعالی
ۡ
يَۡوَم يَأ
ۡو َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها خَ 

َ
�ۗ َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ  .]١٥٨األنعام: [ ﴾ۡ�ٗ

گارت بیایند کسی که قبالً ایمان نیاورده یا در ایمان خویش روزي که بعضی از آیات پرورد«
تعدادي از مفسرین بر » عمل خیري را کسب نکرده ایمان آوردنش براي او هیچ نفعی ندارد

این رأي هستند که منظور از بعضی آیات پروردگار، طلوع نمودن خورشید از مغرب آن 

وأو� األقوال بالصواب ( :گوید می آیهاست. طبري بعد از ذکر سخنان مفسرین در باره این 

ُ َعلَيِْه وََسلِّم أنه قال ذلك ح� تطلع  يف ذلك ما تظاهرت به األخبار عن رسول اهللا َص�َّ ا�َّ
سخنان به صواب و درستی در این باره اخباري است که از ترین  اولی« ١الشمس من مغر�ها)

شیخین از ». باشد می دن خورشید از مغربدر باره طلوع نموصلی اهللا علیه وسلم  رسول اهللا

اَعُة « فرماید: می صلی اهللا علیه وسلم که رسول اهللا کنند می روایت س ابوهریره  َ�ُقوُم السَّ
َ

ال

 َ�نَْفعُ 
َ

مْجَُعوَن فََذلَِك ِحَ� ال
َ
إَِذا َطلََعْت فََرآَها انلَّاُس آَمنُوا أ

ْمُس ِمْن َمْغِر�َِها فَ  َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ
ا�َ  ْو َكَسبَْت يِف إِيَمانَِها َخْ�ً

َ
گردد تا  نمی قیامت برپا« ٢»ْفًسا إِيَماُ�َها لَْم تَُ�ْن آَمنَْت ِمْن َ�بُْل أ

 پس هنگامی که مردم آن را دیدند همگی ایمان کند می اینکه خورشید از مغرب طلوع
ل نیکویی را کسب آورند در آن هنگام کسی که قبالً ایمان نیاورده یا در ایمان خویش عم می

 »باشد. نمی ننموده ایمانش براي او سودمند

 نشانه نهم: خروج دابه
و آن مخلوق بزرگی است. گفته شده طول آن شصت ذراع است و داراي دست و پا و 

باشد و گفته شده خلقت او شبیه تعدادي از حیوانات است. قرآن و سنت بر خروج  می پشمالو

 .97/  8تفسیر ابن جریر ج 1
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َعلَۡيِهۡم  ۡلَقۡوُل ٱ۞�َذا َوَ�َع ﴿ :فرماید می دارند. اهللا تعالی آن قبل از برپایی قیامت داللت
ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّٗة ّمَِن 

َ
�ِض ٱأ

َ
نَّ  ۡ�

َ
 .]٨٢النمل: [ ﴾٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنوَن َ�نُواْ � �َّاَس ٱتَُ�ّلُِمُهۡم أ

آوریم که  اي مردم بیرون میرسد. دابه را از زمین بر هنگامی که فرمان وقوع قیامت فرا می«
 از پیامبر س ابوهریره». آوردند . براستی مردم به آیات ما ایمان نمیگوید میبا ایشان سخن 

 َ�نَْفُع َ�ْفًسا إِيَماُ�َها لَْم ( که فرمودند: کند می روایتصلی اهللا علیه وسلم 
َ

ثََالٌث إَِذا َخرَْجَن ال

ْو َكَسبَْت 
َ
اُل وََدابَُّة  تَُ�ْن آَمنَْت ِمْن َ�بُْل أ جَّ ْمِس ِمْن َمْغِر�َِها َوادلَّ ا ُطلُوُع الشَّ يِف إِيَمانَِها َخْ�ً

رِْض)
َ ْ
هنگام وقوع سه حادثه، انسانی که قبالً ایمان نداشته یا از ایمان خود خیري کسب « ١األ

. طلوع نمودن خورشید از 1نکرده است اگر ایمان بیاورد براي او سودي نخواهد داشت:

که  کند می روایت س امام احمد از ابو امامه». االرض دابة. خروج 3ظهور دجال  .2مغرب

ابَُّة فَتَِسُم انلَّاَس ىلَعَ َخَراِطيِمِهْم ُ�مَّ َ�ْغُمُروَن « فرمودند: صلی اهللا علیه وسلم پیامبر ُْرُج ادلَّ
َ

خت

ْن اْشرَتَ  َِعَ� َ�يَُقوُل ِممَّ َحِد ِ�يُ�ْم َحىتَّ �َْشرَتَِي الرَُّجُل ابلْ
َ
�ْتُُه ِمْن أ �ْتَُه َ�يَُقوُل اْشرَتَ

ِم�َ  ُمَخطَّ
ْ
گذارد تا اینکه آنقدر  و بر بینی مردم نشانه می شود میاالرض خارج  دابة« ٢»ال

گویند این شتر را از چه کسی  خرد به او می . که یک نفر شتري را میشود میتعدادشان زیاد 

 االرض روي بینی دابةکسانی که ( دارها شانه: از یکی از نگوید میاي او در جواب  خریده

 ».نشانه گذاشته است)ها  آن

 نشانه دهم: خارج شدن آتش بزرگ
رانـد. و ایـن    مـی  و مـردم را بـه سـوي محـل تجمعشـان      شـود  می خارج ٣این آتش از عدن

اسـت کـه    س آخرین نشانه بزرگ قیامت است. و دلیل بر این نشانه حدیث حذیفـه بـن اسـید   

 ).158صحیح مسلم برقم ( 1
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َوآِخـُر « :فرمایـد  می صلی اهللا علیه وسلم مسلم آن را بیان کرده که در آن پیامبر قبالً گذشت و

ـِهمْ   َ�رَْشِ
َ

ََمِن َ�ْطُرُد انلَّاَس إِىل ُْرُج ِمْن ايلْ
َ

و آخـر آن آتشـی اسـت کـه از یمـن      « ١»َذلَِك نَاٌر خت
حذیفـه  و در روایتی از حدیث » دهد می و مردم را به سوي مکان قیامت فراري شود می خارج

ُْرُج ِمْن ُ�ْعَرِة َعَدٍن تَرَْحُل انلَّاَس « آمده:
َ

کـه   شـود  مـی  و آتشی از عمق عـدن خـارج  « »َونَاٌر خت
 ».دهد می مردم را کوچ
گردند هنگامی  می قیامت بودند که قبل از برپایی آن واقعهاي  بزرگترین نشانهها  این نشانه
بـه  هـا   گردد و روایت شده که ایـن نشـانه   می برپاآمدند قیامت به اذن اهللا تعالی ها  که این نشانه

آشکار ها  آن آیند هنگامی که یکی از می ستون فقرات پشت سرهمهاي  دنبال هم همانند مهره
صـلی اهللا علیـه    از پیـامبر  سآیـد. طبرانـی در اوسـط از ابـوهریره     می شود به دنبال آن دیگري

ىلع إثر بعض، يتتابعن كما تتـابع  خروج اآليات بعضها« که فرمودنـد:  کند می روایت وسلم

آیند همانگونه که سـتون فقـرات    می به دنبال بعضی دیگرها  بعضیها  نشانه« ٢»اخلرز يف انلظام
 ».آیند می به دنبال هم

 قبرهاي  و عذابها  نعمت مبحث دوم:

 .شود می بحث این موضوع به وسیله سه مطلب تمام

 قبر و دلیل بر آن هاي و ناخوشیها  نعمت مطلب اول: ایمان به
براي کسـی کـه مسـتحق آن     قبر براي اهل طاعت و ایمان به عذاب قبر هاي نعمت ایمان به

باشد که نصوص کتاب و سنت بر آن داللـت   می است از اهل معصیت و گناه، از اصول ایمان
 دارند.
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ُ ٱ يُثَّبُِت ﴿ باشد: قبر این سخن اهللا تعالی میهاي  دلیل کتاب بر نعمت و خوشی ِينَ ٱ �َّ َّ� 
 ِ َيٰوةِ ٱِ�  �َّابِتِ ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنواْ ب ۡ�َياٱ ۡ�َ مردمی را  فرماید می خدا« .]٢٧إبراهيم: [ ﴾�ِخَرةِ� ٱَوِ�  �ُّ

آیه بر ». گرداند که ایمان آوردند، آنان را با کلمه حق در دنیا وآخرت ثابت قدم و پایدار می
ها  نعمت ه سؤال در قبر  و آنچه به دنبال آن ازثابت قدم کردن مؤمنان در جواب دادن ب

 آید، داللت دارد. می
قِْعـَد « فرماینـد:   مـی  صلی اهللا علیه وسـلم  ثابت است که رسول اهللا ماز براء بن عازب 

ُ
إَِذا أ

ًدا رَُسوُل  نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
يِتَ ُ�مَّ َشِهَد أ

ُ
ُمْؤِمُن يِف َ�رْبِهِ أ

ْ
ُ:ال

ُ
ِ فََذلَِك قَْوهل ُ ٱ يُثَّبِـُت ﴿ ا�َّ َّ� 

ِينَ ٱ َّ�  ِ دو مالئکـه نـزد   ( هنگامی که مؤمن در قبرش نشانیده شـود، « ١»﴾�َّابِتِ ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنواْ ب
دهد که هیچ معبودي، بجز اهللا نیست و محمد صـلی اهللا   می مؤمن) گواهی( آیند. و او می وي)

 يُثَّبُِت ﴿ :فرماید می و این، همان مصداق سخن خداوند است که علیه وسلم  فرستاده اهللا است.
ُ ٱ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ». دارد) خداوند مؤمنان را بر قول حق، ثابت قدم نگه می( ﴾�َّابِتِ ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنواْ ب

 ِل فِرَۡعۡوَن ُسوٓءُ وََحاَق �﴿ باشد: می و دلیل بر عذاب قبر از قرآن این سخن اهللا تعالی
اۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  �َّارُ ٱ ٤٥ ۡلَعَذابِ ٱ � وََعِشّيٗ اَعةُ ٱُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ َشدَّ  لسَّ

َ
ۡدِخُلٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
أ

و فرعونیان را عذاب سخت فرا گرفت. اینک آتش دوزخ « .]٤٦-٤٥املؤمن: [ ﴾٤٦ ۡلَعَذابِ ٱ
وز قیامت شود خطاب آید که: فرعونیان را به عرضه میدارند، و چون رها  آن را صبح و شام بر

اجلمهور ىلع أن هذا العرض ي�ون يف ( :گوید می قرطبی». سخترین عذاب جهنم وارد کنید

 باشند که این حال و وضع می جمهور بر این رأي« الربزخ وهو حجة يف تثبيت عذاب القرب)

وهذه اآلية أصل ( :گوید می و ابن کثیر» در برزخ دلیل بر ثابت بودن عذاب قبر استها  آن

و این آیه اصل بزرگی است « ٢كب� يف استدالل أهل السنة ىلع عذاب الربزخ يف القبور)
همچنین دلیل بر ». در استدالل کردن اهل سنت بر اینکه عذاب قبر در برزخ وجود دارد

 ).1369صحیح البخاري برقم ( 1
 .136/  7تفسیر ابن کثیر ح 2

                                                 



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    254

َ�ۡ�ِ ﴿ باشد: می عذاب قبر در قرآن این فرموده اهللا تعالی رَّ ُ�ُهم مَّ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ�ٰ َعَذاٍب  َسُنَعّذِ
به عذابی بزرگ ها  آن دهیم سپس می را عذابها  آن دو بار« .]١٠١التوبة: [ ﴾١٠١َعِظيٖ� 

 اند. بسیاري از اهل سلف از این آیه بر عذاب قبر استدالل نموده». شوند بازگردانیده می

ثم يردون إىل عذاب « باجلوع وعذاب القرب، قال:( :گوید می مجاهد در تفسیر این آیه

منظور از دو بار عذاب دادن، گرسنگی و عذاب قبر است و منظور از « يوم القيامة) »عظيم

عذاب ( :گوید می قتاده». شوند، قیامت است می اینکه سپس به عذابی بزرگ باز گردانیده

 منظور از دو عذاب، عذاب دنیا و عذاب« ادلنيا وعذاب القرب ثم يردون إىل عذاب عظيم)
امام بخاري به وسیله این آیه و ». شوند می قبر است سپس به سوي عذابی بزرگ برگردانیده

 .١آیه قبلی بر عذاب قبر در تفسیر آن براي احادیث در مورد عذاب قبر استدالل کرده است
اما دلیل بر نعمت و عذاب قبر در سنت بسیار است که از آن جمله در صحیحین از عبـداهللا  

َحَدُ�ْم إَِذا َمـاَت « فرمایند: می صلی اهللا علیه وسلم ت است که رسول اهللاروای مبن عمر 
َ
إِنَّ أ

َنَِّة َو�ِْن اَكَن 
ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة فَِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َعيِشِّ إِْن اَكَن ِمْن أ

ْ
َغَداِة َوال

ْ
ْهِل ُعرَِض َعلَيِْه َمْقَعُدُه بِال

َ
ِمْن أ

ْهِل انلَّاِر َ�يَُقا
َ
ِقيَاَمةِ انلَّاِر فَِمْن أ

ْ
ُ يَْوَم ال هـر وقـت، یکـی از    « ٢»ُل َهَذا َمْقَعُدَك َحىتَّ َ�بَْعثََك ا�َّ

. اگر بهشتی باشـد جایگـاهش در   شود می شما فوت کند، صبح و شام، جایگاهش به او عرضه
. و بـه او گفتـه   شـود  مـی  بهشت و اگر دوزخی باشـد، جایگـاهش در دوزخ، بـه او نشـان داده    

و در صحیح مسـلم  ». نماید می وست تا روز قیامت که خداوند تو را حشر: این، جاي تشود می

 تَـَداَ�نُوا « فرماینـد:  مـی  صلی اهللا علیه وسـلم  روایت است که رسول اهللا ساز انس
َ

ْن ال
َ
 أ

َ
لَـْوال

َقرْبِ 
ْ
ْن �ُْسِمَعُ�ْم ِمْن َعَذاِب ال

َ
َ أ َعوُْت ا�َّ َ  اگر تـرس از دفـن نکـردن مردهایتـان نبـود از     « ٣»دلَ
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و دلیـل از کتـاب و سـنت بسـیار اسـت و آنچـه       ». خواستم که عذاب قبر را بشنوید می خداوند
 قبر بود و اهللا اعلم. هاي نعمت ذکر شد به منظور استدالل کردن به آن در اثبات عذاب و

 مطلب دوم: روي دادن نعمت و عذاب قبر بر روح و جسم با هم
 ست. پس روح وقتی کـه متـنعم یـا معـذب    ها و عذاب قبر براي جسم و روح با هم ا نعمت

همانگونـه کـه روح    هاسـت  آن به بدن متصل است پس نعمت و عذاب براي هر دوي شود می
گـردد). پـس    شامل هـر دو مـی  ( گردد می و متنعم یا معذب شود می گاهگاهی که از بدن جدا

و اهـل   نعمت و عذاب براي روح از بدن جدا نیست. و دلیل بر این گفته کتاب و سـنت اسـت  
نعمت و عذاب قبر در  کنند می سنت و جماعت بر آن اتفاق دارند بر خالف کسانی که گمان

 هر حال تنها براي روح است و به بدن تعلق ندارد.
 صلی اهللا علیه وسلم است که در آن رسول اهللا سدلیل بر آن حدیث انس بن مالک

َعبَْد إَِذا وُِضَع يِف َ�رْبِهِ « :فرمایند می
ْ
تَاُه  إِنَّ ال

َ
ْصَحابُُه َو�ِنَُّه لَيَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهْم أ

َ
 َ�نُْه أ

َّ
َوتََو�

ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَ  ٍد َص�َّ ا�َّ ِن َما ُكنَْت َ�ُقوُل يِف َهَذا الرَُّجِل لُِمَحمَّ
َ

ا َملاََكِن َ�يُْقِعَدانِِه َ�يَُقوال مَّ
َ
أ

نَُّه َ�بْ 
َ
ْشَهُد �

َ
ُمْؤِمُن َ�يَُقوُل أ

ْ
ُ ال بَْدلََك ا�َّ

َ
 َمْقَعِدَك ِمْن انلَّاِر قَْد أ

َ
ُ اْ�ُظْر إىِل

َ
ُ َ�يَُقاُل هل

ُ
ِ َورَُسوهل ُد ا�َّ

ُ َما ُكنَْت َ�ُقوُل يِف  اَكفُِر َ�يَُقاُل هلَ
ْ
ُمنَافُِق َوال

ْ
ا ال مَّ

َ
يًعا َوأ اُهَما مَجِ َنَِّة َ�َ�َ

ْ
َهَذا  بِِه َمْقَعًدا ِمْن اجل
 
َ

 تَلَيَْت َو�ُرْضَُب  الرَُّجِل َ�يَُقوُل ال
َ

 َدَر�َْت َوال
َ

قُوُل َما َ�ُقوُل انلَّاُس َ�يَُقاُل ال
َ
ْدرِي ُكنُْت أ

َ
أ

َ�ًة َ�يَِصيُح َصيَْحًة �َْسَمُعَها َمْن يَِليِه َ�ْ�َ اثلََّقلَْ�ِ   هنگامی که« ١»بَِمَطاِرَق ِمْن َحِديٍد رَضْ
 روند، میت صداي پاهایشان را می و گردند گذارند و دوستانش بر می را در قبرش میاي  بنده
پرسند: درباره  نشانند و از وي می می آیند، او را می شنود. در این هنگام، دو مالئکه نزد او می

دهم که محمد  می دهد: من گواهی می گفتی؟ جواب می چه صاین شخص، یعنی محمد
جایگاه خود در روزخ  گویند: به ها می صلی اهللا علیه وسلم  بنده خدا و رسول اوست. مالئکه

صلی اهللا علیه  پیامبر». براي تو با جایی در بهشت، عوض کرده استآن را  نگاه کن. خداوند

 ).1338صحیح البخاري برقم ( 1
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بیند. اما اگر آن شخص، کافر یا منافق  می بهشت و دوزخ) را( فرمود: پس هر دو جا وسلم
 من  نیزگفتند،  می دانم. هر چه مردم : من چیزي نمیگوید می ها، باشد، در جواب مالئکه

گویند: تو ندانستی و نه سعی کردي که بدانی. سپس، با پتکی آهنی، ضربۀ  می گفتم. به او می
 ها، و جنها  انسان دهد که بجز می کوبند. آنگاه، چنان فریادي سر می محکمی بر فرق سرش،

 ».شنوند می همۀ مخلوقات اطراف او، فریادش را
ابوداود، حاکم و دیگران بصورت مرفوع از و در حدیث طوالنی براء بن عازب که احمد، 

بعد از ذکر خروج روح و باال رفتن روح مـؤمن بـه   اند  روایت کرده صلی اهللا علیه وسلم پیامبر

ُ َمـْن َر�ُّـَك « :فرماید می آسمان
َ

ِن هل
َ

ِ�يِه َملاََكِن َ�يُْجِلَسانِِه َ�يَُقوال
ْ
 ١»َ�تَُعاُد ُروُحُه يِف َجَسِدهِ َ�يَأ

 نشـانند. بـه او   مـی  آینـد و او را  مـی  پـس دو مالئکـه   شـود  می برگردانیده روحش در جسمش«
 »گویند: پرورگارت کیست؟ می

قبر بر روح و جسم با هـم داللـت دارنـد.     هاي نعمت این دو حدیث بر واقع شدن عذاب و

» بنده هنگامی که در قبر قـرار گرفـت  « »إن العبد إذا وضع يف القرب« ص در این سخن پیامبر

رود و همچنـین برگشـت    مـی  ر این دارد که لفظ عبد براي جسم و روح بـا هـم بکـار   داللت ب
روح به جسم هنگام سؤال کردن همانگونه که در حدیث براء بن عازب آمده همراه بـا آنچـه   

 »يسـمع قـرع نعـاهلم« در دو حدیث که گذشت این از صفات جسـم اسـت ماننـد ایـن سـخن:     

ويرضـب « و» نشـانند  مـی  پـس او را « »رونـد  مـی  د کـه شـون  مـی  صداي پاهایشان را« فيقعدانه)(

پـس صـیحه اي بسـیار    « »زننـد  می و با پتکی از آهن او را« »فيصيح صيحة« »بمطارق من حديد
و عذاب قبر شامل جسم ها  نعمت که شود می این نتیجه حاصلها  این از همه». دهد می بلند سر

 گردد. می و روح با هم
و عذاب بر روح در بعضی حاالت به ها  نعمت آمده کهبا این وصف در بعضی از نصوص 

صـلی اهللا   است که رسول اهللا مشوند که از آن جمله حدیث عبداهللا بن عباس  می تنهایی واقع

 .38 -37/  1)، والمستدرك : 4753برقم(5/75،وسنن أبی داود4/287مسند اإلمام أحمد 1
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ْجـَواِف « :فرماید می وسلمعلیه 
َ
ْرَواَحُهـْم يِف أ

َ
ُ َعزَّ وََجلَّ أ ُحٍد َجَعَل ا�َّ

ُ
ِصيَب إِْخَوانُُ�ْم بِأ

ُ
ا أ لَمَّ

َعـْرِش َطْ�ٍ خُ 
ْ
 َ�نَاِديَل ِمْن َذَهـٍب يِف ِظـلِّ ال

َ
وِي إِىل

ْ
ُ�ُل ِمْن ثَِمارَِها َوتَأ

ْ
َنَِّة تَأ

ْ
ْ�َهاَر اجل

َ
 ١»رْضٍ تَرُِد أ

هنگامی که برادران شما در روز احد دچار مصـیبت شـدند خداونـد ارواحشـان را در داخـل      «
 آنهـاي   از میـوه گذرنـد و   مـی  بـر رودهـاي بهشـت   هـا   آن پرندگان سـبز رنـگ قـرار داد کـه    

 ».یابند می خورند و به آویزهایی از طال در سایه عرش نزول می
شـوند و روح   مـی  و عذاب بود که بر جسم و روح در قبـر واقـع  ها  نعمت ازاي  خالصه این

 . بعضـی از امامـان محقـق در سـنت در بیـان ایـن مسـئله       شـود  مـی  گاهی به تنهایی در آن واقع

ىلع انلفس وابلدن مجيعا باتفاق أهل السنة واجلماعـة، تـنعم والعذاب وانلعيم ( گویند: می

انلفس وتعذب منفردة عن ابلدن، وتعذب متصلة بابلـدن وابلـدن متصـل بهـا، فيكـون 
بـه  « انلعيم والعذاب عليهما يف هذه احلال �تمعت� كما ي�ون للروح منفردة عن ابلدن)

گیـرد. روح جـدا    می أم صورتاتفاق اهل سنت و جماعت، نعمت و عذاب بر روح و جان تو
نعمـت یـا   ( و عذاب آن به بـدن وصـل و بـدن بـه آن     شود میاز بدن به تنهایی متنعم و معذب 

گـردد همانگونـه    مـی  . پس نعمت و عذاب بر آن دو در این حال جمـع شود می عذاب) متصل
 .»شود می که براي روح جدا از بدن واقع

 مطلب سوم: ایمان به دو مالئکه منکر و نکیر
دو مالئکه هستند کـه از جملـه   ها  آن در مبحث مالئکه در مورد منکر و نکیر صحبت شد،

بصـورت  هـا   آن سؤال پرسیدن از میت در قبر است. و هدف اینجا، بیان ایمان بهها  آن وظایف
. آنگاه بیان اینکه ایـن مسـئله اینجـا    شود می تفصیلی است و آنچه از فتنه این دو در قبر حاصل

 قبر و عذاب آن بطور خالصه است. هاي نعمت مان بهفرعی از ای
 از اهـل قبـور بعـد از دفـن کـردن     هـا   آن احادیث صحیح بر وصف این دو مالئکه و سؤال

 :فرمایـد  مـی  صآمده که رسـول اهللا  سحکایت دارد همانگونه که در حدیث ابوهریرهها  آن

 ، وصححه ووافقه الذهبی.297، 88/  2، والحاکم فی المستدرك 266/  1أخرجه أحمد فی المسند  1
                                                 



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    258

تَاُه َملَ «
َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ْو قَاَل أ

َ
َميُِّت أ

ْ
َخـُر إَِذا قُرِبَ ال

ْ
ُمنَْكـُر َواآل

ْ
َحِدِهَما ال

َ
ْزَرقَاِن ُ�َقاُل ِأل

َ
ْسوََداِن أ

َ
اَكِن أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسـوهل ِن َما ُكنَْت َ�ُقوُل يِف َهَذا الرَُّجِل َ�يَُقوُل َمـا اَكَن َ�ُقـوُل ُهـَو َ�بْـُد ا�َّ
َ

انلَِّكُ� َ�يَُقوال
ًدا نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
نََّك َ�ُقـوُل َهـَذا ُ�ـمَّ  أ

َ
ِن قَْد ُكنَّا َ�ْعلَُم �

َ
ُ َ�يَُقوال

ُ
َ�بُْدُه َورَُسوهل

ُ يِف َ�رْبِهِ َسبُْعوَن ِذَرااًع يِف َسبِْع�َ 
َ

َو�ِْن اَكَن ُمنَافًِقـا قَـاَل َسـِمْعُت انلَّـاَس َ�ُقولُـوَن  …ُ�ْفَسُح هل
ِن قَْد ُكنَّ 

َ
ْدرِي َ�يَُقوال

َ
 أ

َ
ُت ِمثْلَُه ال

ْ
َـئِِ� َعلَيْـِه َ�ُقل رِْض اتلْ

َ ْ
نََّك َ�ُقوُل َذلِـَك َ�يَُقـاُل لِـأل

َ
ا َ�ْعلَُم �

ُ ِمـْن َمْضـَجعِ  بًا َحـىتَّ َ�بَْعثَـُه ا�َّ ْضَالُعُه فََال يََزاُل ِ�يَها ُمَعـذَّ
َ
تَئُِم َعلَيِْه َ�تَْختَِلُف ِ�يَها أ

ْ
ِه َ�تَل

ئکـه سـیاه رنـگ کـه چشـمانی آبـی       وقتی مرده یا فرمود یکی از شما دفن شد دو مال« ١»َذلَِك 
گوینـد: در مـورد    مـی  آیند، و به او می دارند، و یکی منکر و دیگري نکیر نام دارد به نزد میت

گفت: بنده خدا و  می دهد: آنچه او می گفتی؟ جواب می مردي که در بین شما مبعوث شد چه
دهـم   مـی  و گواهیدهم که معبودي بحق جز خداي یکتا نیست،  می فرستاده اوست، و گواهی

دانسـتیم کـه چنـین خـواهی گفـت،       مـی  گویند: ما که محمد بنده و فرستاده خداست، پس می
 و اگر منافق باشـد  …کند می سپس قبر او به طول هفتاد ذراع و عرض هفتاد ذراع وسعت پیدا

دانـم چـه نـام دارد، پـس دو      نمـی  گویند، من هم چنان گفتم، می : شنیدم مردم چیزيگوید می
: او را درهـم  شـود  مـی  دانستیم که چنین خواهی گفت، و به زمین گفته که میگویند: ما میمالئ

 بدنش در هم شکسته شود، و همچنان عذابهاي  فشارد تا اینکه دنده می بفشار، پس او را بهم
و دلیـل بـر سـؤال مالئکـه همچنـین      ». بیند تا اینکه باري تعالی او را روز قیامت حشر نمایـد  می

 بود که در مطلب گذشته بیان آن گذشت.حدیث انس 
از اهل قبـور  ها  آن واجب است که به آنچه احادیث از نام دو مالئکه، خصوصیات و سؤال

 دهنـد و آنچـه از   مـی  و چگونگی آن، ایمان داشـته باشـیم و بـه آنچـه مـؤمن و منـافق جـواب       
 م.یا عذاب بر توضیحی که به وسیله آن احادیث آمده است مؤمن باشیها  نعمت

فی تقریر ب صحیح ابن حبـان :   )، وقال حدیث حسن غریب واإلحسان1071، برقم (383/  3سنن الترمذي  1
 ).3117، برقم (386/  7
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علما اختالف دارند بر اینکه آیا سـؤال در قبـر مخصـوص ایـن امـت اسـت همانگونـه کـه         
گردد کما اینکه این قول دسته دیگر از اهـل   می یا اینکه شامل تمام امتهااند  گفتهآن را  بعضی

گردد عدم تخصیص این امت به آن اسـت بلکـه آن    می باشد. آنچه از نصوص آشکار می علم
 باشند و اهللا اعلم. می ست و اکثر اهل علم بر این رأيبراي همه امتها ا

 مبحث سوم: ایمان به زنده شدن

ایمان به زنـده شـدن از بزرگتـرین اصـول ایمـان در دیـن اسـت و آن مشـتمل بـر جوانـب           
متعددي است از آنچه نصوص در ایـن بـاب بـر آن داللـت دارد و بحـث آن اینجـا در خـالل        

 قیقـت آن را روشـن و اهمیـت ایمـان بـه آن را آشـکار      تعدادي از مطالب خواهد آمـد کـه ح  
 نماید و آنچه بر مؤمن واجب است این است که به احوال و حوادث آن ایمان داشته باشد. می

 مطلب اول: معنی بعث و حقیقت آن
 :فرماید می . به معنی ارسال کردن است. اهللا تعالی1آید: می بعث در کالم عرب بر دو وجه

وَ�ٰ َ�َعۡثَنا  ُ�مَّ ﴿ . 2». موسی را فرستادیمها  آن سپس بعد از« .]١٠٣األعراف: [ ﴾ِمۢن َ�ۡعِدهِم مُّ
شتر را تحریک کرد پس او شورید. و از  شود می به معنی تحریک و برانگیختگی است. گفته

 و خارج شدنشان از قبرهاها  آن آن جمله زنده شدن مرده است که به صورت زنده شدن

سپس بعد از « .]٥٦البقرة: [ ﴾َ�َعۡثَ�ُٰ�م ّمِۢن َ�ۡعِد َمۡوتُِ�مۡ  ُ�مَّ ﴿ :فرماید یم باشد. اهللا تعالی می
 ».کنیم می مردنتان شما را زنده

و از قبرهایشـان   کنـد  مـی بعث در شریعت بدین معنی است که خداونـد مردگـان را زنـده    
 گرداند. می خارج

 جمع اند، ه در آن حل شدهو حقیقت زنده شدن این است که اهللا تعالی اجساد قبرها را ک
گرداند همانگونه که بود سپس به سوي آن ارواح را  و به قدرت خود آن را برمی کند می

 :فرماید می دهد. اهللا تعالی را به سوي مشحر براي حکم نهایی سوق میها  آن گرداند و برمی

ِيٓ ٱُ�ۡيِيَها  قُۡل  ٧٨َوِ�َ َرِميٞم  ۡلعَِ�ٰمَ ٱقَاَل َمن يُۡ�ِ  ۥۖ َ�َا َمَثٗ� َو�َِ�َ َخۡلَقهُ  َوَ�ََب ﴿ َهآ  �َّ
َ
�َشأ

َ
أ
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�ٖ� وَُهَو بُِ�ّلِ َخۡلٍق َعلِيٌم  َل َمرَّ وَّ
َ
آورد و خلقت خود  می و براي ما مثل« .]٧٩-٧٨يس: [ ﴾٧٩أ

ها را بعد از اینکه پوسیده است، زنده  را فراموش کرده است گفت کیست که این استخوان
 ».کند

�َِس « فرمودنـد:  صت است که رسول اهللاروای سو از حذیفه
َ
ا أ َموُْت لَمَّ

ْ
ُه ال إِنَّ رَُجًال َحرَضَ

ْـ
َ
َ�لَـْت حل

َ
ْوُروا نَـاًرا َحـىتَّ إَِذا أ

َ
ْهلَُه إَِذا ُمتُّ فَامْجَُعوا يِل َحَطبًا َكِثً�ا ُ�مَّ أ

َ
وىَْص أ

َ
َيَاِة أ

ْ
ِ� ِمْن احل

 َ�ْظِ� فَُخُذوَها فَاْطَحنُوَها
َ

ُ  وََخلََصْت إِىل ْو َراٍح فََجَمَعـُه ا�َّ
َ
َـمِّ يِف يَـْوٍم َحـارٍّ أ فََذرُّوِ� يِف ايلْ

 ُ
َ

َت قَاَل َخْشـيَتََك َ�َغَفـَر هل
ْ
مـردي در آسـتانه مـرگ قـرار گرفـت و وقتـی از       « ١»َ�َقاَل لَِم َ�َعل

وصیت کرده که: وقتی مردم چـوب بسـیاري   اش  برگشت به زندگی دنیا نا امید شد به خانواده
گرد آورید سپس آتشی روشن کنید تا گوشتم را از بین ببـرد و بـه اسـتخوانهایم برسـد،     برایم 

جسدم را بردارید و آن را خُرد کنید و در روزي بسیار گـرم یـا روزي کـه بـاد بـوزد در دریـا       
اندازید. خداوند جسمش را جمع کرد و به او فرمود: چرا چنین کردي؟ گفت: به خاطر ترس 

 ».را بخشید از تو. پس خداوند او
آیه و حدیث بر این امر داللت دارند که اهللا تعالی اجساد را برمیگرداند و آنچه جـدا شـده   

تا آنجـا کـه بـه حالـت اول همانگونـه کـه بـود برمـی          کند میرا جمع اند  و در زمین حل شده
و را گرداند پس ارواحشان را به آن برمی گرداند. پاك و منزه است اهللا تعالی از اینکه چیزي ا

 ناتوان کند و او بر هر چیزي تواناست.
 در سنت کیفیت و چگونگی زنده شدن بیـان شـده اسـت. خداونـد بـر زمـین آب را نـازل       

روینـد. و دلیـل بـر آن     مـی  رویند هماگونـه کـه گیاهـان    می پس به وسیله آن اهل قبور کند می

َمـا « :فرمایـد  مـی  صدر آن رسـول اهللا  اند. است که شیخین روایت کرده سحدیث ابوهریره

 
َ
َ�يُْت قَاَل أ

َ
ْرَ�ُعوَن َشْهًرا قَاَل أ

َ
َ�يُْت قَاَل أ

َ
ْرَ�ُعوَن يَْوًما قَاَل أ

َ
ْرَ�ُعوَن قَاَل أ

َ
ْرَ�ُعـوَن َ�ْ�َ انلَّْفَختَْ�ِ أ

 َ
ْ

َماِء َماًء َ�يَنْبُتُوَن َكَما يَنْبُُت ابل ُ ِمْن السَّ ُل ا�َّ َ�يُْت قَاَل ُ�مَّ ُ�ْ�ِ
َ
�َْساِن َسنًَة قَاَل أ ِ

ْ
ْقُل لَيَْس ِمْن اإل

 ).3479صحیح البخاري برقم ( 1
                                                 



 261  فصل دوم: بقیه ارکان ایمان

ِقيَاَمـةِ 
ْ
ُق يَْوَم ال

ْ
َل

ْ
ُب اخل نَِب َوِمنُْه يَُر�َّ  َ�ْظًما َواِحًدا وَُهَو َعْجُب اذلَّ

َّ
 َ�بَْ� إِال

َّ
ٌء إِال فاصـله  « ١»يَشْ

توانم چیزي  نمی پرسیدند:چهل روز است. گفت: سبین دو نفخ صور چهل است. از ابوهریره
توانم چیزي بگویم بـه آن علـم    نمی دارم. گفتند: چهل ماه است؟ گفت:را بگویم به آن علم ن

توانم چیزي بگویم به آن علم ندارم. پیامبر فرمـود:   نمی ندارم. گفتند: چهل سال است؟ گفت:
شوند همـانطور کـه گیاهـان     می زندهها  پس مرده کند می سپس خداوند از آسمان بارانی نازل

مگر یک قطعه استخوانی که عجـب الـذنب    شود می پوسیده شوند. تمام اعضاي انسان می سبز
 در روز قیامـت از ایـن اسـتخوان زنـده و آفریـده     هـا   انسـان  مانـد و  نام دارد که سالم بـاقی مـی  

این حدیث بر کیفیت زنده شدن داللت دارد و اینکه اهل قبور در قبرهایشان چهـل  ». شوند می
باشد و راوي منظور  می ، نفخ مردن و زنده شدنمانند که آن دو نفخ می در فاصله بین دو نفخه

از چهل را مشخص نکرده که آن چهل روز، یا چهل ماه یا چهل سال اسـت. آن در بعضـی از   
روایات آمده که چهل سال است. سپس هنگامی که خداوند بخواهد مخلوقات را زنـده کنـد   

مرد است پس اهل قبور از  . در بعضی روایت آمده آن مانند منیکند می بارانی از آسمان نازل
گردند بعـد از اینکـه تمـام جسمشـان جـز       می شوند همانگونه که گیاهان سبز می آن آب زنده

پوسـد   هـا نمـی   آن گردد زیرا اجسـاد  نمی استخوان عجب الذنب از بین رفت و این شامل انبیاء
کیفیـت آن   همانگونه که بیان آن قبالً گذشت. با این توضیحات حقیقت زنده شدن، و زمان و

 روشن گردید و اهللا اعلم.

 مطلب دوم: دلیل زنده شدن از دیدگاه کتاب، سنت و نظر
کتاب و سنت بر زنده شدن مردگان توسط اهللا تعالی داللت دارد و بیـان آن در بسـیاري از   

 آمده است. صجاهاي کتاب خداوند و سنت رسول اهللا

 ﴾٥٦ّمِۢن َ�ۡعِد َمۡوتُِ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن َ�َعۡثَ�ُٰ�م  ُ�مَّ ﴿ :فرماید می خداوند در کتابش
 :فرماید می و». گردانیم تا شکر گزار باشید می سپس بعد از مردنتان شما را زنده« .]٥٦البقرة: [
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ا﴿ � إِنَّ  مَّ َ ٱَخۡلُقُ�ۡم َوَ� َ�ۡعُثُ�ۡم إِ�َّ َكَنۡفٖس َ�ِٰحَدٍة  خلقت« .]٢٨لقامن: [ ﴾٢٨َسِميُعۢ بَِصٌ�  �َّ
 :فرماید می و» و زنده شدن شما جز مانند آفریدن یک تن نیست. همانا خداوند شنواي بیناست

ِينَ ٱ زََ�مَ ﴿ ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ  �َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ِ ٱ شوند. بگو  نمی که هرگز زنده کنند می کسانی که کافرند گمان« .]٧التغابن: [ ﴾٧�َِس�ٞ  �َّ
بلکه حتماً زنده خواهند شد و به پروردگارم سوگند حتماً برانگیخته خواهید شد سپس به 

 ».آنچه انجام داده اید آگاه خواهد گرداند و آن بر خداوند آسان است
 « :فرمایـد  مـی  یـه وسـلم  صـلی اهللا عل  باشـد کـه پیـامبر    مـی  سو از سنت حدیث ابوهریره

َ
ال

رِْض 
َ ْ
َمَواِت َوَمْن يِف األ وِر َ�يَْصَعُق َمْن يِف السَّ إِنَُّه ُ�نَْفُخ يِف الصُّ

ِ فَ نِْبيَاِء ا�َّ
َ
لُوا َ�ْ�َ أ  َمْن ُ�َفضِّ

َّ
إِال

ـإِذَ 
َل َمْن بُِعـَث أو يف أول مـن بعـث فَ وَّ

َ
ُ�وُن أ

َ
ْخَرى فَأ

ُ
ُ ُ�مَّ ُ�نَْفُخ ِ�يِه أ ا ُمـوىَس آِخـٌذ َشاَء ا�َّ

َعْرِش 
ْ
دمـد پـس    مـی  بین پیامبران خدا بعضی را بر بعض دیگر برتري ندهید. او در صور« ١»بِال

میرند مگر آنکه خدا بخواهد. پیامبر فرمود: سپس بـار   می و زمین هستندها  آسمان هر آنچه در
 هدمد پس مـن اولـین کـس یـا جـزو اولـین کسـانی هسـتم کـه خداونـد زنـد            می دیگر در آن

و در حـدیث  ». گرداند در آن هنگام موسی به [پایه اي از پایه هـاي] عـرش چسـبیده اسـت     می

رُْض « در صحیحین آمده: سابوسعید خدري
َ ْ
َل َمـْن تَنَْشـقُّ َ�نْـُه األ وَّ

َ
ُ�وُن أ

َ
مـن اولـین   « ٢»فَـأ

این دو حدیث بر زنده شدن مردگان از قبرهایشان در ». شود می کسی هستم که قبرش شکافته
صـلی اهللا   ز قیامت و رفتن به سرزمین محشر داللت دارد و در این دو فضـیلتی بـراي پیـامبر   رو

 .شود می وجود دارد که اول از همه زندهعلیه وسلم 
نماید و زنده شدن تکرار براي خلق  می کما اینکه رأي صحیح بر بیان زنده شدن داللت

زي آسانتر از خلقت ابتدایی آن کردن است و براي هر عاقلی معلوم است که تکرار براي چی
 است و براي این است که اهللا تعالی در کتابش هنگامی که از زنده شدن و وقوع آن بحث

 )، وغیرهما.2373)، وصحیح مسلم برقم (3414صحیح البخاري برقم ( 1
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پردازد زیرا کسی که قادر است براي  می نماید به خلقت انسان و به وجود آوردن اولی می
که معترض به زنده تواند دوباره او را بوجود آورد. کسی  می اولین بار به وجود آورد به اولی

 .]٧٨[يس:  ﴾٧٨َوِ�َ َرِميٞم  ۡلعَِ�ٰمَ ٱَمن يُۡ�ِ ﴿ :کند می شدن بود همانگونه که خداوند بیان
 :فرماید می اهللا تعالی در جواب» هاي پوسیده را دوباره زنده کند کیست که این استخوان«

ِيٓ ٱُ�ۡيِيَها  قُۡل ﴿ َّ�  �ٖ� َل َمرَّ وَّ
َ
َهآ أ

َ
�َشأ

َ
بگو کسی که اولین بار او را خلق کرد و به « .]٧٩يس: [ ﴾أ

ِيٱ وَُهوَ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی». وجود آورد َّ�  ْ ۡهَوُن َعلَۡيهِ�  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َۡلقَ ٱَ�ۡبَدُؤا
َ
 ﴾وَُهَو أ

او کسی است که آفرینش را آغاز کرد سپس دوباره آن را برمی گرداند و آن « .]٢٧الروم: [
این دلیل شرعی عقلی از کتاب خدا براي رد ». و این کار بر او آسان استنماید  می را تجدید

توان آن را رد  بر تمام انکار کنندگان دروغگو در مورد زنده شدن است و دلیلی است که نمی
 نمود.

 مطلب سوم: حشر
نصوص بر جمع گردیدن بندگان بعد از زنده شدنشان به سوي سرزمین محشر به حالت 

َ�ُٰهۡم فَلَۡم ُ�َغاِدۡر ﴿ :فرماید می عریان و ختنه نشده داللت دارد. اهللا تعالی کامالً پابرهنه، وََحَ�ۡ
َحٗدا 

َ
 و» و آنان را برانگیزیم و کسی از آنان را ترك نکردیم« .]٤٧الكهف: [ ﴾٤٧ِمۡنُهۡم أ

ُل  يَۡومَ ﴿ :فرماید می �ُض ٱُ�َبدَّ
َ
�ِض ٱَ�ۡ�َ  ۡ�

َ
َ�َٰ�ُٰتۖ ٱوَ  ۡ� ْ  لسَّ ِ  َوَ�َرُزوا ارِ ٱ ۡلَ�ِٰحدِ ٱِ�َّ  ﴾٤٨ ۡلَقهَّ

تبدیل شوند و در برابر ها  آن به غیرها  آسمان روزي که زمین به غیر زمین و« .]٤٨إبراهيم: [
 ».خداوند یگانه قهار نمایان شوند

ُ�رَْشُ « فرمود: شنیدم که می صلی اهللا علیه وسلم روایت است که از رسول اهللا كاز عائشه

يًعا َ�نُْظُر َ�ْعُضُهْم انلَّاُس يَْوَم  ِ النَِّساُء َوالرَِّجاُل مَجِ ُت يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
 قُل

ً
ِقيَاَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرال

ْ
ال

 َ�عْ 
َ

ْن َ�نُْظَر َ�ْعُضُهْم إِىل
َ
َشدُّ ِمْن أ

َ
ْمُر أ

َ ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَا اَع�َِشُة األ  َ�ْعٍض قَاَل َص�َّ ا�َّ

َ
پا « ١»ٍض إِىل
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اي رسول خدا! « : گفتم:گوید می ك، عریان و بدون ختنه، حشر خواهید شد. عایشه برهنه
کنند؟! فرمود: مسئله دشوارتر از آن  می مردان و زنان، با هم حشر میشوند و به یگدیگر، نگاه

و این حشر تمام مخلوقات را در ». به دیگري نگاه کند)( است که کسی در این فکر باشد
شک آنجا در بهشت و جهنم داللت دارد. مؤمنان  بی حشر دیگري همبرمی گیرد. نصوص بر 
 :فرماید می شوند. اهللا تعالی می به سوي بهشت حشراند  ایستادهها  آن دسته دسته در حالیکه

روزي که متقین را دسته دسته به « .]٨٥مريم: [ ﴾٨٥َوۡفٗدا  لرَّ�ٱإَِ�  لُۡمتَّقِ�َ ٱَ�ُۡ�ُ  يَۡومَ ﴿

أما ( :فرماید می در تفسیر این قول اهللا تعالی سطبري از علی». کنیم می محشور سوي رحمن

واهللا ما �رش الوفد ىلع أرجلهم، وال �ساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق لم ير اخلالئق 
به « ١مثلها، عليها رحال اذلهب، وأزمتها الز�رجد ف��بون عليها حىت يرض�وا أبواب اجلنة)

 به وسیله شترانیها  آن شوند بلکه نمی بر پاها و ساقهایشان محشورخدا قسم دسته دسته 
را ندیده است بر آن زینی از طال است و دهنه آن از زبرجد ها  آن آیند که هیچ کس مثل می

 اما کافران به سوي آتش بر». زنند می شوند تا اینکه درهاي بهشت را می است بر آن سوار

ِينَ ٱ﴿ :فرماید می اهللا تعالی .شوند می الل حشریشان با حالت کور و کر و ها صورت َّ� 
َضلُّ َسبِيٗ� 

َ
َ�ٗ�ا َوأ ٞ مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ّ

ُ
ٰ وُُجوهِِهۡم إَِ�ٰ َجَهنََّم أ وَن َ�َ  .]٣٤الفرقان: [ ﴾٣٤ُ�َۡ�ُ

شوند آنان بدترین جا و بدترین و  می یشان به سوي جهنم راندهها صورت کسانی که بر«

ُ ٱَ�ۡهِد  َوَمن﴿ :فرماید می و» دارند راه راترین  گم َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد لَُهۡم  لُۡمۡهَتدِ� ٱَ�ُهَو  �َّ
ۡوِ�َآَء ِمن ُدونِهِ 

َ
ۖ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ُۡ�ُُهۡم يَۡوَم  ۦۖ أ ا ٰ وُُجوهِِهۡم ُ�ۡمٗيا َوُ�ۡ�ٗما َوُصّمٗ  .]٩٧اإلرساء: [ ﴾َ�َ
 ».شوند می لیکه کور و کر و اللند راندهیشان در حاها صورت و روز قیامت بر«
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 مطلب چهارم: حوض، صفت و دالیل آن
در قیامت بخشـیده   صلی اهللا علیه وسلم حوض، عطاي بزرگی است که خداوند به پیامبر ما

شـوند. وصـف آن در نصـوص اینگونـه آمـده کـه از شـیر         می است که او و امتش بر آن وارد
ین تر است و از مسک و عطر، خوش بـوتر اسـت و آن   سفیدتر، از برف سردتر و از عسل شیر

آن هاي  باشد. طول و عرض آن برابر است هر گوشه از گوشه می در نهایت گشایش و وسعت
آید. آبراه و ناودان آن از بهشت کشیده شـده یکـی    می مسیر یک ماه است. آب آن از بهشت

اد آن به اندازه ستارگان آسمان هاي آن که تعد ظرف از طال و دیگري از نقره است و ها  آن از
 است.

و بر اثبات حوض که آن حق است احادیث صحیح بسیار اسـت بعضـی از محققـین آن را    
سـی و چنـد صـحابی آن را روایـت      صـلی اهللا علیـه وسـلم    و از پیامبراند  در حد متواتر دانسته

اهللا علیـه  صـلی   که از آن جمله حدیث انس بـن مالـک اسـت کـه در آن رسـول اهللا      اند. کرده

بَـاِر�ِق « :فرمایـد  می وسلم
َ ْ
ََمـِن َو�ِنَّ ِ�يـِه ِمـْن األ يْلََة وََصنَْعاَء ِمْن ايلْ

َ
إِنَّ قَْدَر َحويِْض َكَما َ�ْ�َ أ

َماءِ  ُوِم السَّ بزرگی حوض من به اندازة مسافت میان أیله و صـنعاي یمـن، و تعـداد    « ١»َكَعَدِد �ُ
و از عبداهللا بن عمرو بن عـاص روایـت اسـت    ». ن استآن، به اندازة ستارگان آسماهاي  پارچ

ْ�يَُض « :فرمایند می صلی اهللا علیه وسلم که رسول اهللا
َ
َحويِْض َمِسَ�ُة َشْهٍر َوَزَوايَاُه َسَواٌء َوَماُؤُه أ

َماِء َمْن رَشَِب ِمنُْه فَـ ِمْسِك َوِ�َ�انُُه َكنُُجوِم السَّ
ْ
ْطيَُب ِمْن ال

َ
 َ�ْعـَدُه ِمْن اللنب َوِر�ُُه أ

ُ
َال َ�ْظَمـأ

بًَدا
َ
آن برابـر اسـت. آب آن از شـیر،    هـاي   حوض من به انـدازه مسـیر یـک مـاه و گوشـه     « ٢»أ

آن در زیبـایی و فراوانـی ماننـد    هـاي   سفیدتر و بوي آن از بـوي مشـک خوشـتر اسـت. آبریـز     
 ».شود مین ستارگان آسمان هستند کسی که از آن بنوشد هرگز تشنه

 ).2303)، وصحیح مسلم برقم (6580متفق علیه، صحیح البخاري برقم ( 1
 ).2292)، وصحیح مسلم برقم (6579متفق علیه، صحیح البخاري برقم ( 2
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باشد که آب آن از کوثر امتداد یافته و آن نهري دیگر  می رو حوض در سرزمین محش
 :فرماید می در بهشت بخشیده است. اهللا تعالیصلی اهللا علیه وسلم  است که خداوند به پیامبر ما

﴿ ٓ ا ۡ�َطۡيَ�َٰك  إِ�َّ
َ
اهل علم در مورد ». ما کوثر را به تو عطا کردیم« ]١الكوثر: [ ﴾١ ۡلَكۡوثَرَ ٱأ

ف دارند که کدامیک جلوتر است. گفته شده میزان قبل از حوض است میزان و حوض اختال
حوض جلوتر است. و صحیح این است که حوض قبل از میزان است. اند  و بعضی گفته

و این معنی از « »واملع� يقتضيه فإن انلاس �رجون عطاشا من قبورهم« :گوید می قرطبی
 ».شوند تشنه هستند می شان خارجزیرا مردم هنگامی که از قبرهای شود می آن برداشت

 مطلب پنجم: میزان، صفت و دالیل آن
از جمله چیزهایی که واجب است به آن ایمـان داشـته باشـیم در مـورد حـوادث آخـرت،       
 میزان است. و میزان حقیقت دارد و داراي زبان و دو کفـه اسـت. در آن اعمـال بنـدگان وزن    

نماید. و دالیل کتاب و سـنت بـر اثبـات     می و کوچکترین ذره از نیک و بدي را وزن شود می
 میزان وجود دارند.

ۖ  ٗٔ فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱِ�َۡوِم  ۡلقِۡسَط ٱ لَۡمَ�ٰزِ�نَ ٱ َونََضعُ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی  ﴾ا
» بیند نمی و در روز قیامت ترازوهاي درست را در میان نهیم و هیچ کس ستم« .]٤٧األنبياء: [

ا َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ ﴿ :فرماید یم و مَّ
َ
اِضَيٖة  َ�ُهوَ  ٦ ۥفَأ ۡت  ٧ِ� ِعيَشةٖ رَّ ا َمۡن َخفَّ مَّ

َ
َوأ

هُ  ٨ ۥَمَ�ٰزِ�ُنهُ  مُّ
ُ
اما کسی که ترازویش سنگین باشد او در « .]٩-٦القارعة: [ ﴾٩َهاوَِ�ةٞ  ۥفَأ

». او هاویه است زندگی راحت و آسوده اي است و اما هرکس ترازویش سبک باشد جایگاه

لَكَِمتَاِن « :فرمایند می صلی اهللا علیه وسلم که پیامبر کنند می روایت سشیخین از ابوهریره

ِ َوحِبَْمِدهِ ُسبْ  ِمَ�اِن ُسبَْحاَن ا�َّ
ْ
 الرَّمْحَِن َخِفيَفتَاِن ىلَعَ اللَِّساِن ثَِقيلَتَاِن يِف ال

َ
َحاَن َحِبيبَتَاِن إِىل
َعِظيمِ 

ْ
ِ ال دو کلمه وجود دارد که نزد خداوند محبوب و بر زبان، سبک، و در ترازوي « ١»ا�َّ
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ظِيمِ اعمال، سنگین هستند:  انَ اهللاَِّ الْعَ بْحَ هِ، سُ دِ مْ بِحَ انَ اهللاَِّ وَ بْحَ و امام احمد، حاکم و دیگران ». سُ

اَ�ْ�ِ « که کنند می روایت ساز ابن مسعود نَُّه �سلق أراكة َوَ�َن َدِ�يَق السَّ
َ
�ُح � فََجَعلَْت الرِّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِممَّ تَْضَحُكوَن ( تَْ�َفُؤهُ  ِ َص�َّ ا�َّ َقْوُم ِمنُْه َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
أي حتر�ه) فََضِحَك ال

مِ 
ْ
ْ�َقُل يِف ال

َ
ي َ�ْفيِس �َِيِدهِ لَُهَما أ ِ

َّ
ِ ِمْن ِدقَِّة َساَ�يِْه َ�َقاَل َواذل ُحدٍ قَالُوا يَا نيَِبَّ ا�َّ

ُ
 ١»َ�اِن ِمْن أ

داد. گروهی خندیدند. رسول  درختی بلند شده و دو ساقه ریز داشت که باد آن را تکان می«
خندید؟ گفتند: اي پیامبر خدا از ریزي ساقه آن.  فرمودند: به چه می صلی اهللا علیه وسلم اهللا

میزان سنگین فرمود: قسم به کسی که نفس من به دست اوست دو تا از آن ساقه از یکی در 
 ».تر است

 که نصوص بر آن داللت دارند:اند  شوند سه دسته می آنچه در میزان وزن
و در میـزان وزن میگـردد و دلیـل بـر آن      شـود  مـی  اعمال: ثابت است کـه آن مجسـم   -1

 . ...)كلمتان حبيبتان إىل الرمحن( حدیث سابق از  ابوهریره است
صـلی اهللا   رو بن عاص است که رسول اهللانامه اعمال: دلیل بر آن حدیث عبداهللا بن عم -2

ََالئِـِق يَـْوَم « :فرماید می وسلمعلیه 
ْ
ـيِت ىلَعَ رُُءوِس اخل مَّ

ُ
َ َسيَُخلُِّص رَُجـًال ِمـْن أ إِنَّ ا�َّ

 
َ
َرَصِ ُ�مَّ َ�ُقوُل أ  لُكُّ ِسِجلٍّ ِمثُْل َمدِّ ابلْ

ًّ
ِقيَاَمِة َ�يَنرُْشُ َعلَيِْه �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� ِسِجال

ْ
ُ�نِْكـُر ال

 يَا رَبِّ َ�يَُقوُل: ألك عذر أو حسنة؟ 
َ

َافُِظوَن َ�يَُقوُل ال
ْ
َظلََمَك َكتَبيَِت احل

َ
ِمْن َهَذا َشيْئًا أ

م َعلَيَْك 
ْ
 ُظل

َ
 يَا رَبِّ َ�يَُقوُل بََ� إِنَّ لََك ِعنَْدنَا َحَسنًَة واحدة ال

َ
فيبهت الرجل َ�يَُقوُل ال
َْوَم َ�تَْخُرُج هل بَِطاقٌَة  ـًدا رسـول اهللا ايلْ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشـَهُد أ

َ
ِ�يَهـا أ

ُت َوَ�ُقلَـْت 
َّ

ِجال ٍة قال:َ�َطاَشْت السِّ َِطاقَُة يِف َكفَّ
ْ

ٍة َوابل ُت يِف َكفَّ
َّ

ِجال فيقول:َ�تُوَضُع السِّ
َِطاقَُة فََال َ�ثُْقُل يشء �سم اهللا الرمحن الرحيم

ْ
ز قیامـت خداونـد در برابـر    در رو« ٢»ابل

 راهـایش   دیدگان همه مـردم فـردي از امـتم را برمـی گزینـد و نـودو نـه نامـه از نامـه         

 و صححه الحاکم ووافقه الذهبی 317/  3، والمستدرك 421 -420/  1مسند اإلمام أحمد  1

، بـرقم  25-24/  5وقوله (بسم اهللا) أي مع اسـم اهللا، والترمـذي فـی السـنن      213/  2أخرجه أحمد فی المسند  2
 وصححه ووافقه الذهبی. 529، 6/  1) والحاکم فی المستدرك 2639(
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به اندازه فاصـله دیـد چشـم انسـان اسـت سـپس       ها  آن گشاید که بزرگی هرکی از می
کنی؟ آیا مأموران من در نوشـتن   می : آیا چیزي از این را انکارگوید می خداوند به او

: آیا عـذري یـا   گوید می : نه اي پروردگار. خداوندگوید می اند؟ ه تو کردهآن ظلمی ب
ــد مــی حســنه و نیکــی اي داري؟ مــرد بهــت زده  ــد گوی ــر اي پروردگــار. خداون  : خی

 : بله بـراي تـو حسـنه و نیکـی اي اسـت و امـروز بـر تـو کـوچکترین ظلمـی          گوید می
دهـم کـه    مـی  هادتکـه در آن آمـده: شـ    شود می پس برگه اي بیرون آورده شود مین

: گویـد  مـی  هیچ معبود برحقی جز اهللا نیست و محمـد بنـده و فرسـتاده اهللا اسـت. پـس     
از هـا   . فرمود: نامهشود می در یک کفه و آن برگه در کفه دیگر گذاشتهها  تمامی نامه
رود و برگه سنگین تـر اسـت و چیـزي سـنگین تـر از بسـم اهللا الـرحمن         می سبکی باال

 ».الرحیم وجود ندارد

فََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ﴿ خود عمل کننده آن: دلیل بر وزن آن این سخن اهللا تعالی است: -3
و ». ارزشی نخواهیم نهادها  آن و روز قیامت براي« .]١٠٥[الكهف:  ﴾١٠٥َوۡزٗنا  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ

همچنین حدیث سابق عبداهللا بن مسعود است که پیامبر فرمود دو ساقه آن در میزان از 
 سنگین تر است. یکی

 مطلب ششم: تعریف شفاعت و انواع آن و دلیل بر وجود آن
شفاعت در لغت به معنی وسیله و طلب است و در عرف درخواست خـوبی بـراي دیگـري    

 است.
و شفاعت نزد خداوند: درخواسـت از خداونـد بـراي گذشـت از گناهـان و لغزشـها بـراي        

 دیگري است.
لطف و کرم خود روز قیامت به بعضـی از صـالحین   و حقیقت آن این است که خداوند به 

دهد که نزد او در حق بعضی از گنهکاران اهـل توحیـد    می از مالئکه، پیامبران و مؤمنان اجازه
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شفاعت کنند تا کرامت و بزرگی شـفاعت کننـدگان نـزد او و رحمـت و بخشـش او در حـق       
 شفاعت شدگان آشکار شود.

 باشد: نمی رط صحیحو شفاعت کردن نزد خداوند جز با دو ش
یکی اینکه: باید اهللا تعالی به شفاعت کننده اجازه شفاعت بدهد. دلیل بر این شرط این 

ِيٱَمن َذا ﴿ سخن اهللا تعالی است: کسیت که نزد « .]٢٥٥البقرة: [ ﴾ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

َ�َٰعةُ ٱَفُع تَن َوَ� ﴿ :فرماید می و» او جز به اجازه او شفاعت کند؟ ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  لشَّ
َ
 ﴾ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ

 ».و شفاعت نزد او جز براي کسی که به او اجازه دهد سودمند نیست« .]٢٣سبأ: [
راضی باشد. دلیل بر این شرط  شود می دوم اینکه: خداوند از کسی که براي او شفاعت

و جز براي « .]٢٨األنبياء: [ ﴾ۡرتََ�ٰ ٱ لَِمِن َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ ﴿ باشد: می این سخن اهللا تعالی
و نصوص بر این امر داللت دارند که ». کنند مین کسی که خداوند از او راضی باشد شفاعت

روایت  سخداوند جز براي اهل توحید راضی به شفاعت نیست. در صحیح مسلم از ابوهریره

َل لُكُّ نيَِبٍّ ِللُكِّ « :فرماید می علیه وسلمصلی اهللا  است که رسول اهللا  نيَِبٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة َ�تََعجَّ

ُ َمْن مَ  ِقيَاَمِة فَِ�َ نَائِلٌَة إِْن َشاَء ا�َّ
ْ
يِت يَْوَم ال مَّ

ُ
ُت َدْعَوِ� َشَفاَعًة ِأل

ْ
اَت ِمْن َدْعَوتَُه َو�ِ�ِّ اْختَبَأ

ِ َشيْئًا  �رُْشُِك بِا�َّ
َ

يِت ال مَّ
ُ
دعاي مستجابی وجود دارد که همه پیامبران براي هر پیامبري « ١»أ

و من آن را براي درخواست شفاعت امتم در روز قیامت نگه اند  درخواست خود را کرده
 داشته ام آن ان شاء اهللا به هرکس از امت من که چیزي با خداوند شریک قرار نداده باشد عطا

ٰفِعِ�َ ٱَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة تَن َ�َما﴿ :فرماید می و اهللا تعالی در حق کافران». شود می  ]48املدثر:[﴾٤٨ ل�َّ
 ».شفاعت شفاعت کنندگان نفعی به حالشان ندارد«

هـا   آن کتاب و سنت بر اثبات شفاعت نزد خداوند در روز قیامت داللت دارند. تعدادي از
که در کتاب بود را ذکر کردیم اما در سنت احادیثی که در اثبات شفاعت باشـد بسـیار اسـت    

 :فرمایـد  مـی  رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلماست که در آن  سله حدیث ابوسعید خدرياز جم
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» 
َ
 أ

َّ
ُمْؤِمنُوَن َولَـْم َ�بْـَق إِال

ْ
َمَالئَِ�ُة وََشَفَع انلَِّبيُّوَن وََشَفَع ال

ْ
ُ َعزَّ وََجلَّ َشَفَعْت ال رَْحـُم َ�يَُقوُل ا�َّ

َ� َ�يَْقِبُض َ�بَْضًة ِمْن انلَّارِ  امِحِ ا َ�ـطُّ  الرَّ  خداونـد « ١»َ�يُْخـِرُج ِمنَْهـا قَْوًمـا لَـْم َ�ْعَملُـوا َخـْ�ً

مانـد.   نمـی  مالئکه، پیامبران و مؤمنـان شـفاعت کننـد و جـز ارحـم الـراحمین بـاقی        فرماید می
آورد که هرگز در دنیـا کـار نیکـی     می خداوند با فضل و کرم خود گروهی را از آتش بیرون

 .»اند انجام نداده
ــودن آن در  احادیــث در  ــواتر و مشــهور ب ــه ت ــات شــفاعت بســیارند و امامــان محقــق ب  اثب

ُ�رج من انلار من اكن يف « در صحیحین آمـده:  اند. صحاح و مسانید تصریح کرده هاي کتاب

هرکس در قلبش به اندازه دانه خردلی ایمان وجـود داشـته   « ٢»قلبه حبة من خردل من إيمان

 ».شود می باشد از آتش خارج

 فاعت:انواع ش
. مردود و آن این است 1: شود میشفاعت از لحاظ قبول شدن و نپذیرفتن به دو نوع تقسیم 

. قبول شده و آن ایـن اسـت   2شفاعت که قبالً بحث شد را نداشته باشد.  هاي شرط که یکی از
هشـت نـوع   صـلی اهللا علیـه وسـلم     شفاعت تحقق یافته باشد. از پیامبر مـا  هاي شرط که در آن
 ت است که عبارتند از:شفاعت ثاب

در حق اهل موقف است تا صلی اهللا علیه وسلم  شفاعت عظمی است و آن شفاعت او -1
داوري و قضاوت نماید و آن مقام محمود اسـت و ایـن شـفاعت از    ها  آن خداوند بین

اختصاص  صلی اهللا علیه وسلم میان پیامبران صلوات اهللا علیهم اجمعین تنها به پیامبر ما
 دارد.

یشـان بـا   ها بـدي  در حق گروهی که حسنات وصلی اهللا علیه وسلم  رسول اهللا شفاعت -2
 که داخل بهشت شوند. کند می هم برابر است پس برایشان شفات

 ).20857برقم ( 410/  11، وعبد الرزاق فی المصنف 94/  3رواه اإلمام أحمد فی المسند  1
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 در حق کسانی که مسـتحق آتـش هسـتند و داخـل آن    صلی اهللا علیه وسلم  شفاعت او -3
 شوند. نمی

 ر بهشت باالتر رود.براي اهل بهشت تا درجاتشان د صلی اهللا علیه وسلم شفاعت او -4
در مـورد کسـانی کـه بـدون حسـاب و کتـاب داخـل         صلی اهللا علیه وسلم شفاعت او -5

 بهشت شوند.
در حق تخفیف عذاب بـراي کسـانی کـه مسـتحق آن      صلی اهللا علیه وسلم شفاعت او -6

 در حق عمویش ابوطالب.صلی اهللا علیه وسلم  هستند مانند شفاعت او
حق اهل بهشت که به ایشان اجازه داده شود داخل  در صلی اهللا علیه وسلم شفاعت او -7

 آن شوند.
از امتش از کسانی که داخل جهنم  ١در حق اهل کبائرصلی اهللا علیه وسلم  شفاعت او -8

 تا از آن خارج گردند. اند، شده
سنت و اعتقاد آمده  هاي کتاب نصوص صحیح بر تمام انواع آن داللت دارد و بسط آن در

هستند مانند شفاعت عظمـی و   صلی اهللا علیه وسلم بعضی خاص پیامبر ها است. از این شفاعت
شفاعت او در حق عمویش ابوطالب و شفاعت او در حق اهل بهشت کـه داخـل آن شـوند. و    

در میان سایر انبیاء و صالحین مشترك است مانند شـفاعت بـراي اهـل گناهـان     ها  آن بعضی از
کـه بـین اهـل علـم در اختصـاص دادن آن بـه       کبیره و چیزهاي دیگر از انواع دیگـر شـفاعت   

 بعضی و اختصاص ندادن آن به بعضی دیگر اختالف وجود دارد. واهللا اعلم.

 مطلب هفتم: صراط، صفت و دالیل وجود آن
 در شریعت صراط بـه معنـی پلـی اسـت کـه بـر جهـنم نصـب شـده اسـت کـه همـه از آن            

ت. کتـاب و سـنت بـر اثبـات     گذرند و آن راه اهل محشر براي داخل شـدن در بهشـت اسـ    می
 صراط داللت دارند.

 اند. (مترجم) اند و توبه ننموده کسانی که مرتکب گناهان کبیره شده 1
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ا  �ن﴿ :فرماید می اهللا تعالی ۡقِضّيٗ ٰ َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ ۚ َ�َن َ�َ ُ�َنّ�ِ  ُ�مَّ  ٧١ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها
ِينَ ٱ ْ ٱ �َّ نََذُر  �ََّقوا ٰلِِم�َ ٱوَّ ا  ل�َّ ر آنکه وکسی از شما نیست مگ« .]٧٢-٧١مريم: [ ﴾٧٢�ِيَها ِجثِّيٗ

 وعده) بر پروردگارت حتمی است. سپس پرهیزگاران را رهایی( بر آن وارد شود این
اکثر مفسرین منظور از وارد ». بخشیم و ستمگاران را ـ از پاي درآمده ـ در آنجا وا گذاریم می

و آن از ابن عباس، ابن مسعود، اند  شدن به آتش را در اینجا به معنی گذر بر صراط دانسته
 حبار و دیگران نقل شده است.کعب اال

در حدیثی طوالنی در باره دیدن پروردگار و شـفاعت   سدر صحیحین از ابوسعید خدري

رَْسِ َ�يُْجَعُل َ�ْ�َ َظْهَرْي َجَهنََّم « :فرماید می علیه وسلمصلی اهللا  آمده که رسول اهللا
ْ
ُ�مَّ يُْؤَ� بِاجل

ـ رَْسُ
ْ
ِ َوَما اجل نَا يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
يِلـُب وََحَسـَكٌة  قُل ٌة َعلَيْـِه َخَطـاِطيُف َوَ�َ قَـاَل َمْدَحَضـٌة َمِزلَـّ

 
ْ
رِْف َوَ�ل ُمْؤِمُن َعلَيَْها اَكلطَّ

ْ
ْعَداُن ال َطَحٌة لََها َشْوَكٌة ُ�َقيَْفاُء تَُ�وُن بِنَْجٍد ُ�َقاُل لََها السَّ

ْ
ِق ُمَفل رَبْ

اَكِب �َ  َيِْل َوالرِّ
ْ
َجاِو�ِد اخل

َ
�ِح َوَ�أ نَاٍج ُمَسلٌَّم َونَاٍج َ�ُْدوٌش َوَمْكُدوٌس يِف نَاِر َجَهـنََّم َحـىتَّ َوَ�لرِّ

دهنـد. گفتـیم اي    آورند و وسط جهنم قرار می می سپس پلی را« ١»َ�ُمرَّ آِخُرُهْم �ُْسَحُب َسْحبًا

رسول خدا این پل چیست؟ فرمود: جایی است خطرناك و لغزنده کـه بـر آن قالبهـاي تیـز و     
باشد و این خارها قالبهایی دارند که  می دارد که داراي نوك تیز و تنه ضخیمخارهایی وجود 

گوینـد و ایمانـدار بـر آن     مـی  السعدانها  آن مانند خارهایی است که در نجد وجود دارند و به
بـر حسـب   ( هاي تیزرو و یـا شـتر   مانند یک چشم برهم زدن و مانند برق، مانند باد، مانند اسب

و بعضی دیگر با بدن  کنند می به سالمت عبورها  آن گذرند بعضی از می لایمانشان) از روي پ
افتند تا اینکـه آخـرین نفـر را بـه روي ایـن       می رسند و عده اي به دوزخ می زخمی به آخر پل

 ».کشانند می خارها
از آنچه در باره آن آمده این است کـه  اي  خالصه وصف صراط در نصوص بسیار است و

جز کسی که باشد  می تر است، جایی بسیار لغزنده و خطرناك ز شمشیر برندهاز مو باریکتر و ا

 )، واللفظ للبخاري.183قم ()، وصحیح مسلم بر7439صحیح البخاري برقم ( 1
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 تواند خودش را حفظ کند. و صـراط بـر تـاریکی نصـب     نمی خدا او را ثابت قدم بدارد کسی
و بر اساس آنچـه   شود می جاي تاریکی است)؛ به مردم به قدر ایمانشان نورهایی عطا( شود می

 هرکس به اندازه ایمانش از آن میگذرد. در حدیث سابق گذشت بر باالي آن

و کیفیت ایمان و دلیل بر وجود آن ها  آن مطلب هشتم: بهشت و جهنم، صفت

 دو
 از جمله چیزهایی که واجب است به آن معتقد بود و ایمان داشت، بهشت و جهنم است.

بهشت محل پاداش گرفتن است براي کسی که خداوند را فرمانبري کرده است و جایگاه 

ۡخَرٰى  َوَلَقدۡ ﴿ :فرماید می المنتهی است. اهللا تعالی ةن در آسمان هفتم کنار سدرآ
ُ
رََءاهُ نَۡزلًَة أ

َوىٰٓ ٱِعنَدَها َجنَُّة  ١٤ لُۡمنَتَ�ٰ ٱِعنَد ِسۡدَرةِ  ١٣
ۡ
قطعاً بار دیگر او را « .]١٥-١٣النجم: [ ﴾١٥ لَۡمأ

بهشت صد درجه دارد و فاصله ». المأوي است جنةالمنتهی دیده است همانجا که  ةنزد سدر

بین هر درجه با دیگري به اندازه فاصله بین زمین و آسمان است همانگونه که در صحیح 

إِنَّ يِف « :فرماید می صلی اهللا علیه وسلم که رسول اهللا کند می روایت سبخاري از ابوهریره

ُمَجاِهِديَن يِف 
ْ
ُ لِل َها ا�َّ َعدَّ

َ
َنَِّة ِمائََة َدرََجٍة أ

ْ
َماِء اجل رََجَتْ�ِ َكَما َ�ْ�َ السَّ ِ َما َ�ْ�َ ادلَّ  َسِبيِل ا�َّ

رِْض 
َ ْ
بهشت صد درجه دارد که خداوند آن را براي مجاهدین در راهش آماده کرده « ١»َواأل

باالترین قسمت ». است. بین هر دو درجه از آن به اندازه فاصله بین آسمان و زمین است
 آن عرش قرار دارد و از آن رودهاي بهشت جاري بهشت، فردوس است که بر باالي

ُُم « شوند کما اینکه در حدیث سابق از ابوهریره اینگونه آمده که پیامبر فرمود: می تلْ
َ
فَإَِذا َسأ

َنَِّة فَْوقَُه َعْرُش الرَّمْحَِن َوِمنْ 
ْ
ىلْعَ اجل

َ
َنَِّة َوأ

ْ
وَْسُط اجل

َ
إِنَُّه أ

ِفْرَدوَْس فَ
ْ
لُوُه ال

َ
َ فَاْسأ ْ�َهاُر ا�َّ

َ
ُر أ ُه َ�َفجَّ

َنَّةِ 
ْ
هرگاه شما چیزي از خداوند خواستید فردوس را از او بخواهید که آن بهترین جاي « »اجل

 بهشت و باالترین آن است و باالي آن عرش رحمان قرار دارد که از آن رودهایی جاري

 ).2790صحیح البخاري برقم ( 1
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که در صحیح بخاري آمده،  س بهشت همانگونه که در حدیث سهل بن سعد». شوند می

بَْواٍب « :فرماید می صلی اهللا علیه وسلم هشت دروازه دارد. در آن رسول اهللا
َ
َنَِّة َ�َماِ�يَُة أ

ْ
يِف اجل

ائُِمونَ   الصَّ
َّ

 يَْدُخلُُه إِال
َ

�َّاَن ال بهشت هشت دروازه دارد. در آن دري « ١»ِ�يَها بَاٌب �َُس�َّ الرَّ
و خداوند » گردند نمی از آن داخلو جز روزه داران  شود می وجود دارد که الریان نامیده

ی آماده کرده که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به های نعمت براي اهل بهشت در آن
 قلب کسی خطور کرده است.

اما جهنم محل مجازات ابدي براي کافران و مشرکان و منافقانی که داراي نفاق اعتقادي 
 که خداوند بخواهد به اندازه گناهانشان باشد و محل کسانی از گنهکاران موحد می هستند،

 :فرماید می باشد. اهللا تعالی می را مجازات کند سپس سرانجام به سوي بهشت بفرستد،ها  آن

َ ٱ إِنَّ ﴿ َك بِهِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
ۚ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ خداوند از « .]٤٨النساء: [ ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء
 بخشد و جز آن براي هرکس که بخواهد نمی را شود می ک قرار دادهاینکه براي او شری

 مباشد که هفت دروازه است همانگونه که از ابن عباس می و جایگاه آن در زمین» بخشد می
نقل شده است. جهنم منازلی دارد که بعضی از بعضی دیگر پست تر و پایین تر هستند. 

ذهب علوا ودرجات انلار تذهب سفوال، درجات اجلنة ت( :گوید میعبدالرحمن بن اسلم 

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ إِنَّ ﴿ وأسفل ادلر�ت � دار املنافق� كما قال تعاىل: ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
ِمَن  ۡ�

ِ بَاٖب ّمِۡنُهۡم ُجۡزءٞ  لََها﴿ ، وللنار سبعة أبواب، قال تعاىل:]١٤٥النساء: [ ﴾�َّارِ ٱ
بَۡ�ٰٖب ّلُِ�ّ

َ
َسۡبَعُة �

ۡقُسومٌ  ، ونار ادلنيا جزء من سبع� جزءا من نار جهنم ىلع ما جاء يف ]٤٤احلجر: [ ﴾٤٤ مَّ

ُ َعلَيِْه وََسلِّم قال: نَاُرُ�ْم ُجْزٌء « حديث أيب هر�رة اذلَي أخرجه الشيخان عن انليب َص�َّ ا�َّ
رو به پایین  درجات بهشت رو به باال و درجات جهنم« ٢»ِمْن َسبِْعَ� ُجْزًءا ِمْن نَاِر َجَهنَّمَ 

 لُۡمَ�ٰفِِق�َ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می درجه محل منافقین است. همانگونه که اهللا تعالیترین  هستند. پایین

 ).3257صحیح البخاري برقم ( 1
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ۡركِ ٱِ�  ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
براي جهنم هفت » درجه جهنم قرار دارندترین  منافقین در پایین« ﴾�َّارِ ٱِمَن  ۡ�

ۡقُسوٌم َسۡبعَ  لََها﴿ :فرماید می دروازه است. اهللا تعالی ِ بَاٖب ّمِۡنُهۡم ُجۡزءٞ مَّ
بَۡ�ٰٖب ّلُِ�ّ

َ
براي « ﴾٤٤ُة �

وآتش دنیا » شوند می آن هفت دروازه است که براي هر در آن قسمت مشخص شده اي وارد
 از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  روایتس هفتادم آتش جهنم است بر اساس آنچه ابوهریره یک

آتش شما یک هفتادم آتش جهنم « »َسبِْعَ� ُجْزًءا ِمْن نَاِر َجَهنَّمَ نَاُرُ�ْم ُجْزٌء ِمْن « :کند می
 ».است

 یابد: می ایمان به بهشت و جهنم به وسیله سه چیز تحقق
اول اینکه: اعتقاد قطعی داشته باشیم که آن دو حق هستند و بهشت منزلگاه اهل تقوا و 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :یدفرما می جهنم جایگاه کافران و منافقین است. اهللا تعالی َ�ٰتَِنا َسۡوَف َ�َفُرواْ � �َّ
 ْ ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�ۡ�ََها ِ�َُذوقُوا َ ٱإِنَّ  ۡلَعَذاَبۗ ٱنُۡصلِيِهۡم نَاٗر� ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ َ�َن  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٥٦َعزِ�ًزا َحِكيٗما  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها َسُندۡ  ل�َّ ِخلُُهۡم َج�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱ

َ
بَٗد�ۖ  ۡ�

َ
اند  بزودي کسانی که به آیات ما کفر ورزیده« .]٥٧-٥٦النساء: [ ﴾َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

هاي دیگري بر جایش قرار  در آتش جهنم در آوریم که هرچه پوستشان سوخته شود پوست
ناپذیر حکیم است. و کسانی که ایمان آورده  دهیم تا عذاب را بچشند. همانا خداوند شکست

که از زیر آن نهرها جاري است براي هایی  به زودي در بهشتاند  و عمل صالح انجام داده
 ».همیشه داخل گردانیم

 دوم اینکه: اعتقاد داشته باشیم که در حال حاضر وجود دارند. اهللا تعالی در مورد بهشت

ۡت لِۡلُمتَّقِ ﴿ :فرماید می ِعدَّ
ُ
و در  »ایم براي اهل تقوا آماده کرده« .]١٣٣آل عمران: [ ﴾١٣٣َ� أ

ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�َن ﴿ :فرماید می باره جهنم ِعدَّ
ُ
. »ایم براي کافران آماده کرده« .]٢٤البقرة: [ ﴾٢٤أ

 :فرماید می صلی اهللا علیه وسلم روایت است که پیامبر سدر صحیحین از عمران بن حصین
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» َ
ْ
لَْعُت يِف اجل ْهِلَها النَِّساءَ اطَّ

َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
يُْت أ

َ
لَْعُت يِف انلَّاِر فََرأ ُفَقَراَء َواطَّ

ْ
ْهِلَها ال

َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
يُْت أ

َ
 ١»نَِّة فََرأ

به بهشت، سر زدم و دیدم که اکثر بهشتیان از فقرا هستند. و به دوزخ، نظر انداختم و دیدم «
 ».دهند می که اکثریت دوزخیان را زنان تشکیل

ها  آن یابند و فنا و نابودي بر سر می دوام و بقاها  آن اعتقاد داشته باشیم کهسوم اینکه: 

ۚ َوَ�ٰلَِك ﴿ :فرماید می آید. اهللا تعالی در مورد بهشت نمی  ﴾١٣ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها
 :فرماید می و در مورد جهنم» در آن جاودانند و این رستگاري بزرگ است« .]١٣النساء: [

َ ٱَمن َ�ۡعِص وَ ﴿ بًَدا  ۥفَإِنَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
و هرکس « .]٢٣اجلن: [ ﴾٢٣نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

را نافرمانی کند جزاي او آتش جهنم است و در آن براي همیشه اش  خداوند و فرستاده
طر تأکید بر جاودانه منظور از معصیت و نافرمانی در این آیه، کفر است بخا». ماند می جاودان

دلیل بر این است که منظور أبدا) ( لفظ گوید می ماندن براي همیشه در آتش است. قرطبی

صلی اهللا علیه  که رسول اهللا کنند می روایت م. و شیخین از عبداهللا بن عمر ٢آیه شرك است

َنََّة َوُ�ْدِخُل « :فرماید می وسلم
ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهَل اجل

َ
ُ أ ْهَل انلَّاِر انلَّاَر ُ�مَّ َ�ُقوُم ُمؤَذٌِّن بَيَْنُهْم يُْدِخُل ا�َّ

َ
أ

 َموَْت لُكٌّ َخادِلٌ ِ�يَما ُهَو ِ�يهِ 
َ

ْهَل انلَّاِر ال
َ
 َموَْت َوَ�ا أ

َ
َنَِّة ال

ْ
ْهَل اجل

َ
خداوند اهل « ٣»َ�يَُقوُل يَا أ

گرداند سپس منادي اي در فاصله  می بهشت را داخل بهشت و اهل جهنم را داخل جهنم
: اي اهل بهشت دیگر مرگی در کار نیست و اي اهل گوید می ایستد و می بهشت و جهنم

 ».مانند می میرید همه در آنچه در آن هستند براي همیشه نمی جهنم دیگر هرگز

 ثمرات ایمان به روز آخرت
 ها: آن ایمان به روز آخرت ثمرات و نتایج بزرگی بر زندگی ایماندار دارد که از مهمترین

 ) مختصرا بمعناه، واللفظ للبخاري.2738)، وصحیح مسلم برقم (3241صحیح البخاري برقم ( 1
 .307/  5، وفتح القدیر 27/  19القرطبی  2
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بودن و شوق داشتن به اطاعت و فرمانبري خداوند به امید رسیدن بـه ثـواب و    حریص -1
 دوري از معصیت او به خاطر ترس از مجازات آن روز.

و کاالي دنیا از دست داده اسـت بـا امیـد    ها  نعمت تسلی یافتن مؤمن به خاطر آنچه از -2
 .و پاداش آخرتها  نعمت به رسیدن

ز آنجا که هرکس به عمل خود همراه با رحمـت او  پی بردن به کمال عدل اهللا تعالی ا -3
 .شود می در حق بندگانش جزا داده





 
 
 

 ایمان به قضا و قدر

 مبحث اول: تعریف قضا و قدر و دالیل ثابت بودن آن و تفاوت بین این دو

 قضا در لغت به معنی حکم کردن و جدایی انداختن است.
خلقش از به وجود آوردن، نابود کردن  و در شریعت اسالم به آنچه اهللا سبحانه و تعالی در

 .شود می ، قضا گفتهکند می یا تغییر دادن حکم
قدر در شریعت یعنی آنچه اهللا تعالی در ازل آن را اندازه کرده و خلقش را بـر علمـی کـه    

 در ازل به آن داشته، بنا کرده است.

 تفاوت بین قضا و قدر
ه قدر یعنی اندازه کردن براي چیزي قبـل از  کاند  علما در تفاوت بین قضا و قدر بیان داشته

واقع شدن آن و قضا یعنی دست کشیدن از چیزي است. و از دالیلی که ابوحاتم براي تفاوت 
بین قضا و قدر ذکر کرده این است که قدر به منزله مشخص کردن اندازه لباس توسط خیـاط  

. هنگـامی کـه   کنـد  مـی  زیاد از آن کم و یا کند میاست و او قبل از بریدن اندازه آن مشخص 
آن را برید آن را پایان داده و از آن فارغ شده و اندازه آن را تمام کرده است. بـر ایـن اسـاس    

فالقضـاء والقـدر أمـران متالزمـان ال ينفـك ( :گویـد  مـی  قدر قبل از قضا است. ابن کثیر

نـاء وهـو أحدهما عن اآلخر ألن أحدهما بم�لة األساس وهو القـدر، واآلخـر بم�لـة ابل
قضا و قـدر دو امـر هسـتند کـه     « القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم ابلناء ونقضه)

که قدر باشد به منزله پایه ها  آن یکی از شود میباشند هیچکدام از دیگري جدا ن می مالزم هم
و اساس و دیگري که قضا باشد به منزله بناي آن است کسی که بخواهد بـین ایـن دو جـدایی    

 ».ندازد بنا را نابود کرده و آن را از بین برده استا
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و بـراي هـر    کنند می قضا و قدر هنگامی که در بیان جمع شوند در معنی با هم تفاوت پیدا
را از هـم  هـا   آن و هنگامی کـه در بیـان   شود می معنی مخصوص به خود آشکارها  آن کدام از

. ایـن را بعضـی از اهـل علـم ذکـر      دشـو  مـی  در معنی دیگـري داخـل  ها  آن جدا کنیم یکی از
 اند. کرده

 :دلیل بر اثبات قدر
ایمان به قدر رکنی از ارکان ایمان است و کتاب و سنت بر اثبات و بیان آن داللت دارند. 

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی در کتابش گمان ما  بی« .]٤٩القمر: [ ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

ۡمُر ﴿ :فرماید می و »ایم اندازه مقرر آفریده هر چیزي را به
َ
ِ ٱَوَ�َن أ ۡقُدوًرا  �َّ  ﴾٣٨قََدٗر� مَّ

وََخلََق ُ�َّ ﴿ :فرماید می و» و امر و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر است« .]٣٨األحزاب: [
َرهُ  ءٖ َ�َقدَّ که در خور آن اي  و هرچیزي را آفریده و اندازه« .]٢الفرقان: [ ﴾٢َ�ۡقِديٗر�  ۥَ�ۡ

 ».بوده مقرر کرده است
و اما سنت نیز همچنین بر اثبـات قـدر داللـت دارد در احادیـث بسـیاري از جملـه حـدیث        

در باره ارکان ایمان آمده که از جمله ارکان ایمـان، ایمـان بـه     صجبریل و سؤال او از پیامبر
حث مالئکه تقـدیم  قدر چه خیر باشد یا شر ذکر شده است که حدیث همراه با نص آن در مب

 شده است.
 صروایـت کـرده کـه از رسـول اهللا     ممسلم در صحیحش از عبداهللا بن عمرو بـن عـاص  

َف « شنیده که فرمود:
ْ
ل
َ
رَْض خِبَْمِسَ� أ

َ ْ
َماَواِت َواأل ْن َ�ْلَُق السَّ

َ
ََالئِِق َ�بَْل أ

ْ
ُ َمَقاِديَر اخل َكتََب ا�َّ

َمـاءِ 
ْ
 خداونـد انـدازه مخلوقـات را پنجـاه هـزار سـال قبـل از اینکـه        « ١»َسنٍَة قَاَل وََعرُْشُه ىلَعَ ال

 ».و زمین را خلق کند، نوشته است و فرمود: و عرش او بر آب قرار داردها  آسمان

 ).2653صحیح مسلم برقم ( 1
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باشد.  اند، می ایمان به قدر محل اجماع امت از صحابه و کسانی که بعد از ایشان آمده

در�ت ناسا من أصحاب رسول أ( که او گفت: کند می مسلم در صحیحش از طاوس روایت

را  صجمعی از اصحاب رسول اهللا« اهللا ص� اهللا عليه وسلم  يقولون لك يشء بقدر)
و گفت از عبداهللا بن عمر شنیدم که گفت: ». گفتند همه چیز به قدر است می دریافتم که

ْو « :فرماید می صرسول اهللا
َ
َكيِْس أ

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ٍء بَِقَدٍر َحىتَّ ال َعْجزِ لُكُّ يَشْ

ْ
َكيِْس َوال

ْ
همه « ١»ال

تظاهرت األدلة ( :گوید می امام نووي». چیز حتی زیرکی و ناتوانی در تقدیر نوشته شده است

القطعية من الكتاب والسنة و�مجاع الصحابة وأهل احلل والعقد من السلف واخللف ىلع 
ه و اهل رأي از دالیل قطعی از کتاب و سنت، اجماع صحاب« إثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل)

 ».کنند می سلف و خلف بر اثبات قدر اهللا تعالی همدیگر را کمک

 مبحث دوم: مراتب قدر

و اند  قدر چهار مرحله دارد که نصوص بر آن داللت دارند و اهل علم به آن تصریح کرده
 آن عبارت است از:

از چیزهاي چیزهاي احتمالی،  ها، نیستی ها، خداوند به همه چیز از هستی مرتبه اول:
 محال علم دارد و علم او همه چیز را در برگرفته است. آنچه هست، آنچه خواهد شد و آنچه

داند. و  می و چطور خواهد شد همه را با علم همیشگی و ابدي خود شود می و آنچه شود مین

نَّ ﴿ دلیل بر آن این فرموده اهللا تعالی است:
َ
ْ أ َ ٱِ�َۡعلَُمٓوا َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَّ َ�َ
َ
َ ٱءٖ قَِديٞر َوأ قَۡد  �َّ

ٍء ِعۡلَمۢ�  َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
تا بدانید خداوند بر همه چیز تواناست و علم او « ]١٢الطالق: [ ﴾١٢أ

 ».همه چیز را در برگرفته است

 ).2655صحیح مسلم برقم ( 1
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ـِ�َ� َ�َقـاَل « روایت است که گفت: م در صحیحین از ابن عباس ُمرْشِ
ْ
ِد ال

َ
ْوال

َ
ُسئَِل َ�ـْن أ

عْ 
َ
ُ أ اند) سوال شد.  که مرده( دربارة اوالد مشرکینصاز رسول اهللا« ١»لَُم بَِما اَكنُوا اَعِمِل�َ ا�َّ

 ».دادند می ماندند) چه عملی انجام می اگر زنده( داند که می خداوند بهتر« فرمود:
 اهللا تعالی آنچه را که تا روز قیامت خلق شدنی است نوشته است. اهللا تعالی مرتبه دوم:

لَمۡ ﴿ :فرماید می
َ
نَّ  �

َ
َ ٱَ�ۡعلَۡم أ َمآءِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
إِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  ۡ�

ِ ٱ دانی که خداوند آنچه را که در آسمان و زمین است  نمی آیا« .]٧٠احلج: [ ﴾٧٠�َِس�ٞ  �َّ
». بدانید) که این بر خداوند آسان است( نوشته) است.( همۀ) این در کتابی( گمان بی میداند؟

بِٖ� ﴿ :فرماید می و ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ
َ
ٍء أ و همه چیز را در کارنامه « .]١٢يس: [ ﴾١٢َوُ�َّ َ�ۡ

و از سنت حدیث عبداهللا بن عمرو بن عاص که پیشتر گذشت  »ایم اي روشن حساب کرده
و زمین را ها  آسمان اه هزار سال قبل از اینکهآمده بود که خداوند اندازه مخلوقات را پنج

 خلق کند، نوشته است.
و آنچه را که  شود میاراده و خواست خداوند است هرچه که بخواهد  مرتبه سوم:

ٓ ﴿ :فرماید می . اهللا تعالیشود مین نخواهد َما ۡمُرهُ  إِ�َّ
َ
َراَد َشۡ�  ۥٓ أ

َ
ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ إَِذآ أ

َ
ُ�ن َ�َيُكوُن  ۥا أ

 چون امر او به چیزي اراده کند همین که به او بگوید باش، به وجود« .]٨٢يس: [ ﴾٨٢

ن �ََشآَء ﴿ :فرماید میو » آید می
َ
ٓ أ ُ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ و « .]٢٩التكوير: [ ﴾٢٩ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

 سیرهشیخین از ابوهر». توانید چیزي بخواهید مگر آنچه پروردگار جهانیان بخواهد نمی

َحُدُ�ْم اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل إِْن ِشئَْت « :فرماید می صکه رسول اهللا کند می روایت
َ
 َ�ُقولَنَّ أ

َ
ال

هیچ یک از شما « ٢»اللَُّهمَّ ارمَْحِْ� إِْن ِشئَْت يِلَْعِزْم يف ادلاعء فإن اهللا صانع ما شاء ال مكره هل
اگر خواستی، برمن رحم فرما. بلکه بطور نگوید: خدایا! اگر خواستی، مرا مغفرت کن. خدایا! 

 ».تواند خدا را به کاري مجبور کند نمی قطع و یقین، بخواهد. زیرا هیچ کس

 )2659)، وصحیح مسلم برقم (1384صحیح البخاري برقم ( 1
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خداوند خالق و پدید آوردنده همه اشیاء و قدرت او بر آن تمام و کامل  مرتبه چهارم:
 است. خداوند خالق هر عمل کننده و عملش، محرك و حرکتش، ساکن و سکونش

ُ ٱ﴿ :فرماید می . اهللا تعالیباشد می ءٖ َو�ِيٞل  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

 .]٦٢الزمر:[﴾٦٢َ�ٰلُِق ُ�ّ

ُ ٱوَ ﴿ :فرماید می و» باشد می خداوند خالق همه چیز است و او بر همه چیز نگهبان« َخلََقُ�ۡم  �َّ
دهید خداوند  می ا که انجامحال آنکه شما و آنچه ر« .]٩٦الصافات: [ ﴾٩٦َوَما َ�ۡعَملُوَن 
 صکه پیامبر کند می بخاري در صحیحش از عمران بن حصین روایت». آفریده است

ٍء « :فرماید می ِر لُكَّ يَشْ
ْ
ك َماِء َوَ�تََب يِف اذلِّ

ْ
ٌء َ�ْ�ُُه َوَ�َن َعرُْشُه ىلَعَ ال ُ َولَْم يَُ�ْن يَشْ اَكَن ا�َّ

رَْض 
َ ْ
َمَواِت َواأل خداوند، وجود داشت و چیزي غیر از او، وجود نداشت و عرش « ١»وََخلََق السَّ

و ها  آسمان خدا روي آب، قرار داشت. او تقدیر همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و
 ».زمین را آفرید

ایمان به این چهار مرحله براي درست شدن ایمان به قدر واجب است و هرکس چیـزي از  
 . و اهللا تعالی اعلم.کند مین پیداآن را انکار کند ایمان به قدر تحقق 

 ثمرات ایمان به قدر:
تحقق پیدا کردن ایمان به قدر، نتایج و آثار سودمندي در زندگی انسان مؤمن دارد کـه از  

 آن جمله:
بر خداوند اعتماد کردن هنگام انجام کاري. زیرا او اسباب و مسـببات را مقـدر کـرده     -1

 است.
هنگامی که بفهمد که هرچیزي در قضـا و قـدر    رسد می بنده به آرامش و راحتی قلب -2

 الهی قرار دارد.

 ).3191صحیح البخاري برقم ( 1
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از بین رفتن خود پسندي و غرور هنگام رسیدن به خواسته و آرزو. زیرا رسیدن بـه آن   -3
را نعمتی از طرف خداوند به آنچه از اسـباب خیـر و رسـتگاري بـراي او مقـدر کـرده       

 .شود می پسندي دورو از غرور و خود  کند می داند پس خداوند را شکر می است
دوري از آشفتگی و ماللی هنگام از بـین رفـتن خواسـته و آرزو یـا بـه وجـود آمـدن         -4

و مـأجور   کنـد  مـی  داند پس بر آن صـبر  نارحتی زیرا آن را از قضا و قدر اهللا تعالی می
 گردد.

 



 
 
 

 

 فصل سوم:

 مسائل متفرقه در عقیده





 
 
 

 اسالم، ایمان و احسان

 مبحث اول: اسالم

 :تعریف اسالم
 اسالم در لغت به معنی تسلیم، اطاعت و فرمانبري است.

و در شرع به معنی تسلیم اهللا شدن به تنهایی و اطاعت و فرمابرداري از او و خالی شدن از 

إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ�  ُقۡل ﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی می شرك و عدم دشمنی با اهل آن
ِ رَ  ُل  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ  َ�  ١٦٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱّبِ َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 ﴾١٦٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

بگو نماز، قربانی، زندگی و مرگم براي اهللا پرورگار عالمیان است « .]١٦٣-١٦٢األنعام: [

 َزَ�رِ�َّاوَ ﴿ :فرماید می و» براي او شریکی نیست و به آن امر شده ام و من نخستین مسلمانم
ٞ ّمَِن  ٰلِِح�َ ٱَوَ�ۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ ُ�ّ هرکس غیر از اسالم دینی « .]٨٥األنعام: [ ﴾٨٥ ل�َّ

 ».و در آخرت از زیانمندان است شود مین قبول کند از او هرگز پذیرفته

 ارکان اسالم
ث عبـداهللا بـن   پنج تـا هسـتند. در حـدی    کند می بیان صارکان اسالم آنگونه که رسول اهللا

ُ « :فرماید می صآمده که رسول اهللا م عمر  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ْن ال
َ
ِْسَالُم ىلَعَ مَخْـٍس َشـَهاَدِة أ

ْ
بُِ�َ اإل

َيِْت 
ْ

اَكِة وََصْوِم َرَمَضاَن وََحجِّ ابل َالِة َو�ِيتَاِء الزَّ ِ َو�ِقَاِم الصَّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
سالم بـر پـنج   « ١»َوأ

ز بنا شده است: نخست، گواهی دادن براینکه خداوند، یکی است و جز او، معبـود برحقـی   چی
رسول خداست. دوم: اقامۀ نماز، سوم: دادن زکـات، چهـارم: روزه    صوجود ندارد و محمد

حـدیث جبریـل نیـز کـه پیشـتر گذشـت بـر آن        ». پنجم: اداي حج ،گرفتن ماه مبارك رمضان

 ).16)، وصحیح مسلم حدیث برقم (8صحیح البخاري، حدیث برقم ( 1
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ُ َعلَيْـِه  يا« داللت دارد که در آن آمده: ِ َص�َّ ا�َّ ِْسَالِم َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ

ِ� َ�ْن اإل ْخرِبْ
َ
�مد! أ

ُ َعلَيْهِ  ِ َص�َّ ا�َّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْن �َْشَهَد أ

َ
ِْسَالُم أ

ْ
 وََسـلََّم َوتُِقـيَم وََسلََّم اإل

َالَة َوتُْؤِ�َ ال ِْه َسـِبيًال.قال: َصـَدقَْت الصَّ
َ

َيَْت إِْن اْستََطْعَت إِيل
ْ

ُجَّ ابل
َ

اَكَة َوتَُصوَم َرَمَضاَن َوحت  ١»زَّ
در پاسـخ فرمـود: اسـالم عبـارت اسـت از ایـن کـه         جپیـامبر   اي محمد! مرا از اسالم خبـر ده. «

گواهی دهی و یقین داشته باشی، معبودي به حـق جـز خـداي یکتـا نیسـت، و آن کـه محمـد        
رستاده خداست، و نماز برپا داري، و زکات بدهی، و روزه رمضـان بگیـري، و اگـر توانـایی     ف

براي سـفر داشـته باشـی حـج خانـه خــدا را انجـام دهـی.         اي  وسیله بدنی و مالی و توشه راه و
 ».گفت: راست گفتی

 )ن حممدا رسول اهللاأشهد أال اهللا وإله إن ال أشهد أ( معنی شهادتین
 اله اال اهللا یعنی هیچ معبود به حقـی جـز اهللا نیسـت و معنـی شـهادت ان      معنی شهادت ان ال

دهـد، تصـدیق    مـی  محمدا رسول اهللا یعنی در آنچه امر کند، اطـاعتش کنـیم و در آنچـه خبـر    
، دوري گزینیم و خداوند را جـز بـه آنچـه شـریعت امـر کـرده،       کند می نماییم و از آنچه نهی

 عبادت نکنیم.

 رکان آن و بیان حکم کسی که مرتکب گناهان کبیرهمبحث دوم: ایمان و ا
 شود می

 :ایمانتعریف 
ایمان در لغت به معنی تصدیق کردن و اقرار کردن است و در شرع به معنی اعتقاد داشـتن  

 باشد. می با قلب و اقرار کردن با زبان و عمل نمودن با اعضا و جوارح

 ).8)، وصحیح مسلم حدیث برقم (8تقدم متفق علیه : صحیح البخاري حدیث برقم ( 1
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 ارکان ایمان و دلیل بر آن

ن  ۡلِ�َّ ٱ۞لَّۡيَس ﴿ باشد: د و دلیل بر آن این فرموده اهللا تعالی میارکان ایمان شش تا هستن
َ
أ

ِ  ۡلِ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لَۡمۡغرِبِ ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱتَُولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
یکی این نیست که روي خود را به سوي مشرق و ن« .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ 

و پیامبران ایمان ها  کتاب مغرب کنید بلکه نیکی این است که به اهللا، روز آخرت، مالئکه،
 :گوید می و کند می سؤال ج و از سنت حدیث جبریل است که از پیامبر». داشته باشید

ِ وَ « ْن تُْؤِمَن بِا�َّ
َ
يَماِن قَاَل أ ِ

ْ
ِخِر َوتُْؤِمَن أخرب� َ�ْن اإل

ْ
َْوِم اآل َمَالئَِ�ِتِه َوُ�تُِبِه َورُُسِلِه َوايلْ

هِ قَاَل َصَدقَْت. َقَدِر َخْ�ِهِ َورَشِّ
ْ
مرا از ایمان خبر ده، ایشان فرمودند: ایمان عبارت است از « ١»بِال

 ت؛این که ایمان بیاوري به یگانگی خدا، به مالئکه، به پیامـبران، به روز قیامت، به سرنوش
 ».یعنی تقدیر)، و ایمان بیاوري به خیر و شر آن. گفت: راست گفتی(

 زیاد شدن ایمان و کم شدن آن
 کتاب و سنت بر اینکه ایمان با انجام طاعت و عبادت زیاد و با انجام معصـیت و گنـاه کـم   

 ، داللت دارند.شود می

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می خداوند در کتابش ْ ٱ �َّ  ﴾١٧ٗدى َوَءاتَٮُٰهۡم َ�ۡقَوٮُٰهۡم َزاَدُهۡم هُ  ۡهَتَدۡوا
تقوا و پرهیزگاري عطا ها  آن و کسانی که هدایت یافتند بر هدایتشان افزود و به« ]١٧حممد:[

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�ََّما﴿ :فرماید می و» نمود ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعَلۡيِهۡم  �َّ
ُوَن  ۥَءاَ�ُٰتهُ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ایمانداران کسانی هستند که « .]٢األنفال: [ ﴾٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ

 شود می تالوتها  آن دلهایشان بترسد و هنگامی که آیات خداوند بر شود می هنگامی یاد اهللا
 ده رسول اهللاو از سنت این فرمو» نمایند می گردد و بر پرورگارشات توکل می ایمانشان زیاد

�رج من انلار من اكن يف قلبه مثقال ذرة من « :فرماید میاست که صلی اهللا علیه وسلم 

 ).8)، وصحیح مسلم حدیث برقم (50متفق علیه : صحیح البخاري حدیث برقم ( 1
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 و همچنین» شود می هرکس در قلبش به اندازه سرسوزنی ایمان باشد از آتش خارج« ١»إيمان

ُ « :فرماید می  ا�َّ
َّ

َ إِال  إِهلَ
َ

يَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن ُشْعبًَة أعالها ال ِ
ْ

َذى َ�ْن  اإل
َ ْ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
َوأ

يَمانِ  ِ
ْ

َيَاُء ُشْعبٌَة ِمْن اإل
ْ
ِر�ِق َواحل ایمان هفتاد و چند شعبه دارد که باالترین آن ال اله اال « ٢»الطَّ

 ».اي از ایمان است اهللا و کمترین آن از بین بردن اذیت از سر راه مردم است و حیا شعبه

 شود می حکم کسی که مرتکب گناه کبیره
گناهان کبیره دو نوع هستند: نوعی از آن باعـث کـافر شـدن و نـوعی دیگـر شـخص را از       

، شریک قرار دادن با اهللا تعـالی، زیـرا   شود می . اما آنکه باعث کافر شدنکند مین اسالم خارج
، نفاق اعتقادي، دشنام شود می آن از بزرگترین گناهان است که به وسیله آن خداوند نافرمانی

 ها. به خداوند و رسولش و مانند این دادن
 و نوع دوم گناهان کبیره اي که شخص مادامی که آن را حالل نداند از اسالم خارج

. و حکم آن در آخرت تحت مشیت و اراده شود می و فاسق و عاصی نامیده شود مین
د بخشد و اگر خواست او را با عدل خو می پروردگار است اگر خواست او را با رحمت خود

ماند بلکه عاقبت و سرانجام  نمی دهد همراه با این توضیح که براي همیشه در آتش می عذاب

َ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می او بخاطر توحید و ایمانش بهشت است. اهللا تعالی َك بِهِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
 ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ِ ِ ٱَوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب  .]١١٦النساء: [ ﴾١١٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا  �َّ

بخشد و جز آن براي هرکس که  نمی را شود می خداوند از اینکه براي او شریک قرار داده«

در ». بخشد و هرکس به خداوند مشرك شود در گمراهی بسیار دوري افتاده است می بخواهد

َ�ُْرُج ِمْن انلَّاِر « :فرماید میلیه وسلم صلی اهللا ع روایت است که پیامبر سصحیحین از انس

 َ
َ

 إهِل
َ

ِبِه َوْزُن َشِعَ�ٍة ِمْن َخْ�ٍ َوَ�ُْرُج ِمْن انلَّاِر َمْن قَاَل ال
ْ
ُ َوِ� قَل  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ُ َمْن قَاَل ال  ا�َّ

َّ
 إِال
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ٍة ِمْن َخْ�ٍ َوَ�ُْرُج ِمْن انلَّاِر مَ  ِبِه َوْزُن بُرَّ
ْ
ٍة ِمْن َوِ� قَل ِبِه َوْزُن َذرَّ

ْ
ُ َوِ� قَل  ا�َّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن قَاَل ال

هرکس که ال اله اال اهللا بگوید و به اندازة یک دانۀ جو ایمان در دل او باشد، از « ١»َخْ�ٍ 

. و هر کس که ال اله اال اهللا را بر زبان آورد و به اندازة یک دانۀ شود می دوزخ بیرون آورده
. و هر کس که ال اله اال اهللا بگوید شود میدر دل او باشد، از دوزخ بیرون آورده گندم ایمان 

 ».شود می و به اندازة ذره اي ایمان در دل او باشد، از دوزخ بیرون آورده
و این چیزي است که نصوص بر آن داللت دارد و سـلف امـت از صـحابه، تـابعین و تـابع      

بر آن هسـتند   شود می کسی که مرتکب گناه کبیره تابعین که بر خیر و هدایت بودند در حکم
 و این منهج وسط بین افراط و تفریط اسـت. افـراط مـذهب خـوارج در قـدیم و جدیـد اسـت       

را از امـت اسـالم   هـا   آن و کننـد  مـی  کسانی هستند که مرتکبین گناهان کبیـره را تکفیـر  ها  آن
در روز قیامـت بـراي همیشـه در    دانند و معتقدند که  می گردانند و خونشان را حالل می خارج

آتش ماندگارند و اهل تفریط و تقصیر کسانی که مرتکبین گناهـان کبیـره را صـاحب ایمـان     
و مؤمن کاملی که بـه اداي طاعـت    شود می دانند و بین کسی که مرتکب گناه کبیره می کامل

ینکـه ایـن   نهنـد کمـا ا   نمـی  گزیند فرقـی  می پردازد و از حرامهاي خداوند دوري و عبادت می

 باشد.   می مرجئهة مذهب غال

 دلیل بر اینکه مرتکب گناه کبیره کافر نیست

ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿ :فرماید می اهللا تعالی ۖ فَإِۢن َ�َغۡت  ۡ�َتَتُلوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
فَأ

ۡخَرىٰ ٱإِۡحَدٮُٰهَما َ�َ 
ُ
ۡمرِ َ�ۡبِ� حَ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُواْ  ۡ�

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱ�َّ ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما  �َّ

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  ۡلَعۡدلِ ٱب
َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا َخَوۡ�ُ�ۡمۚ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�ََّما ٩ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
إِۡخَوةٞ فَأ

ْ ٱوَ  َ ٱ �َُّقوا هرگاه دو طائفه از مسلمانان با هم « .]١٠-٩احلجرات: [ ﴾١٠َن لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُو �َّ

صلح برقرار سازید. اگر یکی از دو گروه در حق دیگري ستم روا ها  آن جنگیدند در میان
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بجنگید تا زمانی که به سوي فرمان خدا برمی گردد و  کند می که ستماي  دسته داشت با آن
اهللا را پذیرا شد، در میانشان دادگرانه صلح  پذیرد، هرگاه بازگشت و فرمان حکمش را می

برقرار سازید چرا که خداوند عادالن را دوست دارد. تنها مؤمنان برادر یکدیگرند، پس میان 
در » برادران صلح و آشتی برپا دارید تقواي خداوند را داشته باشید تا مورد رحم قرار گیرید

بر اي  دسته شوند و می مرتکب جنگ با مؤمنان این دو آیه اهللا تعالی ایمان را براي کسانی که
گناه جنگ با اهل ایمان) از جمله گناهان ( و این کند می ثابت کنند میدسته دیگر طغیان 

 کند می دهد و خداوند به اهل ایمان امر می را برادر قرارها  آن کبیره است با این حال خداوند
 لح و آشتی برقرار سازند.که بین کسانی که در ایمان، برادر ایشان هستند ص

صـلی   کـه رسـول اهللا   کند میروایت  سو از سنت آنچه است که مسلم از ابوسعید خدري

ْهـَل « :فرماید می اهللا علیه وسلم
َ
َنََّة يُْدِخُل َمْن �ََشاُء بِرمَْحَِتِه َوُ�ـْدِخُل أ

ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهَل اجل

َ
ُ أ يُْدِخُل ا�َّ

ْخرُِجوهُ انلَّاِر انلَّاَر ُ�مَّ َ�ُقوُل ا
َ
ِبِه ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن إِيَماٍن فَـأ

ْ
 ١»ْ�ُظُروا َمْن وََجْدُ�ْم يِف قَل

 کنـد  می شوند، هرکس را خداوند بخواهد به رحمت خود داخل می اهل بهشت داخل بهشت«
: بنگرید هـرکس بـه انـدازه دانـه     فرماید می شوند. سپس اهللا تعالی می و اهل آتش داخل آتش

ایـن حـدیث بـر همیشـگی نبـودن      ». خردلی ایمان در قلبش وجود دارد از آن خـارجش کنیـد  
مرتکب گناه کبیره در آتش داللت دارد آنجا که هرکس در قلبش کمتـرین چیـزي از ایمـان    

همچنین حدیث بر تفاوت اهل ایمان بر حسـب اعمالشـان    شود می در قلبش باشد از آن خارج
یـا از حرامهـا    کنـد  مـی  به اندازه آنچه مؤمن از واجبـات تـرك   شود می و اینکه آن زیاد و کم

 نماید. داللت می شود می مرتکب

 مبحث سوم: احسان

 احسان:تعریف 
معناي احسان این است که خداوند را در آشکار و نهان، محبت و ترس، مراقب و نگهبـان  
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مـات و مکروهـات   بدانیم و با محافظت کردن بر انجام فرائض و نوافل و دوري نمودن از محر
خداوند به ثواب و پاداشش امیدوار و از مجازاتش بترسیم. و محسـنین کسـانی هسـتند کـه در     

 و در انجـام اعمـال بیشـتر بـا یکـدیگر مسـابقه      انـد   انجام کارهاي نیک گوي سـبقت را ربـوده  
 دهند. می

 احسان: دلیل بر

َ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی در کتابش ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ َقوا ِينَ ٱوَّ  �َّ ِۡسُنوَن  �َّ  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
و کسانی که محسن  کنند می خداوند همراه کسانی است که تقوا پیشه« .]١٢٨النحل: [

سؤال  صلی اهللا علیه وسلم آمده که او از پیامبر؛و در سنت آنچه در حدیث جبریل» هستند

ْن َ�ْعبُ « نمود و فرمود: مرا از احسان خبر بده؟ فرمود:
َ
إِْن لَْم تَُ�ْن تََراُه أ

نََّك تََراُه فَ
َ
َ َك� َد ا�َّ

إِنَُّه يََراكَ 
بینی، و اگر تو  می احسان عبارتست از اینکه چنان خدا را بندگی کنی گویا او را« ١»فَ

 ».بیند می بینی، یقین بدار که او تو را نمی او را

 مبحث چهارم: رابطه بین اسالم، ایمان و احسان

صـلی اهللا   جبریـل) پـیش پیـامبر   ( و احسان در حدیث جبریل ذکر شده که اواسالم، ایمان 
آمده و از این امور سؤال نموده است پس پیامبر اینگونه جـواب داده: از اسـالم بـه    علیه وسلم 

عنوان اعمال ظاهري که عبارتند از: اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمـدا رسـول اهللا، برپـا داشـتن     
حج خانه خدا، و روزه مـاه رمضـان و از ایمـان بـه عنـوان امـور غیبـی کـه         نماز، دادن زکات، 

آسمانی، پیامبران، روز آخرت و قدر چه خیر باشد  هاي کتاب عبارتند از ایمان به اهللا، مالئکه،
یا شر و از احسان به عنوان مراقب و نگهبان در نهانی و آشکار که فرمود: خداونـد را آنگونـه   

 بیند، نام برده است. می راو بینی او ت نمی بینی و اگر تو او را می اعبادت نما که تو او ر
معنی خاصی وجـود دارد.  ها  آن هنگامی که این سه امور با هم جمع شوند براي هریک از
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منظور از اسالم، اعمال ظاهري و منظور از ایمان امورات غیبی است. منظور از احسان باالترین 
ه اسالم به تنهایی ذکر شـود در آن ایمـان نیـز داخـل اسـت و      مرتبه عبادت است. و هنگامی ک

همچنین هنگامی که ایمان به تنهایی ذکر شود اسالم در آن داخل اسـت و هرگـاه احسـان بـه     
 تنهایی ذکر شود اسالم و ایمان در آن داخل هستند.



 
 
 

 معنا و چهار چوب آن ؛دوستی و دشمنی)( والء و براء

 تعریف والء و براء:
صدر ولی به معنـی بـه او نزدیـک شـدن اسـت و مـراد از والء اینجـا نزدیکـی بـه          والء از م

هـا   آن بـر دشمنانشـان و بـا   هـا   آن مسلمانان با دوست داشتن، کمـک کـردن و یـاري رسـاندن    
 زندگی کردن است.

براء از مصدر بري به معنی قطع کردن است. بري القلم یعنی قلم را شکست. و مراد از براء 
ها  آن را دوست نداشته و یاري ندهد و در سرزمینها  آن ه با کفار بگونه اي کهاینجا قطع رابط

 مگر بر حسب ضرورت زندگی ننماید.

 والء و براء از حقوق توحید است

براي خدا باشد به خاطر خداوند دوست اش  بر مسلمان واجب است که دوستی و دشمنی
را یاري ها  آن را دوست داشته باشد و داشته و به خاطر او از کسی متنفر باشد. پس مسلمانان

دوري کند. اهللا تعالی در ها  آن متنفر و بیزار باشد و ازها  آن کند و دشمن کافران باشد و از

َما﴿ :فرماید می واجب بودن دوستی مؤمنان ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ� 
لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ َ ٱَ�َتَولَّ  َوَمن ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َءاَمُنواْ فَإِنَّ  �َّ
ِ ٱِحۡزَب  ولی شما تنها خدا و رسول اوست و « .]٥٦-٥٥املائدة: [ ﴾٥٦ ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ

دهند.  می ند و در حال رکوع زکاتدار می همان کسانی که نماز بپااند  نیکه ایمان آورده کسا
را ولی خود بداند، پس بدانید که اند  و هرکس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده

َها ﴿ :فرماید می و» نند حزب خدا همان پیروزمندا ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعضُ  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ 
َ
َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ أ ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول

َ
َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥُهۡم أ َ� َ�ۡهِدي  �َّ

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱ  اید، یهود و نصاري را دوستان اي کسانیکه ایمان آورده« ]٥١املائدة: [ ﴾٥١ ل�َّ



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    296

دوستی گیرد، از آنان  را بهها  آن دوستدار یکدیگرند. هرکس از شماها  آن مگیرید،› خود‹

َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن  �َّ ﴿ :فرماید می و» نماید نمی خواهد بود. آري خدا گروه ستمگران را راه
 ِ ِ ٱب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡو إِخۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ۡو َولَۡو َ�نُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ

َ
َ�َٰ�ُهۡم أ

قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشد، « .]٢٢املجادلة: [ ﴾َعِشَ�َ�ُهمۚۡ 
ن یا  ن یا پسرانشان یا برادرانشا هرچند پدرانشااند  کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده

 ».ن باشد، را دوست بدارند عشیره آنا
و خیـر و   کنـد  مـی  جب بودن دوسـتی مؤمنـان را مشـخص   و این آیات کریم و بزرگوار وا

واجب است و ها  آن و دشمنی کردن کافران و دوري از دوستی با شود می نیکی از آن حاصل
 ، شر و بدي است.شود می انجامها  آن آنچه از دوستی به سوي

 جایگاه والء و براء در دین

ه دسـتگیره ایمـان اسـت. کـه     والء و براء در اسالم جایگاه بزرگی دارند آن محکـم کننـد  
 روایـت  ممعناي آن محبت و الفت بین مسلمانان و دوري از دشمنان اسالم است. ابن عبـاس  

أوثـق عـرى اإليمـان املـواالة يف اهللا « :فرمایـد  می صلی اهللا علیه وسلم که  رسول اهللا کند می

ایمـان دوسـتی و    دسـتگیره تـرین   محکـم « ١»واملعاداة يف اهللا واحلـب يف اهللا وابلغـض يف اهللا
 ».دشمنی براي خدا و محبت و نفرت به خاطر اوست

 تفاوت بین مداهنه و مدارا کردن و اثر آن بر والء و براء

مداهنه یعنی ترك نمودن امر به معروف و نهی از منکر و نرمی و آسانی با کافران و 
 واجب است زایل گنهکاران به خاطر دنیا. با اینکار آنچه بر مسلمان از غیرت به خاطر دین

در ها  آن . و مثال براي آن الفت و مهربانی با اهل گناه و کافران و رفت و آمد باشود می
نماید. اهللا  نمی را انکارها  آن بر گناه یا کفر هستند و با اینکه قدرت آن را داردها  آن حالیکه

 )، بسند حسن.429/  3)، والبغوي فی شرح السنۀ (215/  11رواه الطبرانی فی الکبیر( 1
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ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ :فرماید می تعالی ٰٓءِ  �َّ ْ ِمۢن بَِ�ٓ إِۡسَ� ٰ لَِساِن َداوُ َ�َفُروا َمۡرَ�َمۚ  بۡنِ ٱوَِعيَ�  دَ ۥيَل َ�َ
ْ َ�ۡعَتُدوَن  َ�نُوا ْ وَّ ْ  ٧٨َ�ٰلَِك بَِما َعَصوا ۚ َ�ِۡئَس َما َ�نُواْ  َ�نُوا نَكٖر َ�َعلُوهُ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

ِينَ ٱَكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�َتَولَّۡوَن  تََرىٰ  ٧٩َ�ۡفَعلُوَن  َّ�  ْۚ از میان بنی اسرائیل « .]٨٠-٧٨ائدة: امل[ ﴾َ�َفُروا
آنان که کفر ورزیدند بر زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند این بدان خاطر بود که کفر 

داشتند.  نمی شدند یکدیگر را باز می ورزیدند و تجاوز نمودند. و از کار زشتی که مرتکب
نی که با کسانی که کفر بی می کردند کار بسیار بدي بود. بسیاري از آنان را می آنچه

 ».کنند میدوستی اند  ورزیده
مدارا کردن یعنی دفع شر و بدي با سخن نرم و ترك کردن غلظت و شدت یـا اعـراض و   

. ماننـد  شود می رود یا بزرگتر از آن حاصل می دروي از صاحب بدي هنگامی که ترس شر او
رش و تـرك نمـودن غلظـت و    نرمی با جاهل در یادگیري علم، با فاسق در نهـی از انجـام کـا   

تندي بر او و با سخن و کار نرم و آسان بر او انکار کردن است خصوصاً هنگامی کـه نیـاز بـه    

َذَن ىلَعَ انلَّـيِبِّ « آمده اسـت کـه:   ك مدارا کردن با او باشد. در حدیث عائشه
ْ
نَّ رَُجـًال اْسـتَأ

َ
أ

ا َرآُه قَاَل  ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَلَمَّ ا َجلََس َ�َطلََّق َص�َّ ا�َّ َعِشَ�ِة فَلَمَّ
ْ
َعِشَ�ِة َو�ِئَْس اْ�ُن ال

ْ
ُخو ال

َ
بِئَْس أ

 ِ ُ اَع�
َ

ا اْ�َطلَـَق الرَُّجـُل قَالَـْت هل ِْه فَلَمَّ
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف وَْجِهِه َوانْبََسَط إِيل َشـُة يَـا انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
يَْت الرَُّجَل 

َ
ِ ِحَ� َرأ ْـِه َ�َقـاَل رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َكَذا َوَ�َذا ُ�مَّ َ�َطلَّْقَت يِف وَْجِهِه َوانْبََسـْطَت إِيل

َ
َت هل

ْ
قُل

 ِ اًشا إِنَّ رَشَّ انلَّاِس ِعنَْد ا�َّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَا اَع�َِشُة َمىَت َعِهْدتِِ� فَحَّ ِ َص�َّ ا�َّ لَـًة رَُسوُل ا�َّ  َمْ�ِ
ِقيَاَمِة َمْن تَرَ 

ْ
هِ)يَْوَم ال اجازه ورود صلی اهللا علیه وسلم  یک نفر از پیامبر« ١»َ�ُه انلَّاُس ا�َِّقاَء رَشِّ

خواست هنگامی که او را دید، فرمود: از بدترین مردان قبیلـه اسـت هنگـامی کـه داخـل شـد       
با مالیمت با او صحبت کرد. وقتی که آن مرد رفت. عائشـه گفـت:    صلی اهللا علیه وسلم پیامبر

آنگاه که آن مرد را دیدي گفتی چنین و چنان است ولی بعداً با مالیمت بـا او  اي رسول خدا 
اي؟ همانا در روز قیامت  صحبت کردي؟ فرمود: اي عائشه چه وقت از من فحش و ناسزا دیده
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». بدترین مردم کسی است که مردم به خاطر محفوظ ماندن از شرش به او کاري نداشته باشند
با این مرد هنگامی که بر او داخل شد، بخاطر مصلحت دین با وسلم  صلی اهللا علیه  پس پیامبر

او مدارا نمود با اینکه آن مرد شري بود. این حدیث داللت دارد بر اینکه مدارا کردن تضادي 
با دوستی کردن ندارد هنگامی که مصلحت و منفعت آن بیشتر باشد بـراي محفـوظ مانـدن از    

ي دعوت به سوي اهللا تعالی است. ها راه باشد. و این از می شر او یا براي الفت یا کم کردن شر
نسـبت بـه منـافقین در مدینـه از تـرس      صـلی اهللا علیـه وسـلم     و از آن جمله مدارا نمودن پیامبر

 است.ها  آن و غیرها  آن شرشان و الفت با
باشد زیرا هـدف از نرمـی کـردن بـا اهـل شـر بـه         نمی و این بر خالف مداهنه است و جایز

 باشد. می ر مصلحت دینی نیست بلکه به خاطر دنیاخاط

 از والء و براءهایی  نمونه

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  قَدۡ ﴿ :فرماید می ؛اهللا تعالی در داستان ابراهیم
ُ
َ�نَۡت لَُ�ۡم أ

ِينَ ٱوَ  ا �َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا ِ ٱۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن إِۡذ قَالُوا َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم  �َّ
بًَدا ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم 

َ
�  ِ  ب

ْ ٰ تُۡؤِمُنوا ِ ٱَح�َّ قطعاً « .]٤املمتحنة: [ ﴾ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ
تند: براي شما در ابراهیم و کسانیکه با او هستند سرمشقی نیکوست؛ آنگاه که به قوم خود گف

ورزیم و میان ما و شما  می پرستید بیزاریم. به شما کفر می ما از شما و آنچه به جاي خدا
و خداوند در » دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می دوستی انصار نسبت به مهاجرین ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن ِمن  ۡ�ِ
نُفِسِهۡم َولَۡو �َ 

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦبِِهۡم َخَصاَصةٞ
ُ
 کسانی که« .]٩احلرش: [ ﴾٩ لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

آمده ها  آن هرکس را که به سوياند  قبل از مهاجرین در مدینه جاي گرفته و ایمان آورده
یابند و هرچند  نمی داده شده است در دلهایشان حسديها  آن دوست دارند و نسبت به آنچه به

دارند. و هرکس از بخیلی و حریصی  می را بر خودشان مقدمها  آن در خودشان احتیاجی باشد
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 ».هستند که رستگارندها  آن ون ماندنفس خود مص

 حکم دوستی با گنهکاران و بدعت گذاران

هنگامی که در شخصی نیکی و بدي، اطاعت و معصیت، سنت و بدعت جمع شـده اسـت   
به اندازه خیر و نیکی که در وجود اوسـت او را دوسـت داشـته و بـه انـدازه شـر و بـدي بـا او         

مانند دزد فقیري که بـه خـاطر    شود می نت جمعدشمن باشیم. در شخص موجبات اکرام و اها
 و به خاطر احتیاج و نیازش براي رفع آن از بیت المال به او کمک شود می دزدي دستش قطع

 . این اصلی است که اهل سنت و جماعت بر آن اتفاق دارند.شود می

 ؟شود می آیا معامله با کافران در امور دنیا داخل در دوستی

عامل و همکـاري بـا کـافران در معـامالت دنیـوي ماننـد مسـائل        نصوص صحیح بر جواز ت
هنگـام نیـاز و   هـا   آن مربوط به خرید و فروش، اجاره کردن و اجاره دادن، و کمک کردن بـه 

ضرورت به شرطی که به اندازه رفع نیازشان باشد و به اسـالم و مسـلمانان ضـرر نرسـاند، داده     

�تًـافقد استأجر انليب ص� اهللا عليه وسل« اسـت.   پیـامبر « ١»م عبد اهللا بن أَر�ْقط هاديًـا ِخرِّ

 ».عبداهللا بن اریقط یهودي را به عنوان راهنمایی دانا اجاره نمود صلی اهللا علیه وسلم
 ساز جـو بـه رهـن گذاشـت. و علـی     اي  پیمانه را نزد یهودي در قبالاش  زره صو پیامبر

ل یـک سـطل خرمـا بـه او     خودش براي یهودي شانزده سطل آب کشید که در قبـال هـر سـط   
از یهودیان در مدینه در جنگ با مشرکین کمک خواست.  صلی اهللا علیه وسلم بدهد. و پیامبر

اثـري بـر   ها  این و از قبیله خزاعه که ضد کافران قریش بودند، درخواست کمک نمود. و تمام
 ن زنــدگیوالء و بــراء در حــق اهللا تعــالی نــدارد در صــورتیکه کــافرانی کــه در میــان مســلمانا

 ملتزم به آداب معامله باشند و به سوي دینشان دعوت نکنند. کنند می

 ).2263صحیح البخاري حدیث رقم ( 1
                                                 





 
 
 

واجب است رعایت ها  آن آنچه در باره ت ویاهل ب حقوق صحابه و
 شود

 و اینکه محبت و دوست داشتن شود می مبحث اول: صحابه به چه کسی گفته
 واجب استها  آن

 تعریف صحابه:
را مالقات نمـوده و مسـلمان    صحالت اسالم پیامبر که در شود می صحابه به کسی گفته 

 از دنیا رفته است.

 ها: آن واجب بودن محبت و دوست داشتن
باشند بر مـا واجـب    می صصحابه، بهترین قرنها و برگزیده و افضل این امت بعد از پیامبر

بوده و  راضیها  آن با محبت باشیم و ازها  آن را دوست داشته باشیم و نسبت بهها  آن است که
جزو دین ها  آن بر هر مسلمانی واجب است و محبتها  آن را حفظ کنیم. محبتها  آن جایگاه

 کفـر و نافرمـانی اسـت.   هـا   آن و بغض و تنفر از شود می و ایمان و باعث نزدیکی به پروردگار
طعنـه زدن بـر دیـن اسـت زیـرا مـا از        ها، آن حمل کننده این دین بوده اند؛ طعنه زدن برها  آن

 صبعد از اینکه آن را تازه و شاداب از زبان رسـول اهللا ایم  دین را دریافت نمودهها  آن طرف
دریافت کردند و آن را براي ما بطور کامـل و خـالص از هرگونـه تغییـر و دگرگـونی بـازگو       
 نمودند و دین را در تمام دنیا در کمتر از بیست و پنج سال انتشار دادنـد و خداونـد بـر دسـت    

 مینهاي دنیا را فتح گردانید و مردم دسته دسته داخل دین خدا شدند.سرزها  آن
کتاب و سنت بر واجب بودن دوستی و محبت صحابه تأکید دارد زیرا آن، دلیل بر راستی 

ۡوِ�َآُء  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ :فرماید می ایمان شخص است. خداوند در کتابش
َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

 صآن هنگاه اصحاب پیامبر» مردان و زنان مؤمن دوستدار یکدیگرند« .]٧١ة: التوب[ ﴾َ�ۡعٖض� 
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توسط ها  آن برترین مؤمنان بخاطر تزکیه شدنها  آن با ایمانشان از دیگران جدا شدند بلکه
دلیل ایمان است کسی که این صفات در ها  آن باشند پس دوستی و محبت می خدا و رسولش

 ن شخص ایمان دارد.او باشد دلیل بر این است که آ
نَْصـاِر « :فرماید می باشد که می صو از سنت حدیث انس از پیامبر

َ ْ
يَمـاِن ُحـبُّ األ ِ

ْ
آيَُة اإل

نَْصارِ 
َ ْ
نشانۀ ایمان، دوستی با انصـار و نشـانۀ نفـاق، دشـمنی بـا انصـار       « ١»َوآيَُة انلَِّفاِق ُ�ْغُض األ

 ».است
یش ذکـر آن را نـدارد بـر اینکـه     نصوص در این باره بسـیار اسـت، کـه ایـن کتـاب گنجـا      

پـاك در دنیـا و   هـاي   از آثـار و نشـانه   شبه بهترین شیوه بر آنچه بر دوستی صـحابه  صپیامبر
 گذارد. آخرت مترتب میگردد، را روشن نموده و جاي هیچگونه شک و شبهه باقی نمی

 در دنیا رستگاري، پیروزي و نصرت و یاري است. اهللاها  آن خوب دوستیهاي  از نشانه

َ ٱَ�َتَولَّ  َوَمن﴿ :فرماید می تعالی ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ِ ٱَءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ  ﴾٥٦ ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ
دوست خود بداند همانا  اند، هرکس خدا، رسول و کسانی را که ایمان آورده« .]٥٦املائدة: [

لك من ريض بوالية اهللا ورسوهل ( :یدگو می ابن کثیر»  حزب خدا همان پیروزمندان هستند

هرکس به دوستی و « واملؤمن� فهو مفلح يف ادلنيا واآلخرة ومنصور يف ادلنيا واآلخرة)

 ».والیت اهللا، پیامبر و مؤمنان راضی باشد او در دنیا و آخرت رستگار و پیروز است
در  صبرهمانگونـه کـه پیـام    هاسـت  آن در آخرت حشر شـدن بـا  ها  آن و از نتایج محبت

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقـاَل « :فرماید می سحدیث عبداهللا بن مسعود ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

َجاَء رَُجٌل إِىل

ُ عَ  ِ َص�َّ ا�َّ َحْق بِِهْم َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
َحبَّ قَْوًما َولَْم يَل

َ
ِ َكيَْف َ�ُقوُل يِف رَُجٍل أ لَيْـِه يَا رَُسوَل ا�َّ

َحبَّ وَسَ 
َ
َمْرُء َمَع َمْن أ

ْ
 آمـد و گفـت: اي رسـول خـدا چـه      صمردي پـیش رسـول اهللا  « ٢»لََّم ال

ملحـق نشـده اسـت. رسـول     هـا   آن را دوست دارد اما بـه اي  دسته گویی در مورد مردي که می

 )  17صحیح البخاري برقم ( 1
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 ».فرمودند: هرکس با کسی است که او را دوست دارد صاهللا
ودن بـه ابـوبکر و عمـر بـه خداونـد      به وسیله محبت نمـ  صبراي همین اصحاب رسول اهللا

آورند و به آن نزد خـدا امیـداور    می جستند و آن را از بهترین اعمال خود به حساب می تقرب
 محشور گردند).ها  آن که با( بودند

ُ َعلَيْـِه « که: کند می روایت سامام بخاري از انس بن مالک َل انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
أ

َ  وََسلَّمَ  ِحـبُّ ا�َّ
ُ
�ِّ أ

َ
� 

َّ
َء إِال  يَشْ

َ
ْعَدْدَت لََهـا قَـاَل ال

َ
اَعُة قَاَل َوَماَذا أ اَعِة َ�َقاَل َمىَت السَّ َ�ْن السَّ

ـٍء فَرَحَ  �ٌَس َ�َمـا فَرِْحنَـا �يَِشْ
َ
ْحبَبَْت قَاَل أ

َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل أ ُ َص�َّ ا�َّ

َ
نَـا َورَُسوهل

ُ بَِقوْ  ِحـبُّ انلَّـيِبَّ َصـ�َّ ا�َّ
ُ
نَـا أ

َ
�ٌَس فَأ

َ
ْحبَبَْت قَاَل أ

َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ  ِل انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

ْ�َمـْل بِِمثْـلِ 
َ
اُهْم َو�ِْن لَـْم أ ُ�ـوَن َمَعُهـْم حِبُـيبِّ إِيَـّ

َ
ْن أ

َ
رُْجـو أ

َ
بَا بَْ�ٍر َوُ�َمـَر َوأ

َ
 َعلَيِْه وََسلََّم َوأ

ْ�َمالِِهمْ 
َ
مردي از نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم  در مورد قیامـت، پرسـید و گفـت: قیامـت     « ١»أ

؟ »اي براي آن، چه تـدارك دیـده  « ؟ رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم  فرمود:شود می کی بر پا
تـو  « فرمود: صگفت: چیزي آماده نکرده ام جز اینکه خدا و رسولش را دوست دارم. پیامبر

: هـیچ چیـزي   گوید می سانس». یامت با کسی همراه خواهی بود که او را دوست داريروز ق
تو با کسـی  « ما را به اندازة این سخن نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم  خوشحال نکرد که فرمود:

ابـوبکر و   ، صادامه داد: من نبی اکـرم  سانس». داري می همراه خواهی بود که او را دوست
همراه آنان باشم اگر   و بخاطر همین دوستی، امیدوارم که روز قیامت، را دوست دارم معمر 

 ».نیستها  آن چه اعمالم مانند اعمال

و دست برداشتن از ها  آن مبحث دوم: واجب بودن اعتقاد به فضیلت و عدالت
 روي داده در پرتو دالیل شرعیها  آن مشاجراتی که بین

 ها: آن فضیلت
وعده نیکو داده است ها  آن راضی و بهها  آن و از کند می ستایشاهللا تعالی صحابه را ثنا و 
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ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ :فرماید می همچنانکه لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�  �ََّبُعوُهمٱ �َّ

ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٰٖت َ�ۡرِ  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱي َ�َۡتَها َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ  ۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
پیشی گیرندگان آغازین از مهاجر و انصار و « .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ�

نیز از ها  آن راضی وها  آن پیروي کردند خداوند ازها  آن کسانی که به نحو احسن از
یی است که از زیر آن نهرها جاري است ها باغ ها آن پروردگار خویش راضی هستند و براي

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ :فرماید می و» مانند و آن رستگاري بزرگ است می در آن براي همیشه َّ� 
َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  به تحقیق خداوند از مؤمنانی که در « .]١٨الفتح: [ ﴾لشَّ

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ :فرماید می و »ت نمودند راضی شدزیر درخت با تو بیع ۡخرُِجواْ  �َّ
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ ٱِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
أ

ِٰدقُونَ ٱ ِينَ ٱوَ  ٨ ل�َّ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�ۡفِسهِ 
ُ
ِينَ ٱوَ  ٩ ونَ لُۡمۡفلِحُ ٱفَأ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ

ِينَ ٱ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
ران مهاجري دارد که از دیار و اموالشان رانده شدند فضل و اختصاص به فقی« .]١٠-٨احلرش: [

همان راستگویانند. و ها  این دهند می خواهند و خدا و پیامبرش را یاري خشنودي خدا را می
کوچ ها  آن در مدینه بودند و ایمان آوردند هرکس را که به سويها  آن کسانی که قبل از

یابند هرچند  نمی داده شده حسديها  آن آنچه بهکرده دوست دارند و در دلهایشان نسبت به 
دارند و هرکس از بخیلی و  را بر خود مقدم میها  آن خودشان محتاج و نیازمند هستند

ها  آن شوند و کسانی که بعد از می هستند که رستگارها  آن حریصی نفس خود مصون ماند
یمان بر ما پیشی گرفتند ببخش و گویند: پروردگارا بر ما و بر برادران ما که در ا می آمدند و

کینه اي مگذار پروردگارا همانا تو اند  درگذر و در دلهایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده
 ».رئوف و مهربانی
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این آیات بزرگوار بر فضل و بزرگی صحابه و ستایش مهاجرین و انصار، اهـل بـدر، اهـل    
ودند و هر آنچه از شرف و بزرگـی  بیعت نم صبیعت رضوان کسانی که زیر درخت با پیامبر

آمدند به اینکه براي گذشـتگان  ها  آن آید، و وصف کسانی است که بعد از می صحابه بدست
خواهند که در دلهایشان کینـه اي نسـبت بـه     می و از اهللا تعالی کنند می از صحابه طلب استغفار
 قرار ندهد، داللت دارد.اند  کسانی که ایمان آورده

و هـا   آن آیات و آیات دیگر که قابـل شـمارش نیسـتند بـر راضـی بـودن از      همچنانکه این 
و ذکـر بعضـی از   هـا   آن بشارتشان به بهشت و رسیدن به رستگاري بـزرگ و مـدح و سـتایش   

از جملــه، دوســتی،ایثار، جــوانمردي، بخشــش، محبــت بــرادران مسلمانشــان، و هــا  آن صــفات
هـا   آن گ و ذکر زیبا از آنچه در وجودنصرت دادن دین خدا و چیزهاي دیگر از اوصاف بزر

 نماید. می بود، داللت
کـه از جملـه مسـلم از جـابر بـن       کنـد  مـی  را سـتایش ها  آن در احادیث بسیاري صپیامبر

ْصـَحاِب « فرمودند: صکه پیامبر کند می روایت سعبداهللا
َ
ُ ِمـْن أ  يَْدُخُل انلَّاَر إِْن َشاَء ا�َّ

َ
ال

ينَ  ِ
َّ

َحٌد اذل
َ
َجَرِة أ ْتََها الشَّ

َ
هیچیک از کسانی که زیر درخت بیعـت نمودنـد ان شـاء    « ١»بَاَ�ُعوا حت

بعضی از احادیث بصورت عـام و در مـورد فضـل و بزرگـی تمـام      ». شوند نمی اهللا داخل آتش
بصـورت خـاص در مـورد تـک     هـا   آن در فضل اهل بدر و بعضی ازها  آن صحابه و بعضی از

 تک صحابه آمده است.
است که این نصوص را تطبیق دهد و تمام صحابه را دوست داشته باشـد  بر مسلمان واجب 

هـا   آن به نیکـی یـاد کنـد و بـه    ها  آن راضی باشد و ازها  آن محبت داشته و ازها  آن و نسبت به
 گام بردارد.ها  آن اقتدا نماید و بر راه و منهج

 )2496صحیح مسلم : حدیث برقم ( 1
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ی واجب است از مشاجراتی که بین صحابه روي داده دست برداریم و حکم کس

 دشنام دهد:ها  آن که به
هـا   آن برگزیـده از ایـن امـت هسـتند؛    هـاي   بعد از او نمونـه  صدانستیم که اصحاب پیامبر

سبقت گیرندگان در اسالم و پرچم هدایت و چراغ تاریکی هستند و ایشان کسانی هستند کـه  
پشـتیبانی   در راه خدا به بهترین شیوه جهاد نمودند و از آزمایش به بهترین شیوه در حمایـت و 

در زمـین دیـن را ثابـت و اسـتوار     هـا   آن از کیان اسالم در آمدند تا آنجا که خداوند بر دست
هـا   آن دشنام دهد یا به یکـی از ها  آن بکاهد یا بهها  آن گرداند. پس کسی که از مقام و منزلت

 دشنام دهد او از بدترین مخلوقات است زیـرا عمـل او تجـاوز و دسـت درازي بـه تمـام دیـن       
باشد پس او اولی تر به کفـر و رده  ها  آن را کافر یا معتقد به مرتد بودنها  آن است. و هرکس

نیـز نخواهـد   ها  آن هر عملی انجام دهد هرگز به درجات پایینها  آن است زیرا هرکس بعد از

 �َُسـبُّوا « فرمودنـد:  صثابت است که رسـول اهللا  سرسید. در صحیحین از ابوسعید خدري
َ

ال

َحًدا
َ
 نَِصـيَفهُ  أ

َ
َحِدِهْم َوال

َ
ْدرََك ُمدَّ أ

َ
ُحٍد َذَهبًا َما أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم لَْو أ

َ
إِنَّ أ

ْصَحايِب فَ
َ
 ١»ِمْن أ

اصحاب مرا دشنام ندهید. زیرا اگر یکی از شما به اندازة کوه احد، طال انفاق کند، با یک یـا  «
حدیث بر تحـریم دشـنام دادن   ». ٢کند مین ، برابريکنند می نصف مدي که اصحاب من انفاق

رسـد گرچـه هـر     ها نمـی  آن داللت دارد و تأکید دارد بر اینکه هیچکس به درجه ناصحاب
 عمل بزرگی را انجام دهد.

راضی باشند و از مشـاجرات  ها  آن معتقد و ازها  آن بر مسلمانان واجب است که به عدالت
را ها  هاي آن روي داده داخل نشوند نهانی ها آن دست بردارند و در اختالفی که بینها  آن بین

أوئلك قوم طهـر اهللا أيـدينا مـن ( :گوید می :به خداوند متعال بسپارند. عمر بن عبدالعزیز

اي بودنـد کـه خداونـد دسـت مـا را از       هـا دسـته   آن« دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم)
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 ».رهیزیمبپها  آن خونشان محفوظ نمود پس زبانمان را از ایراد گرفتن
خالصه سخن اینکه اهل سنت تمام اصحاب را دوست دارند و بـه منـازل و جایگـاهی کـه     

دهـد. کـه تمـام     مـی  استحقاق آن را دارند از روي عدل و انصاف و نه از روي تعصب و آرزو
 تعصب و آرزو از ظلمی است که از حد گذشته است.

  صمبحث سوم: اهل بیت پیامبر

 تعریف اهل بیت: 
حرام است. و عبارتند ها  آن که صدقه دادن بر شود می گفته صبه خاندان پیامبراهل بیت 

از: خاندان علی بن ابی طالـب، خانـدان جعفـر، خانـدان عبـاس، بنوحـارت بـن عبـدالمطلب و         
 .صهمسران پیامبر

 دالیل فضیلت اهل بیت:

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ :فرماید می اهللا تعالی ۡهَل  ۡجَس لّرِ ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َوُ�َطّهَِرُ�ۡم  ۡ�َۡيتِ ٱأ

خواهد آلودگی را از شما اهل بیت دور کند و شما  خداوند می« .]٣٣األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َ�ۡطهِ 

در مورد اهل « ١»أذّكر�م اهللا يف أهل بييت« :فرماید می صو پیامبر» را پاك و پاکیزه گرداند
 ».بیت من خدا را در نظر داشته باشید

 آیند می جزو اهل بیت بحساب صامبرهمسران پی

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱ َ�ٰنَِسآءَ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی
َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ فََ� َ�َۡضۡعَن  �َّ

 ِ ِيٱَ�َيۡطَمَع  ۡلَقۡولِ ٱب ۡعُروٗفا  ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ ِ  َوقَۡرنَ  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ ُ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن ِ� ُ�ُيوت
َج  � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱَ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ ُ ٱإِ�ََّما يُِر�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 
َ
ا ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن مَ  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ
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ِ ٱَءاَ�ِٰت  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ اي همسران پیامبر « .]٣٤-٣٢األحزاب: [ ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا  �َّ
شما مانند هیچ یک از زنان نیستید اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن نگویید تا نکند آنکه 

قرار گیرید و مانند  هایتان گفتاري شایسته گویید در خانهدر دلش مرضی است طمع ورزد، و 
روزگار جاهلیت قدیم زیورهاي خود را آشکار نکنید و نماز بپا دارید و زکات بدهید و خدا 

خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را  می و رسولش را فرمانبرداري کنید. خداوند
 شما خواندههاي  آیات خدا و حکمت آمیز در خانه پاك و پاکیزه گرداند و آنچه را که از

ثم اذلي ال ( :فرماید می :امام ابن کثیر». یاد کنید همانا خداوند دقیق و آگاه است شود می

ُ َعلَيِْه وََسلِّم داخالت يف قوهل إِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ �شك فيه من تدبر القرآن أن �ساء انليب َص�َّ ا�َّ
ُ ٱ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱُم ِ�ُۡذهَِب َعن�ُ  �َّ

َ
آنچه بدون شک با تدبر « )﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

متعال  داخل در این فرموده خداوند صاین است که همسران پیامبر شود میدر قرآن فهمیده 

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ هستند: ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ ٗ��ۡم َ�ۡطهِ َوُ�َطّهَِر�ُ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 »».خواهد آلودگی را از شما اهل بیت بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند می خداوند«
َما ُ�ۡتَ�ٰ  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ :فرماید میچون سیاق کالم خدا خطاب به آنان است و بعد از این آیه 

ِ ٱِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ه از آیات خدا و حکمت آمیز در و آنچه را ک« ﴾ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ
در  صیعنی به آنچه اهللا تبارك و تعالی بر پیامبرش»یاد کنید شود می شما خواندههاي  خانه
 اند: عمل کنید. قتاده و جمعی دیگر از علما گفته کند می شما از کتاب و سنت نازلهاي  خانه

را یاد کنید که خداوند  این نعمت« ١واذكرن هذه انلعمة اليت خصصنت بها من ب� النساء)(
 ».در میان زنان، شما را به آن اختصاص داده است

 وصیت نمودن نسبت به اهل بیت:
بیان » در مورد اهل بیتم خدا را در نظر داشته باشید« »أذكركم اهللا يف أهل بيتي« پیشتر حدیث
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در  صرا دوسـت دارنـد و برایشـان احتـرام قائلنـد و وصـیت رسـول اهللا       ها  آن شد. اهل سنت
کـه ایـن    کنـد  مـی  و احترام به او ایجاب صزیرا محبت پیامبر کنند می را رعایتها  آن مورد

داشته باشیم و این محبت به کسانی از اهل بیت اختصاص دارد که پیرو ها  آن عقیده را در باره
 هـا،  آن و بر دین اسالم پایدار قرار دارند همانگونه کـه گذشـتگان صـالح    صسنت رسول اهللا

و علی و پسرانشان بر آن بودند. اما کسی که مخالف سنت است و بر دین اسالم پایبنـد  عباس 
 نباشد اگر از اهل بیت هم باشد نباید محبتش را در دل داشته باشیم.

دیدگاه اهل سنت و جماعت نسبت به اهل بیت دیدگاهی از روي اعتدال و انصاف است. 
ارند و از کسانی که مخالف سنت و از دین که دینداران و ثابت قدمان اهل بیت را دوست د

. زیرا صرف اهل بیت بودن کنند می اند هر چند از اهل بیت باشند، اعالن بیزاري منحرف شده
و خویشاوندي با پیامبر تا زمانیکه بر دین اهللا تعالی ثابت قدم نباشد نفعی به حالش ندارد. 

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ هنگامی که این آیه ص: رسول اهللاگوید می سابوهریره
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
�ۡ ٢١٤﴾ 

 بر او نازل شد، برخواست و فرمود:» و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن« .]٢١٤الشعراء: [

ِ َشيْئًا يَا بَِ� َ�بْ « ْغِ� َ�نُْ�ْم ِمْن ا�َّ
ُ
 أ

َ
ْ�ُفَسُ�ْم ال

َ
ْوََها اْشرَتُوا أ

َ
ْو لَكَِمًة �

َ
ِد يَا َمْعرَشَ قَُر�ٍْش أ

ِ َشيًْئا َمنَ  ْغِ� َ�نَْك ِمْن ا�َّ
ُ
 أ

َ
ِلِب ال ُمطَّ

ْ
ِ َشيْئًا يَا َ�بَّاُس ْ�َن َ�بِْد ال ْغِ� َ�نُْ�ْم ِمْن ا�َّ

ُ
 أ

َ
اٍف ال

ٍد َسِليِ� َما ِ َشيْئًا َوَ�ا فَاِطَمُة بِنَْت ُ�َمَّ ْغِ� َ�نِْك ِمْن ا�َّ
ُ
 أ

َ
ِ ال َة رَُسوِل ا�َّ  ِشئِْت  َوَ�ا َصِفيَُّة َ�مَّ

ِ َشيْئًا ْغِ� َ�نِْك ِمْن ا�َّ
ُ
 أ

َ
اي جماعت قریش! خودتان را نجات دهید که من « ١»ِمْن َمايِل ال

توانم در هیچ چیزي  نمی توانم به شما نفعی برسانم.اي پسران عبد مناف نمی در روز قیامت
را از  توانم در هیچ چیزي تو نمی نیاز کنم. اي عباس بن عبدالمطلب! بی شما را از خداوند

نیاز  بی توانم در هیچ چیزي تو را از خداوند نمی نیاز کنم. اي صفیه عمه رسول خدا بی خداوند
توانم  نمی دهم اما می خواهی در اختیارت قرار می کنم. اي فاطمه دختر محمد! از مالم هرچه

له لم من بطأ به عم( و در روایتی دیگر آمده:» نیاز کنم  بی در هیچ چیزي تو را از خداوند
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 ».هرکس عملش او را عقب اندازد نسبش او را جلو نخواهد انداخت« ١�رسع به �سبه)
 کنند می اهل سنت و جماعت از کسانی که در محبت بعضی از اهل بیت غلو و زیاده روي

باشند و نیز از نواصب که با اهـل بیـت واقعـی دشـمنی دارنـد و       می و بر این باورند که معصوم
دهند، و از مبتـدعین و اهـل خرافـات کـه بـه اهـل بیـت         می و سرزنش قرارآنان را مورد طعن 

 .کنند می دانند، اعالم برائت و بیزاري می و آنان را معبودانی غیر از خداوند کنند می توسل
اهل سنت در باره اهـل بیـت و دیگـران روشـی متعـادل و میانـه و راهـی صـحیح انتخـاب          

 زیاده روي بدور است.که از افراط و تفریط، ظلم و اند  کرده

 مبحث چهارم: خلفاي راشدین

الفاروق)، ذوالنـورین  ( این خلفاي هدایت کننده عبارتند از: ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب
 عثمان بن عفان، ابوسبطین علی بن ابی طالب رضی اهللا عنهم و ارضاهم.

 ها جایگاه و منزلت خلفاي راشدین و واجب بودن تبعیت از آن
افضل صحابه هستند و این خلفاي راهنما و هدایت کننـده کسـانی هسـتند     خلفاي راشدین

و متمسک شدن به هدایتشـان امـر نمـوده اسـت.     ها  آن به تبعیت و پیروي از صکه رسول اهللا

وِصـيُ�ْم « فرمودنـد:  صآمـده کـه پیـامبر    سهمانگونه که در حدیث عربـاض بـن سـاریه   
ُ
أ

اَعةِ  ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ إِنَُّه َمْن يَِعْش ِمـنُْ�ْم َ�ْعـِدي فََسـَ�َى  بِتَْقَوى ا�َّ
َو�ِْن اَكَن َ�بًْدا َحبَِشيًّا فَ

ـ ـُكوا بَِهـا وََعضُّ َمْهـِديَِّ� َ�تََمسَّ
ْ
اِشـِديَن ال ُلََفاِء الرَّ

ْ
وا اْخِتَالفًا َكِثً�ا َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخل

إِنَّ لُكَّ ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة َوُ�َّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ َعلَيَْها بِانلََّواِجِذ َو�ِيَّاُ�ْم َوُ�ْدَ 
ُموِر فَ

ُ ْ
شـما را  « ٢»ثَاِت األ

حبشـی باشـد. هـرکس    اي  بنده کنم هرچند می به تقواي خداوند و اطاعت و فرمانبري سفارش
پس به سنت من و جانشـینان   کند می از شما بعد از من زنده باشد اختالفات بسیاري را مشاهده

 ).2699رواه مسلم برقم ( 1
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یافته بعد از من تمسک جویید و محکم آن را بگیرید و زنهار از امـورات ایجـاد شـده     هدایت
 ».در دین بپرهیزید چون هر نوآوري بدعت و هر بدعتی گمراهی است

 ها فضیلت و بزرگی آن
در خالفت ها  آن اهل سنت و جماعت اجماع دارند بر اینکه فضیلت خلفا بر حسب ترتیب

ر، سپس عثمان و در آخر علی است. در فضل و بزرگـی هریـک   است. ابتدا ابوبکر، سپس عم
کنیم:  می حدیثی را روایتها  آن احادیث بسیاري وارد شده است که براي هر یک ازها  آن از

لَْو « بر باالي منبرش فرمـود:  صدر صحیحین ثابت است که پیامبر سدر مورد فضیلت ابوبکر

 
َ
َْذُت أ ختَّ

َ
يِب ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليًال ال

َ
 َخوَْخـَة أ

َّ
َمْسـِجِد َخوَْخـٌة إِال

ْ
 ُ�بَْقَ�َّ يِف ال

َ
بَا بَْ�ٍر َخِليًال ال

دادم آگاه باشـید   می در صورتی که خلیلی برمی گرفتم ابوبکر را خلیل خویش قرار« ١»بَْ�رٍ 

در صحیحین ثابـت   سدر فضیلت عمر» همه درهاي رو به مسجد جز دروازه ابوبکر بسته شود

ـيِت « فرمودند: صاست که پیامبر مَّ
ُ
إِْن يَُ�ْن يِف أ

ثُوَن فَ َمِم َ�بْلَُ�ْم ُ�َدَّ
ُ ْ
قَْد اَكَن يَُ�وُن يِف األ

اِب ِمنُْهمْ  َطَّ
ْ
إِنَّ ُ�َمَر ْ�َن اخل

َحٌد فَ
َ
هـا   آن پیش از شما کسانی بودند که بههاي  امت در« ٢»ِمنُْهْم أ

در  سدر فضـیلت عثمـان  » شد اگر چنانچه در امـت مـن کسـی باشـد آن عمـر اسـت       می الهام

دخل أبـو ب�ـر ثـم عمـر ثـم عثمـان « که طوالنی است آمده که گفت: كحدیث عائشه

ْستَيِح ِمْن رَُجٍل �َْستَيِح ِمنْـُه 
َ
 أ

َ
ال

َ
وعندما رآه الرسول جلس وسوى ثيابه فسأتله اع�شة َ�َقاَل أ

َمَالئَِ�ةُ 
ْ
وارد شـد در آن  ابوبکر داخل شد سپس عمر داخل گردیـد و بعـد از او عثمـان    « ٣»ال

هنگام پیامبر که نشسته بود او را دید و لباسش را جمع نمود پس عائشه از او در این باره سؤال 
 سو در فضیلت علی» ، حیا نکنمکنند می نمود. پیامبر فرمود: آیا از مردي که مالئکه از او حیا

د سـپاه  کـه در مـور   کنـد  می روایت صاز پیامبر ساز شیخین روایت است که سهل بن سعد

 ) و مسلم3654صحیح البخاري برقم ( 1
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 يفـتَح اهللا « خیبر فرمـود: 
ُ

ُ و�به اهللا ورسوهل
َ

َ َورَُسوهل ايََة َغًدا رَُجًال ُ�ِبُّ ا�َّ ايََة الرَّ ْعِطَ�َّ الرَّ
ُ َ
أل

فردا پرچم را به دسـت  « ١»فدفع الراية إيله ففتح اهللا عليه ...فقال: ادعوا يل عليًّا ..ىلع يديه.
رد و خـدا و رسـولش او را دوسـت دارنـد و     دهـم کـه خـدا و رسـول را دوسـت دا      مـی  مردي

 …فرمود: علی را برایم صدا بزنید …گرداند خداوند بر دست او پیروزي نصیب مسلمانان می
 ».پرچم را به او داد پس خداوند بر دست او پیروزي نصیب مسلمانان گرداند

 مژده بهشت داده شده استها  آن مبحث پنجم: ده نفري که به

عادل هسـتند و در درجـه صـحابی    ها  آن را دانستیم و فهمیدیم که همهقبالً فضیلت صحابه 
بر بعضی دیگر فضیلت دارند. افضل صحابه سـبقت گیرنـدگان اولـین در    ها  آن بودن بعضی از

اهل احد، سـپس اهـل   ها  آن باشند سپس اهل بدر، بعد از می اسالم ابتدا مهاجرین سپس انصار
کسانی کـه قبـل از فـتح مکـه هجـرت و جهـاد       جنگ احزاب سپس اهل بیعت رضوان، سپس 

نمودند از درجه و منزلت کسانی که بعد از آن انفاق نمودنـد و جنـگ کردنـد، بیشـتر اسـت.      
 وعده نیکو داده است.ها  آن گرچه خداوند به همه

افضل و برتر صحابه خلفاي راشدین که عبارتند از: ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمـان ذو  
بطین علی بن ابو طالب، سپس عبدالرحمن بن عوف، زبیـر بـن عـوام حـواري     النورین و ابو الس

، طلحه بن عبیداهللا، سعد بن ابی وقاص، امین امت ابوعبیـده بـن جـراح و سـعید بـن      صپیامبر
 باشند. می زید بن نفیل رضی اهللا عنهم اجمعین

بصورت ها  آن احادیثی بصورت عموم آمده و کسانی هستند که در موردها  آن در فضیلت
آنچه است کـه احمـد و   ها  آن خصوص حدیث آمده است. از جمله احادیث کلی در فضیلت

کـه   کنـد  مـی  روایـت  سکه او نیز از سعید بن زیـد  ساصحاب سنن از عبدالرحمن بن اخنس

َنَّـِة انلَّـيِبُّ يِف « دهم که از او شنیدم، فرمـود:  می شهادت صگفت: بر رسول اهللا
ْ
ـٌة يِف اجل َعرْشَ

َنَّ 
ْ
َحـُة يِف ااجل

ْ
َنَّـِة َوَطل

ْ
ٌّ يِف اجل َنَِّة َويلَعِ

ْ
َنَِّة َوُ�ثَْماُن يِف اجل

ْ
َنَِّة َوُ�َمُر يِف اجل

ْ
بُو بَْ�ٍر يِف اجل

َ
َنَّـِة ِة َوأ

ْ
جل
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َنَِّة َوَ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ـُن َعـوٍْف يِف ا
ْ
َنَِّة وََسْعُد ْ�ُن َمالٍِك يِف اجل

ْ
اِم يِف اجل َعوَّ

ْ
َ�ْ�ُ ْ�ُن ال َنَّـِة َولَـْو َوالزُّ

ْ
جل

َعارِشَ قَاَل َ�َقالُوا َمْن ُهَو فََسَكَت قَاَل َ�َقالُوا َمْن ُهـَو َ�َقـاَل ُهـَو َسـِعيُد ْ�ـُن 
ْ
يُْت ال ِشئُْت لََسمَّ

بهشتی است. ابوبکر، عمر، عثمان، علـی، طلحـه، زبیـر     صده نفر بهشتی هستند. پیامبر« ١»َز�ْدٍ 
ف بهشتی هستند. و اگر خدا بخواهد نفر دهم هم بن عوام، سعد بن مالک، عبدالرحمن بن عو

بهشتی است. گفتند: او کیست؟ سـکوت نمـود. دوبـاره از او پرسـیدند: او کیسـت؟ گفـت او       
 ».است سسعید بن زید

کسانی دیگر غیر از عشره مبشره را به بهشت مژده داده است از جمله عبداهللا بن  صپیامبر
عفر بن ابی طالب و کسانی دیگر که بسیارند. مسعود، بالل بن رباح، عکاشه بن محصن، ج

بر او،  صاهل سنت و جماعت بر آنچه نام او در نص آمده به خاطر شهادت رسول اهللا
امید ها  آن دهند و کسانیکه اسمشان در نص نیامده است براي می شهادت به بهشتی بودن او

ونه که اهللا تعالی بعد از وعده بهشت داده است. همانگها  آن خیر دارند زیرا خداوند به همه

ُ ٱَوُ�ّٗ وََعَد ﴿ :فرماید می بر بعضی دیگرها  آن بیان صحابه و فضیلت بعضی از � ٱ �َّ  ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ
مذهب اهل سنت در باره تمام ». دهد می وعده بهشتها  آن خداوند به همه« .]٩٥النساء: [

داند براي نیکوکاران  نمی جهنمیرا بطور قطع و یقیین بهشتی یا ها  آن مسلمانان این است که
ترسند همراه با اینکه یقیین دارند کسی که بر  امید ثواب و بر گنهکاران از عذاب خدا می

َ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می ماند. اهللا تعالی نمی توحید بمیرد در آتش براي همیشه َك  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
َ� َ�ۡغفُِر أ

ۚ َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  ۦبِهِ  خداوند از اینکه براي او شریک قرار « .]١١٦النساء: [ ﴾�ََشآُء
 .»بخشد می بخشد و جز آن براي هرکس که بخواهد نمی را شود می داده
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شود و  آنچه در مقابل امام مسلمانان و توده مردم الزم است رعایت 
 ها لزوم حفظ جماعت آن

يـُن « فرمودنـد:  صاهللاکـه رسـول    کنـد  مـی  روایـت  سمسلم از ابـی رقیـه تمـیم داري    ادلِّ

ـِتِهمْ  ُمْسـِلِمَ� واََعمَّ
ْ
ـِة ال ئِمَّ

َ
ِ َوِلِكتَابِِه َولِرَُسوهِلِ َوِأل نَا لَِمْن قَاَل ِ�َّ

ْ
دیـن نصـیحت   « ١»انلَِّصيَحُة قُل

است؛ گفته شد: براي چه کسی اي رسول خدا: فرمودند: براي خدا، کتاب و رسولش و بـراي  
 .»ائمه مسلمانان و تمام مردم

نصیحت براي خدا یعنی تنها ساختن اهللا تعالی در عبـادت، تعظـیم، تـرس، امیـد، محبـت و      
 انجام دستورات و دوري نمودن از آنچه از آن نهی کرده است.

یعنی تصـدیق نمـودن او در آنچـه بـه آن خبـر داده و اطاعـت        صنصیحت براي رسولش
و، به هدایت او راهنما و محبت او کردن او در آنچه به آن امر نموده و تبعیت کردن از سنت ا

 به آن آمده، عبادت ننماییم. صرا داشته باشد و خداوند را جز به آنچه رسول اهللا
و هـا   آن و محبت داشتن نسبت بـه ها  آن نصیحت براي امام مسلمانان یعنی دعا نمودن براي

 اطاعت کردن است.ها  آن در احکام الهی از
را به معروف امـر کـردن و از منکـر بـاز داشـتن و      ها  آن نصیحت براي تمام مسلمانان یعنی

همانگونه که آن را براي خـود دوسـت داریـم و نیکـی     ها  آن دوست داشتن خیر و نیکی براي
 به اندازه اي که در توان ماست.ها  آن کردن و کمک کردن به

 آنچه در مقابل سرپرستان امور واجب است

را اگـر در انجـام احکـام الهـی باشـد و بـه        کتاب و سنت و اجماع سلف امت اطاعت امـام 
اند. اگر به معصیت و گناه امر کند پـس در معصـیت و    معصیت و گناه امر نکند، واجب دانسته

 )55صحیح مسلم برقم ( 1
                                                 



 اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت    316

. نمـاز خوانـدن پشـت سـرش، حـج و جهـاد بـا او و        شود مین نافرمانی خالق از مخلوق اطاعت
مـواردي کـه محـل     باشـد. و در  مـی  اطاعت نمودن در مواردي که محل اجتهاد است، واجـب 

اسـت  هـا   آن هر مذهب و عالمی) بر او واجب نیست بلکه بر( اجتهاد است اطاعت از پیروانش
امام مسلمانان) اطاعت کنند و رأیشان را به خـاطر رأي او تـرك کننـد    ( که در آن موارد از او

زیــرا مصــلحت جماعــت و اتحادشــان و دوري از فســاد تفرقــه و اخــتالف در آن اســت و آن 
ي هـا  راه تر از دستور مصلحت خاص اسـت. همچنـین واجـب اسـت کـه او را بـه وسـیله       بزرگ

 مشروع نصیحت کنند و از درگیري و خروج بر علیه او خودداري نمایند.

وال نرى اخلـروج ىلع أئمتنـا ووالة أمورنـا و�ن جـاروا، وال ( :گوید می :امام طحاوي

من طاعة اهللا عز وجل فر�ضـة، مـا ندعو عليهم، وال ن�ع يًدا من طاعتهم ونرى طاعتهم 
بر رهبران و سرپرسـتان امورمـان هرچنـد    « لم يأمروا بمعصية، وندعو هلم بالصالح واملعافاة)

 کنیم و اطاعت و فرمانبري نمی دعاها  آن باشد، و بر علیه ها نمی آن ستم کنند رأي ما خروج بر
به معصیت و گنـاه ننماینـد، هماننـد    مادامی که امر ها  آن نماییم و اطاعت از را ترك نمیها  آن

 ».کنیم می دعاها  آن اطاعت از اهللا تعالی واجب است و بر اصالح و درستی براي

َها﴿ :فرماید میدلیل بر آن از کتاب و سنت بسیار است اهللا تعالی در کتابش  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
وْ  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱِ� َوأ

َ
اي کسانی که ایمان « .]٥٩[النساء:  ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

 ».اید از خدا، رسول و سرپرستان امورتان اطاعت کنید آورده
َطـاَع « :فرمایـد  می صباشد که پیامبر می سو از سنت حدیث ابوهریره

َ
َطاَعِ� َ�َقْد أ

َ
َمْن أ

َطاعَ 
َ
َ َوَمْن أ َ َوَمْن َعَصاِ� َ�َقْد َعىَص ا�َّ ِمـِ�ي َ�َقـْد  ا�َّ

َ
َطاَعِ� َوَمـْن َعىَصـ أ

َ
ِمِ�ي َ�َقْد أ

َ
أ

هرکس مرا اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و هرکس مرا نافرمانی کند، خـدا را  « ١»َعَصاِ� 
نافرمانی کرده است. هرکس از امیر اطاعت کند مرا اطاعت نموده و هرکس از امیـر نافرمـانی   

 فرمودنـد:  صروایـت اسـت کـه رسـول اهللا     مبـن عمـر   و از ا». کند مرا نافرمانی کرده است
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ِمـَر بِمَ «
ُ
ـإَِذا أ

َحبَّ َوَ�ِرَه َما لَْم يُْؤَمْر بَِمْعِصيٍَة فَ
َ
ُمْسِلِم ِ�يَما أ

ْ
َمْرِء ال

ْ
اَعُة ىلَعَ ال ْمُع َوالطَّ ْعِصـيٍَة السَّ

 َطاَعةَ 
َ

دارد و بر شخص مسلمان اطاعـت و فرمـانبري در آنچـه امیـر دوسـت      « ١»فََال َسْمَع َوال

دارد تا زمانیکه به معصیت امر نکند واجب است پس هنگامی که بـه گنـاه امـر شـد      می ناپسند
 ».اطاعت و فرمانبري بر او نیست

 سنت نصیحت براي امام را بصورت پنهانی و بـدور از تحریـک نمـودن و آشـوب تـرویج     
 روایـت  سغـنم که دلیل بر آن، آنچه است که ابن ابی عاصم و دیگران از عیاض بـن   کند می

ْن َ�نَْصَح ذلي سلطان فال يبده عالنية، ويلأخذ « فرمود: صکه رسول اهللا کنند می
َ
َراَد أ

َ
َمْن أ

هرکس خواست حاکمی را نصیحت کنـد  « ٢»بيده فإن سمع منه فذاك، و�ال أدى اذلي عليه
 بصورت آشکار اینکار را انجام ندهـد و بصـورت نهـانی اینکـار را بکنـد تـا نصـیحت را از او       

 ».بگیرد اگر از او قبول نمود پس مقصود حاصل شده و گرنه آنچه بر او است ادا نموده است
این نصوص از قرآن و سنت همگی به اطاعت از امامان و سرپرستان امور در غیر نافرمـانی  

 .کنند می خداوند امر
 که: شود می خالصه آنچه گفته شد این

 نی خداوند واجب است.اطاعت و فرمانبري در هر حال در غیر نافرما -1
 پذیرند. عدم خروج برسرپرستان امور هنگامی که نصیحت نمی -2
گیرد  می خردهها  آن و به طریق شرعی بر کند می کسی که سرپرستان امور را نصیحت -3

 باید از گناه بري باشد.
 دوري از آشوب و فتنه و اسباب بوجود آمدن فتنه. -4
واح و روشنی ظاهر و آشکار نشود نباید قیام کفر بها  آن بر فرمانروایان تا زمانی که از -5

 و خروج نمود یعنی کفر آشکاري که امکان تأویل نداشته باشد.
ضرورت حفظ جماعت مسلمانان واجب است که بر هدایت کتاب و سـنت بصـورت    -6

 )7144البخاري برقم (صحیح  1
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تبعیت و پیـروي از راهشـان و حـرص و     ها، آن قولی، عملی و اعتقادي باشد و دوستی
 باید باشد.ها  آن حق و عدم تفرقه و جدایی بربر ها  آن آز بر جمع شدن

َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  َوَمن﴿ :فرماید می همانگونه که اهللا تعالی َوَ�تَّبِۡع  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�ۡ�َ َسبِيِل  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ و « ]١١٥النساء: [ ﴾١١٥َجَهنََّمۖ َوَسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَما تََو�َّ

هرکس بعد از روشن شدن حق و هدایت با رسول خدا مخالف نمود و راه غیر مؤمنان را براي 
پیروي برگزید او را در همان جهت انتخابی قرار داده و سرانجام وارد جهنمش خواهیم کرد 

 َمَع علي�م باجلماعة فإن يَد ا�َّ « :فرماید می صو رسول اهللا» که سرانجام بدي است

 انلَّارِ 
َ

 إِىل
ََماَعِة َوَمْن َشذَّ َشذَّ

ْ
بر شما واجب است که با جماعت باشید زیرا دست « ١»اجل

روایت  م و از ابن عباس» خداوند با جماعت است و هرکس تنها شد سرانجامش آتش است

يَ « :فرماید می صاست که رسول اهللا
ْ
ِمِ�هِ َشيْئًا فََكرَِهُه فَل

َ
ى ِمْن أ

َ
َحٌد َمْن َرأ

َ
إِنَُّه لَيَْس أ

ْصرِبْ فَ

 َماَت ِميتًَة َجاِهِليَّةً 
َّ

ا َ�يَُموُت إِال ََماَعَة ِشرْبً
ْ
هرکس معصیتی را از حاکم اسالمی « ٢»ُ�َفاِرُق اجل

مشاهده کرد پس آن را ناپسند بداند، بر آن صبر نماید زیرا هیچ احدي به اندازه یک وجب 
 ».نکه اگر بمیرد بر مرگ جاهلیت مرده استگردد جز ای نمی از جماعت مسلمانان جدا

این نصوص بر ضرورت حفظ جماعـت و عـدم درگیـري بـا اهلـش داللـت دارد و وعیـد        
شدید براي کسی است که بـا آن مخالفـت نمایـد. زیـرا جماعـت رحمـت و تفرقـه و جـدایی         

 عذاب است.
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 تمسک به کتاب و سنت و دلیل بر واجب بودن آن

 تاب و سنت و دلیل بر واجب بودن آنمبحث اول: معنی تمسک به ک

خداوند امت را به اجتماع و وحدت کلمه امر نموده است و اساس ایـن اجتمـاع متمسـک    
باشد و خطرات آن بر امت در هـر دو دنیـا را بیـان     می بودن به کتاب و سنت و دوري از تفرقه

و فـروع حکـم را    که در اصـول  کند می کرده است. و براي تحقق یافتن آن، خداوند به ما امر
 نهـی  شـود  مـی  به کتاب خدا برگردانیم و ما را از هر آنچه باعث بوجود آمدن تفرقه و جدایی

 .کند می
ــاب خــدا و ســنت      ــه کت ــه ســوي نجــات و رســتگاري همــان چنــگ زدن ب راه درســت ب

باشد که این دو دژي محکم و پناهگـاهی بـادوام بـراي کسـی اسـت کـه اهللا        می صرسولش
 بدارد. تعالی او را موفق

ْ ٱوَ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  �َّ قُوا ْ ٱَ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َّ� 
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ٰ َشَفا  ۦٓ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ إِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ

نَقَذُ�م �َّارِ ٱّمَِن  ُحۡفَر�ٖ 
َ
ۗ  فَأ ُ  ّمِۡنَها ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ آل [ ﴾١٠٣لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

همگی به ریسمان خداوند چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را نسبت « .]١٠٣عمران: 

هاي شما محبت و  ان دلبه خود بیاد آورید آن هنگام که دشمن هم بودید پس خداوند می
الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن 

خداوند ». تا هدایت یابید کند می خود را براي شما روشنهاي  رهانید اینگونه خداوند نشانه
ست یا همان و حبل اهللا همان عهد و پیمان خدا کند می به چنگ زدن به ریسمان خود امر

گویند. از این رو عهدي که خداوند بر مسلمانان گرفته  می قرآن است همانگونه که مفسرین
همان تمسک جستن به قرآن و سنت است. خداوند به اجتماع امر و از تفرقه و اختالف نهی 

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ :فرماید می کرده است. ْۚ ٱفَ  َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنهُ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَما احلرش: [ ﴾نَتُهوا
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دهد، بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد اجتناب  می خدا) به شما( وآنچه رسول« .]٧
 گردد. می و این شامل اصول و فروع دین، آشکار و نهانش» ورزید

و آنچه را که پیامبر به خاطر آن آمد بر بندگان واجب است که آن را بگیرند و از او 
 ند و مخافت کردن با او جایز نیست. فرموده پیامبر بر چیزي مانند فرموده اهللا تعالیتبعیت نمای

باشد و کسی حق ندارد از آن شانه خالی کند و در ترك آن براي کسی عذري نیست و  می

َها﴿ :فرماید می جلو انداخت. اهللا تعالی صجایز نیست سخنی کسی را بر سخن پیامبر ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ ٱ ْ َءاَمنُ  �َّ ِطيُعوا
َ
ْ أ َ ٱٓوا نُتۡم �َۡسَمُعوَن  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ اي کسانی که ایمان « ﴾٢٠َوَ� تََولَّۡوا

خداوند ». شنوید می آورده اید خدا و رسولش را اطاعت نماید و از او روي برنتابید درحالیکه
را از مخالفت با پیامبر ها  آن که از او و رسولش اطاعت کنند و کند می به بندگان مؤمنش امر

 :فرماید می نماید. و بخاطر این و تشبیه شدن به کافران در مخالفت با او سرزنش و توبیخ می

ْ َ�ۡنهُ ﴿ او را رها هاي  یعنی اطاعت او، فرمانبري دستورات و ترك نمودن نهی ﴾َوَ� تََولَّۡوا
 نکنید.

َها﴿ :فرماید می اهللا تعالی ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َءاَمنُ  �َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
�ۡ 

وُه إَِ�  ءٖ فَُردُّ ِ ٱِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  �ِخِر� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ۡحسَ 

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
اي کسانی که ایمان آورده اید خدا، رسول و « .]٥٩النساء: [ ﴾٥٩تَأ

صاحبان امر را اطاعت کنید؛ اگر در چیزي دچار اختالف و نزاع شدید آن را به خدا و رسول 
برگردانید در صورتی که به خداوند و روز آخرت ایمان دارید این بهتر و سرانجام آن نیکوتر 

تبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا أطيعوا اهللا، أي ا( :گوید می حافظ ابن کثیر» است

سنته، وأو� األمر من�م أي فيما أمرو�م به من طاعة اهللا ال يف معصية اهللا، فإنه ال طاعة 
یعنی  أطيعوا الرسول یعنی از کتاب خدا پیروي کنید و أطيعوا اهللا،« ملخلوق يف معصية اهللا)

 چه از اطاعت پروردگار، شما را امریعنی در آن أويل األمر منكم سنت پیامبر را برگیرید و

و نه در معصیت پروردگار او را اطاعت کنید زیرا در نافرمانی پروردگار از مخلوق  کند می
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وهُ إَِ� ﴿ :فرماید می و». شود مین اطاعت ءٖ فَُردُّ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ اگر در « ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
: منظور گوید می مجاهد» ا به خدا و رسول برگردانیدچیزي دچار اختالف و نزاع شدید آن ر

باشد. و این امر از جانب اهللا تعالی است به اینکه مردم در هر  می کتاب خدا و سنت رسولش
چیزي از اصول و فروع دین دچار اختالف شدند، اختالف در آن مورد را به کتاب و سنت 

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ ا َومَ ﴿ :فرماید می برگردانند همانگونه که اهللا تعالی ِۚ إَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ  ﴾ٱ�َّ
یعنی » در باره هرچه اختالف کردید حکم آن را به سوي خدا برگردانید« .]١٠الشوری: [

را به کتاب و سنت برگردانید و کسی که آن را به سوي این ها  و ندانستهها  داوري در دشمنی

یعنی حاکم  ﴾َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ ﴿ ایمان ندارد. و این سخن: دو برنگرداند به خدا و روز قیامت
گردانیدن کتاب خدا و سنت رسولش و مراجعه کردن به این دو در پایان دادن به اختالف، 

ۡحسَ ﴿ بهتر است و
َ
وِ�ً�  نُ َوأ

ۡ
 یعنی و عاقبت و سرانجام آن نیکوتر است همانگونه که سدي ﴾تَأ

و  هاست آن و بهترین پاداش براي« ١هو قر�ب)وأحسن جزاء و( :گوید می . مجاهدگوید می
در کتاب خداوند آیات بسیاري وجود دارد که در واجب بودن ». این معنی نزدیکتر است

 در همه کارها وارد شده است.ها  آن تمسک به کتاب و سنت و مراجعه کردن به
ام اما دلیل از سنت بر واجب بودن تمسک به کتاب و سـنت از جملـه آنچـه اسـت کـه امـ      

َ يَْرىَض لَُ�ـْم ثََالثًـا « فرمودند: صکه رسول اهللا کند می روایت سمسلم از ابوهریره إِنَّ ا�َّ

 ِ ْن َ�ْعتَِصـُموا حِبَبْـِل ا�َّ
َ
ُ�وا بِِه َشيْئًا َوأ  �رُْشِ

َ
ْن َ�ْعبُُدوُه َوال

َ
 َو�َْسَخُط لَُ�ْم ثََالثًا َ�َ�ىَْض لَُ�ْم أ

قُوا وأن ت  َ�َفرَّ
َ

يًعا َوال َة مَجِ ناصحوا من واله اهللا أمر�م َو�َْسَخُط لَُ�ْم ثََالثًا ِ�يـَل َوقَـاَل َوَ�ـرْثَ
َمالِ 

ْ
َؤاِل َو�َِضاَعِة ال .اهللا را عبادت 1:شود می با انجام این سه مورد خداوند از شما راضی« ٢»السُّ

. بـراي  3. به ریسمان خداوند چنگ زنید و متفـرق نشـوید  2نمایید و برایش شریک قرار ندهید
آن کس که خداوند او را سرپرست شما قرار داده، خیرخواه باشید. و با انجام سه کار از شـما  

 ).304/  2تفسیر ابن کثیر ( 1
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 سو از جـابر ». . ضایع کردن مال3. زیاد سؤال پرسیدن 2. از بگو و مگو 1گردد: می خشمگین

ـْكتُ « فرمودنـد:  صوارد است که رسول اهللا ْمَر�ِْن لَْن تَِضلُّوا َمـا َ�َمسَّ
َ
ُت ِ�يُ�ْم أ

ْ
ْم بِِهَمـا تََر�

ِ وَُسنََّة نَِبيِّهِ  در میان شما دو چیز را بـه یادگـار گذاشـتم اگـر بـه آن دو تمسـک       « ١»ِكتَاَب ا�َّ

تُُ�ْم « :فرماید میو »  . سنت پیامبرش2. کتاب خدا 1شوید:  نمی جویید هرگز گمراه
ْ
قَـْد تَـَر�

 يَِز�ـُغ َ�نَْهـا
َ

ْلَُها َكنََهارَِها ال
َ

َيَْضاِء يل
ْ

 َهالِـٌك  ىلَعَ ابل
َّ

شـما را در چنـان حـالتی از    « ٢»َ�ْعـِدي إِال
ام که شب آن به ماننـد روز آن اسـت و جـز هـالك شـده از آن روي       روشنگري ترك کرده

َعلَـيُْ�ْم �ُِسـنَّيِت « فرمودنـد:  صو در حدیث عرباض بن ساریه آمده که پیـامبر » برنمی تابد

َمْهِديِّ 
ْ
اِشِديَن ال ُلََفاِء الرَّ

ْ
ـوا َعلَيَْهـا بِانلََّواِجـذِ وَُسنَِّة اخل ُكوا بَِها وََعضُّ بـه  « ٣»َ� من بعدي َ�تََمسَّ

 ».سنت من و جانشینان هدایت یافته بعد از من تمسک جویید و محکم آن را بگیرید
به کسانی از امتش که به سـنت او متمسـک هسـتند بزرگتـرین مـژده و بهتـرین        صپیامبر

دهـد و آن   مـی  ،کنـد  مـی براي رسیدن به آن تالش  مقصد که هر مؤمنی آرزوي آن را دارد و
. شـود  مـی  این است که هرکس در قلبش کمترین ذره اي ایمان باشد رستگار و داخل بهشـت 

َنَّـَة « فرمودند: صآمده که رسول اهللا ساین مژده در حدیث ابوهریره
ْ
يِت يَـْدُخلُوَن اجل مَّ

ُ
لُكُّ أ

 ِ ىَب قَالُوا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 َمْن أ

َّ
ىَب إِال

َ
َنََّة َوَمْن َعَصاِ� َ�َقـْد أ

ْ
َطاَعِ� َدَخَل اجل

َ
ىَب قَاَل َمْن أ

ْ
 ٤» َوَمْن يَأ

شوند مگر کسی که ابا کند. گفتند اي رسول خـدا چـه کسـی     می تمام امت من داخل بهشت«

و هر کس، از من  شود می ورزد؟ فرمود: هرکس که از من اطاعت کند، وارد بهشت می امتناع
و کدام ابا و ترك سنت بزرگتـر از مخالفـت   » د، در حقیقت، امتناع ورزیده است.نافرمانی کن

 آید. در دین به وجود می ها بدعت است؟ و آن به وسیله نوآوریها و صکردن امر پیامبر
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و معلوم و مشخص گردید که گروه نجات یافته کسانی هستند کـه بـر راهـی کـه پیـامبر و      

علـي�م « :گویـد  مـی  سجماعـت اسـت. ابـی بـن کعـب     اصحاب او قرار دارند، باشند و آن 

بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد ىلع سبيل وسنة ذكر الرمحن ففاضت عيناه مـن خشـية 
 »اهللا فتمسه انلار أبًدا و�ن اقتصاًدا يف سبيل وسنة خ� من اجتهاد يف خالف سـبيل وسـنة

ر راه قـرآن و سـنت باشـد    باي  بنده بر شما واجب است که بر طریق قرآن و سنت باشید و هر«

 شـوند و او هرگـز آتـش را لمـس     می پس چشمانش از ترس خدا لبریز کند می خداوند را یاد
 ».میانه روي در قرآن و سنت بهتر از سعی و تالش در خالف قرآن و سنت است کند مین

 مبحث دوم: دوري از بدعت

 تعریف بدعت: 
 :فرماید می بقه نداشته است. اهللا تعالیبدعت در لغت یعنی بوجود آوردن چیزي که قبالً سا

َ�َٰ�ٰتِ ٱ بَِديعُ ﴿ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
 و زمین اوست.ها  آسمان یعنی پدید آورنده ﴾ۡ�

 و در شریعت بدعت یعنی آنچه مخالف کتاب، سنت یا اجماع سلف امـت از اعتقـادات و  
 ي بوجود آمده در دین باشد.ها عبادت

 خطر بدعت:
ن داراي خطرات بزرگ و آثار بدي بر شـخص و اجتمـاع دارد   در دیها  بدعتها و نو آوري

 گذارد. می بلکه بر تمام اصول و فروع دین تأثیر
پس بدعت به معنی نوآوري در دین، گفتن چیزي بر خدا بدون علـم و تشـریع نمـودن در    

باشد. و بدعت سـبب پذیرفتـه نشـدن علـم و      می دین به آنچه خداوند به آن اجازه نداده است،
امت است. و شخص بدعت گذار گنـاه خـود و کسـانی کـه از او تبعیـت کننـد را بـر         جدایی
. از شـود  مـی  صکشد همچنین بدعت سبب محرومیت از نوشیدن از حـوض پیـامبر   می دوش

نَـا « فرمودنـد:  صروایت اسـت کـه رسـول اهللا    م سهل بن سعد انصاري و ابوسعید خدري
َ
أ
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َوِْض َمْن َورََد رَشِ 
ْ
ْعـِرُ�ُهْم فََرُطُ�ْم ىلَعَ احل

َ
قْـَواٌم أ

َ
َّ أ بَـًدا َولَـَ�َِدنَّ يلَعَ

َ
 أ

ْ
َب َوَمْن رَشَِب لَْم َ�ْظَمـأ

 تَْدرِي َما أحدثوا َ�ْعَدَك فَ 
َ

قُوُل َوَ�ْعِرفُوِ� ُ�مَّ ُ�َاُل بَيِْ� َوَ�يْنَُهْم فأقول إِ�َُّهْم ِم�ِّ َ�يَُقاُل إِنََّك ال
َ
أ

َل َ�ْعِدي روم تا آنجا را براي شما آماده کنم  می قبل از شما بر سر حوضمن « ١»ُسْحًقا لَِمْن بَدَّ
 شـود  مـی ن نوشد و هـرکس از آن بنوشـد هرگـز تشـنه     می هرکس از کنار من عبور کند از آن

شناسـند ولـی    مـرا مـی  ها  آن شناسم و هم می راها  آن گذرند هم من می گروههایی از کنار من
 : شـما شـود  مـی  از امـت مـن هسـتند. گفتـه    هـا   این :گویم می اندازند. می فاصلهها  آن بین من و

گـویم:   مـی  و نوآوریهایی در دین ایجـاد کردنـد. آنگـاه    ها بدعت دانید که بعد از شما چه نمی
 ».دور باد کسانی که بعد از من دین را تغییر دادند

آن است. خالصه اینکه بـدعت خطـر   هاي  بدعت، زشت گردانیدن دین و تغییر دادن نشانه
 ر مسلمانان در کار دین و دنیایشان است.بزرگی ب

 شود می اسبابی که موجب پیدایش بدعت
دوري از کتاب خـدا و  ها  آن براي پیدایش بدعت اسباب بسیاري وجود دارد که مهمترین

 و منهج سلف صالح است. امري کـه منجـر بـه جهـل بـه مصـادر شـریعت        صسنت رسولش
 .شود می

ن به شبهات و اعتماد نمودن تنها به عقل و شـرکت  و از سببهاي منتشر شدن بدعت، چسبید
ــر       ــذاران ب ــه بدعتگ ــوع ک ــعیف و موض ــث ض ــه احادی ــودن ب ــاد نم ــاد، اعتم ــالس فس  در مج

، شبیه شدن به کافران، تقلید نمودن از اهل گمراهـی و  کنند می استداللها  آن یشان بهها بدعت
 باشند. چیزهایی مانند این که از اسباب خطرناك بدعت می

 :دعتخطر ب
یابـد کـه بـدعت در دیـن حـرام و بـر        مـی  کسی که در کتاب و سنت تأمـل و تـدبر نمایـد   

 ).2290)، وصحیح مسلم برقم (6584)، ورقم (6583صحیح البخاري برقم ( 1
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 نیسـت و اگـر درجـات تحـریم فـرق      هـا  بـدعت  و هیچ فرقی بـین  شود می صاحبش برگردانده
 به اندازه نوع بدعت است. کند می

 آمـده اسـت:   صمعلوم و روشن است که نهی از بدعت به یک صورت در سـخن پیـامبر  

إِنَّ لُكَّ ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة َوُ�َّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ إِيَّا«
ُموِر فَ

ُ ْ
از نوآوري در کارهـاي  « ١»ُ�ْم َوُ�َْدثَاِت األ

ْحَدَث يِف « :فرماید میو » دین بپرهیزید که هر نوآوري بدعت و هر بدعتی گمراهی است
َ
َمْن أ

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ 
َ
ر دین ما چیزي را که جزء آن نیست ایجـاد کنـد   هرکس د« ٢»أ

این دو حدیث داللت دارند بر اینکـه هـر نـوآوري در دیـن بـدعت اسـت و هـر        ». باطل است
و  هـا  عبـادت  باشـد و معنـی آن ایـن اسـت کـه بـدعت در       مـی  بدعتی مردود و غیر قابل قبـول 

 بعضـی از  کنـد  مـی  اعتقادات حرام است ولی درجات تحریم آن بر حسـب نـوع بـدعت فـرق    
باشند مانند طواف نمودن به دور قبرهـا بـه منظـور     می یی هستند که کفر صریحها بدعت ها آن

تقرب جستن به صاحبان آن و پیشکش کردن قربانی، نذر، درخواست مستقیم دعا از صاحبان 
باشـد:   مـی  و از آن جملـه چیزهـایی کـه جـزو وسـایل شـرك      ها  آن آن، و طلب فریادرسی از

 است.ها  آن بر قبرها و نمازخواندن و درخواست نمودن نزد ساختن بارگاه
گناه و معصیت هستند مانند برپا داشـتن عیـدهایی کـه در شـریعت وارد      ها بدعت بعضی از

 نشده است، اذکار ساخته شده، گوشه نشینی، روزه داري که در آفتاب ایستاده است.

 مبحث سوم: نکوهش از تفرقه و اختالف

و اسبابی که مؤید آن است برحذر داشته است.  ها راه کوهش کرده و ازخداوند تفرقه را ن
نصوص از کتاب و سنت بر پرهیز کردن از تفرقه و اختالف داللت دارند و سرانجام بد آن را 

و آن از بزرگترین اسباب خواري و پستی در دنیا و عذاب و رسوائی و سیه اند  روشن کرده

) 318/  2)، والحاکم فی المسـتدرك ( 78/  1()، والدارمی فی السنن 435/  1رواه اإلمام أحمد فی المسند ( 1
 وقال صحیح اإلسناد ووافقه الذهبی.

 ).1718)، وصحیح مسلم برقم (2697صحیح البخاري برقم ( 2
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ِينَ ٱتَُ�ونُواْ كَ  َوَ� ﴿ :فرماید میرویی در آخرت است. اهللا تعالی  قُواْ وَ  �َّ ْ ٱَ�َفرَّ ِمۢن َ�ۡعِد  ۡخَتلَُفوا
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱَما َجآَءُهُم 

ُ
ا  يَۡومَ  ١٠٥َوأ مَّ

َ
ٞۚ فَأ ِينَ ٱتَۡبَيضُّ وُُجوهٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه َّ� 

َ�َفۡرتُم َ�ۡعدَ  ۡسَودَّۡت ٱ
َ
ا ١٠٦بَِما ُكنُتۡم تَۡ�ُفُروَن  ۡلَعَذاَب ٱإِيَ�ٰنُِ�ۡم فَُذوقُواْ  وُُجوُهُهۡم أ مَّ

َ
ِينَ ٱ َوأ َّ� 

ۡت ٱ ِۖ ٱوُُجوُهُهۡم فَِ� رَۡ�َةِ  ۡ�َيضَّ وَن  �َّ شما مانند « .]١٠٧-١٠٥آل عمران: [ ﴾١٠٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

تالف را پیمودند و کسانی نباشید که پس از آنکه آیات روشن برایشان آمد راه تفرقه و اخ
گردند. اما به  می سیاههایی  نورانی و چهرههایی  برایشان عذابی بزرگ است روزي که چهره

گویند آیا بعد از ایمانتان کافر شدید؟ پس به خاطر آنچه  اند می کسانی که سیاه روي شده
د کفر ورزیدید عذاب را بچشید و اما کسانی که نورانی هستند همواره در رحمت خداون

تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة و�سود وجوه أهل ابلدعة ( :گوید می ابن عباس». جاویدانند

 اهل سنت و جماعت رخسارشان سفید و اهل بدعت و فرقه گرایی رخسارشان سیاه« والفرقة)
 ».گرد می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می اهللا تعالی قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت  �َّ ۡمُرُهۡم  فَرَّ
َ
َمآ أ � إِ�َّ ٍء ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ

ِ ٱإَِ�  ْ َ�ۡفَعلُوَن  �َّ آنانکه در دینشان تفرقه ایجاد « .]١٥٩األنعام: [ ﴾١٥٩ُ�مَّ يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُوا
با ها  آن کار نیستیها  آن تبدیل شدند تو در هیچ چیز باها  و فرقهها  گروه ها، کردند و به دسته

 ».کند می آگاهاند  را به آنچه کردهها  آن سخداست و سپ
این آیات بر ذم و نکوهش تفرقه و خطرات آن بر امت در دنیا و آخـرت داللـت دارنـد و    
آن سبب هالکت و نابودي اهل کتاب که یهودي و نصاري بودنـد، شـد و آن سـبب هـر نـوع      

 .شود می انحرافی است که در انسان واقع
و نکوهش تفرقه و اختالف و تشویق بر جماعت و اتحـاد  در سنت احادیث بسیاري در ذم 

کـه او ایسـتاد و    کننـد  می روایت سوجود دارد که از آن جمله امام احمد و ابوداود از معاویه

 إِنَّ َمـْن َ�ـبْلَُ�ْم ِمـْن « میان ما ایستاد و فرمود: صگفت: آگاه باشید که همانا رسول اهللا
َ

ال
َ
أ

قُوا  ِكتَاِب اْ�رَتَ
ْ
ْهِل ال

َ
ُق ىلَعَ ثَـَالٍث وََسـبِْعَ� أ ِملَّـَة َسـتَْفرَتِ

ْ
ىلَعَ ثِنْتَْ�ِ وََسبِْعَ� ِملًَّة َو�ِنَّ َهـِذهِ ال
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ََماَعةُ 
ْ
َنَِّة َوِ�َ اجل

ْ
آگـاه باشـید کـه قبـل از شـما اهـل       « ١»ثِنْتَاِن وََسبُْعوَن يِف انلَّاِر َوَواِحَدٌة يِف اجل

 شـود  مـی  امت نیز بـه هفتـاد و سـه گـروه تبـدیل      کتاب به هفتاد و دو گروه تبدیل شدند و این
 در آتــش هســتند و یــک گــروه در بهشــت اســت و آن جماعــتهــا  آن هفتــاد و دو گــروه از

شـوند و هفتـاد و دو    مـی  خبر داده که امت او به هفتاد و سه گروه تقسـیم  صپیامبر». باشد می
در باطـل فـرو    کسـانی هسـتند کـه ماننـد گذشـتگان     هـا   آن گروه در آتش هستند شکی نیست

دهد، یا فقط در دین یا در دیـن و دنیـا    می به آن خبر صسپس این اختالفی که پیامبراند  رفته
اختالف تنها در دنیا باشد. به هر حال گروه  شود می دهد سپس به دین برمی گردد. و می روي

داشـته  امتش را از آن برحـذر   صو پیامبراند  گروه شدن و اختالف ناگزیر در امت واقع شده
 تا کسی را که خداوند بخواهد او را سالمت بدارد، نجات دهد.

 گذشته شده استهاي  امت اختالف و گروه گروه شدن سبب هالکت و نابودي
گذشته پراکنده شـدن و اخـتالف   هاي  امت اگر در قرآن و سنت بیندیشیم سببهاي نابودي 

 بیم.یا ها، می آن بسیار، خصوصاً اختالف در کتاب نازل شده بر

أدرك هذه األمة، ال ختتلف يف الكتاب كما اختلفت فيـه ( گفـت:  سبه عثمان سحذیفه

سـابق در آن دچـار   هـاي   امـت  این امت را دریاب تـا در کتـاب همانگونـه کـه    « األمم قبلهم)
هنگامی که دید اهل شام و عـراق در حرفهـاي قـرآن    ». اختالف شدند، دچار اختالف نگردند

از آن نهـی کـرده اسـت. فایـده آن دو چیـز       صفی که رسـول اهللا دچار اختالف هستند اختال
 است: 

 اول اینکه: حرام بودن اختالف در اینگونه مسائل.
 ها. آن و دوري نمودن از شباهت بهاند  دوم اینکه: توجه نمودن به کسانی که قبل از ما بوده

نَّ  َ�ٰلَِك ﴿ :فرماید می اهللا تعالی
َ
َ ٱبِأ َل  �َّ ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱنَزَّ � ٱب ِينَ ٱ�نَّ  ۡ�َّقِ ْ ٱ �َّ َلِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِ�  ۡخَتلَُفوا

این به خاطراین است که خداوند کتاب[تورات] را به حق « .]١٧٦البقرة: [ ﴾١٧٦ِشَقاقِۢ بَعِيٖد 

 ) وغیرهما بسند صحیح.5/  5). وأبو داود (152/  4رواه أحمد ( 1
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نازل کرده و کسانی که در باره آن با یکدیگر به اختالف پرداختند در بدبختی دوري 

ِينَ ٱ ۡخَتلََف ٱَوَما ﴿ :فرماید می و» اند. افتاده وتُواْ  �َّ
ُ
َ�ۡغَيۢ�  ۡلعِۡلمُ ٱإِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

کتاب آسمانی داده شده بود با یکدیگر به ها  آن و کسانی که به« .]١٩آل عمران: [ ﴾بَۡيَنُهۡمۗ 
یانشان وجود اختالف نپرداختند مگر پس از آنکه علم پیدا کردند و به خاطر حسدي که در م

 ».داشت
 کـه فرمـود:   کنـد  مـی  روایـت  صاز رسول اهللا سو دلیل از سنت آنچه است که ابوهریره

نِْبيَـائِهِ «
َ
ِة ُسـَؤالِِهْم َواْخـِتَالفِِهْم ىلَعَ أ تُُ�ْم فَإِ�ََّما َهلََك َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم بَِ�رْثَ

ْ
ْم َذُروِ� َما تََر�

تُ 
ْ
ٍء فَأ َمْرتُُ�ْم �يَِشْ

َ
إَِذا أ

ٍء فَـَدُعوهُ فَ در مـورد  « ١»وا ِمنُْه َما اْسـتََطْعتُْم َو�َِذا َ�َهيْـتُُ�ْم َ�ـْن يَشْ
چیزهایی که از شما واگذاشته ام چیزي نپرسید. کسانی کـه پـیش از شـما بودنـد بخـاطر زیـاد       
سؤال کردن، و اختالف بر سر پیامبرانشان، هالك شدند هرگاه شما را به چیزي امر کردم آن 

در ». ه توان و قدرتتان انجام دهید و اگر شما را از چیزي نهی کردم آن را رها کنیـد را به انداز
را امـر ننمـوده،   هـا   آن از سـؤال نمـودن بـه آنچـه     کنـد  مـی امر ها  آن به صاین حدیث پیامبر

خودداري کنند زیرا چیزي که سبب هالکت گذشتگان شد، زیاد سؤال کـردن بـود سـپس بـا     
کردنـد،   مـی  امـر هـا   آن اختالف کردند یعنی به آنچه پیامبرانشان بـه  گناه کردن بر پیامبرانشان

 مخالفت نمودند.

 آیا اختالف رحمت است؟!
اختالف امت من رحمت « اختالف أمتي رمحـة)( بعضی از مردم با اعتماد بر حدیث موضوع

که وجود اختالف، رحمت و برکت است. و این سخن بـه وسـیله کتـاب،     کنند می ادعا» است
باشد. بعضی از آیات و احادیث وارده در نکـوهش اخـتالف و گـروه     می عقل مردود سنت و

 .کند می گروه شدن را ذکر کردیم. و آن براي کسی که اهل تدبر و تأمل باشد، کفایت
بلکه قرآن بر اینکه اختالف با رحمت سازگاري ندارند و ضد هم هستند، داللت دارد. اهللا 
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پیوسته « ]١١٩-١١٨هود: [ ﴾َمن رَِّحَم َر�َُّكۚ  إِ�َّ  ١١٨الُوَن ُ�َۡتلِفَِ� َوَ� يَزَ ﴿ :فرماید می تعالی
 ».در اختالفند مگر کسی که پروردگار تو به او رحم کرده است

باشـد و چیـزي از    نمـی  باطل و صحیح کنند می و حدیثی که یاران این ادعا به آن استدالل
طل بودن این ادعا کافی است عالوه بر ایـن  . و این براي باشود میآن در کتاب و سنت یافت ن

که اختالف، رحمت باشـد. پـس    کند مین چیز معقول و پسندیده اي نیست، انسان عاقل تصور
خطرناك آن را دانستیم، نتیجه آن دشمنی، کینه و جدایی اسـت  هاي  از آنکه ما فساد و تباهی

داده بـه بخـاطر اخـتالف     بلکه چه بسا جنگ و خونریزي که بسیاري از آنچه بـین مـردم روي  
 بوده است و حتی در بعضی از مسائل فروع نیز رخ داده است.

 راه رهایی و نجات از گروهها و اختالفات
معلوم و آشکار است که دسته رستگار و نجات یافته و یاري شده همان جماعت هستند. و 

حابش هسـتند،  و اص صکه بر مسیري که موافق منهج پیامبر شود می جماعت به کسانی گفته
 قرار داشته و از آن تجاوز ننمایند و از آن به هیچ طرفی منحرف نگردند.

إن اجلامعة ما كان عليه النبـي وأصـحابه والتـابعون ( :گوید می در کتاب االعتصام :شاطبی

بـه نیکـی،   هـا   آن جماعت آنچه است که پیامبر، اصحاب و تبعیـت کننـدگان از  « هلم بإحسان)

 ».برآن قرار دارند
راه نجات و رستگاري همان تبعیت و پیروي از منهج اهل سنت و جماعت بصورت قولی، 

 َوَمن﴿ :فرماید می باشد. اهللا تعالی ها می آن عملی و اعتقادي و عدم مخالفت یا جدا شدن از
َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  ِ  ِمنِ�َ لُۡمؤۡ ٱَوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  ۦَما تََو�َّ

و هرکس بعد از روشن شدن حق و هدایت با « .]١١٥النساء: [ ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا 
رسول خدا مخالف نمود و راه غیر مؤمنان را براي پیروي برگزید او را در همان جهت 

 :فرماید میو » کرد که سرانجام بدي است انتخابی قرار داده و سرانجام وارد جهنمش خواهیم

نَّ ﴿
َ
ْ  تَّبُِعوُهۖ ٱَ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتِقيٗما فَ  َوأ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  لسُّ َ�ٰلُِ�ۡم  ۦۚ َ�َتَفرَّ
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ٮُٰ�م بِهِ  وي این راه راست من است از آن پیر« .]١٥٣األنعام: [ ﴾١٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ۦَوصَّ

چیزهایی ها  این و مناهج بپرهیزید که باعث دچار تفرقه در راهش خواهید شد ها راه کنید و از
 ».باشد که تقوا پیش گیرید کند می است که خداوند شما را به آن سفارش

 صکـه رسـول اهللا   کننـد  مـی روایـت   م و از سنت، ترمذي و دیگران از عبداهللا بـن عمـر  

مَّ « :فرماید می
ُ
 َ�َْمُع أ

َ
ِ َمـَع ال ُ َعلَيِْه وََسـلََّم ىلَعَ َضـَاللٍَة َوَ�ـُد ا�َّ ٍد َص�َّ ا�َّ َة ُ�َمَّ مَّ

ُ
ْو قَاَل أ

َ
يِت أ

ََماَعةِ 
ْ
شـوند و دسـت    نمـی  امت من بر گمراهی یا فرمودند امت محمد بر گمراهی جمع« ١»اجل

ت و رسیدن بـه  دهیم که راه نجا می و با این عبارت به سخنمان پایان».خداوند با جماعت است
سعادت، تمسک و چنگ زدن به کتاب اهللا تعالی است کتاب شکسـت ناپـذیري کـه بـه هـیچ      

یابد، از جانب کسی که کارهایش از روي حکمـت و بسـیار سـتوده     نمی وجه باطل در آن راه
همچنین تمسک جستن و چنگ زدن به سنت ثابت شده پاك  .صفات است، نازل گشته است

باشـد.   نمـی  جز وحی گوید می و آنچه گوید مین هوا و آرزو سخن که از روي صرسول اهللا
باشند. پس هر منهجـی   می این دو یعنی کتاب و سنت تنها مراجع براي عقیده اسالم و شریعت

که از این راه اجتناب نماید آن منهج خسارتمند و زیانکار است. متمسک شدن به سنت همان 
گار عالمیـان و سـنگري محکـم اسـت و ایـن همـان       راه مؤمنان و راه رسیدن به رضایت پرورد

منهجی است که خداوند به وسیله آن امت را از بدعت بدعتگـذاران و پـذیرش دروغگویـان،    
 .کند می تأویل و تفسیر جاهالن و تحریف غلوکنندگان حفظ

و این همان راهی است که به وسیله آن امت در صدر اسالم اصالح شدند و رستگاري و 
 :گشت به آن برایمان وجود ندارد. امام دارالهجره، امام مالک بن انسنجاتی جز باز

آخر این امت جز به آنچه اول « ال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أوهلا)( :گوید می
و آنچه اول این امت به وسیله آن اصالح گردید ». گردد نمی این امت اصالح شد، اصالح

د و آنچه بر مسلمان در این راه واجب است این بو ص عمل به کتاب خدا و سنت رسولش
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عمل نماید. بخاطر این سخن اهللا ها  آن است که به کتاب و سنت به فهم سلف صالح و منهج

َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  َوَمن﴿ :فرماید می تعالی که َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ نُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ٰ َونُۡصلِهِ  ۦَوّ�ِ و هرکس بعد از « .]١١٥النساء: [ ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَما تََو�َّ

روشن شدن حق و هدایت با رسول خدا مخالف نمود و راه غیر مؤمنان را براي پیروي 
برگزید او را در همان جهت انتخابی قرار داده و سرانجام وارد جهنمش خواهیم کرد که 

 ».نجام بدي استسرا
به نیکی از امامـان  ها  آن پس تبعیت و پیروي از راه مؤمنان که صحابه و پیروي کنندگان از

خـواهیم امـت اسـالمی را بـراي      مـی  هدایت یافته قرار دارند، راه نجاتی است که از اهللا تعـالی 
 و تبعیت از راه مؤمنان موفق بدارد. صتمسک به کتاب پروردگارش و سنت پیامبرش

 خر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.وآ
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