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 مقدمه

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وأفضل الصالة والسالم عىل أرشف األنبياء 

 واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه والصاحلني.

روق رحمت اهللا جاويد مقيم دشتي بخش گاوبندي ايران نظـر  اينجانب فديگر اين كه ا
تضعيف شده و امـور   ياسالم در بيشتر كشورهاي اسالم ،به اين كه در اين ايام از روزگار

و چون بيشتر جوانان و روشنفكران امروز به  –شود  و احكام قرآن پياده و عمل كرده نمي
و نشر تعاليم دين مبين اسالم ايـن خـدمت    يياهنماندارند بنده براي ر ييزبان عربي آشنا

تأليف شـيخ علـي    »تعريف عام بدين اإلسالم«ناچيز را بر خود واجب دانستم كه از كتاب 

كتابي بسيار مفيد و ارزنده است اقتباس كـنم و بـه خـاطر ايضـاح بيشـتر       الطنطاوي را كه
ه كـه يـك طـالبي بـيش     مطالب را به صورت مثال بنويسم، چون كتاب مذكور به نظر بند

نيستم كتابي بسيار عالي و جالب و قابل استفاده است كه مـردم امـروز و بـاالخص طبقـة     
كـه   جـايي نامند تا ب جوانان به ويژه كساني كه به اصطالح خود را روشنفكر و پيشرفته مي

كنند يا  اند و به جز به آنچه حس مي منكر وجود حق تعالي و قرآن و حساب آخرت شده
هـا جـذب    پرسـت  آورند و بـه سـوي الحـاد و ملحـدين و مـاده      بينند ايمان نمي مي آن را

شينند به جز بحث و جدال در خصوص وجود ن اند و در مجلس و اجتماعي كه مي گرديده
جواناني كه بايد باعث افتخار اسالم و مسـلمين باشـند و مـدافع     –خداوند متعال ندارند 

مين و انكـار صـحت   شند ماية ضعف اسـالم و مسـل  اسالم و امور اسالم و احكام قرآن با
اند بنده به  به اين درجه از انحراف و انكار وجود واجب الوجود رسيده اند، و قرآن گرديده

را براي ايشـان و سـائر بـرادران مسـلمان      »تعريف عام بدين االسالم«همين نظر از كتاب 
وسيلة اين كتـاب منحرفـان از راه   ام و اميدوارم از درگاه خداوند متعال كه به  اقتباس كرده

هـا را بـه طريـق اسـالم و مقاصـد قـرآن        هدايت نموده و همـة آن اسالم را به نور اسالم 
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ام كـه كلمـات سـخت و     و قدرتم كوشـيده  حد االمكان في نباشد كه بنده تاخم .برگرداند
م تـا  دشوار فارسي را كنار گذارم و كلمات و عبارات آسان و واضح و ساده را به كـار بـر  

اي بتواند از آن استفاده نمايد و به هيچ كلمة دشواري برخورد نكند و خداوند  هر خواننده
ي را مورد عفو و مغفرت و رحمت خود قـرار دهـد كـه ايـن كتـاب را بـه       اصمتعال اشخ

درستي بخوانند و به آن عمل كنند. و بايد گفت كه جناب آقاي مهدي احمد حاج حسـن  
خصي از اهل تقوي و عبـادت هسـتند و بـراي نشـر اسـالم و      الرستماني كه ايشان هم ش

و احكـام  دارند به خاطر حفـظ اسـالم    تعاليم آن براي مسلمانان اهتمام فراواني مبذول مي
انـد   خود تحمل نمودهرسانيدن آن را بر   . زحمت طبع و به چاپخصوصي دارنده عالقة ب

يـع مسـلمانان از پيشـگاه    و سعادت دنيا و آخرت ايشـان و جم  نيك بختيو بدين جهت 
 .احديت آرزومندم

وصىل اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله  .وبعباده لطيف خبري ،إنه تعاىل عىل كل يشء قدير

 وصحبه وسلم.

 گردآورنده: فاروق رحمت اهللا جاويد

 هـ 1400 – 7 – 7به تاريخ: 

21 – 5 – 1980 

2 – 3 1359 
 



 
 

 مطلب كتاب

شي و در ضمن راه خود بـه دو راهـه برسـي: راهـي     مسافر با ييهرگاه خودت به تنها
گـردد، راه اولـي كـه     رود و راه ديگري كه سرازير به دشتي مي سخت كه به كوهي باال مي

ن اسـت و رفـتن در آن بـه زحمـت و     ييراهي دشوار و سنگالك و داراي خار و باال و پا
ن نوشـته شـده:   پذيرد، و لكن در ابتداء آن تابلويي نصب شـده و در آ  مشقات صورت مي

باشـد،   اين راه كه پيمودن آن زحمت و دشوار است همين راه درست و طريق صحيح مي
رسـاند، امـا راه دوم كـه در اطـراف آن      راهي كه تو را به شهر بزرگ و به مقصد خود مي

ها و برها در آن موجود است و بـر دو جانـب    درختان انبوه سايه افگنده و از هر انواع گل
هـا   ها و آشـاميدني  هاي لهو و لعب قرار دارد و از هر نوع خوراكي ها و محل آن قهوه خانه

خواهد در اثناء ايـن راه بسـيار خواهـد     باشد و از آنچه دل و چشم و گوش مي فراوان مي
كننده و ممكن اسـت كـه ايـن راه در نتيجـه      بود اما اين راه راهي است خطرناك و هالك

 انسان را به مرگ و نابودي بكشاند.
كند  كني؟ شكي نيست كه دل انسان به سوي راه اسان ميل مي راه انتخاب مي پس كدام

نه راه دشوار. و طريق لذتبخش نه دردآور، اين طبيعي است كه خداونـد متعـال آن را در   
هاي خود را ترك كنـد يقينـا    قلب هر بشري قرار داده و اگر انسان نفس و هوي و دلخواه

نمايد. لكن هرگاه عقل در ايـن خصـوص    است انتخاب مي راه دومي كه دشوار و زحمت
هاي هميشگي مقايسه كند بدون شك راه اولـي   دخالت كند و لذت كوتاه مدت را با لذت

هاي آن كوتـاه مـدت و محـدود اسـت تـرك       را انتخاب خواهد كرد و راه دومي كه لذت
آور  خ هرچه لذتخواهد نمود. در حقيقت اين مثال راه بهشت و راه دوزخ است. راه دوز

ها و شـهوات و   ها و فتنه ييباشد در آن زيبا ها به آن ميل كند در آن مي و دلربا است و دل
هـا و   ها و مال و ثروت و آزادي است. ولـي راه بهشـت در آن مشـقات و دشـواري     لذت

هاي شيطاني است و لكن نتيجـة اينگونـه    كردن با هوي و هوس قيدها و حدود و مخالفت
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باشـد، هماننـد شـاگرد مدرسـه كـه در       هاي دائمي آخرت مـي  ها لذت راحتيو نا مشقات
شيند و مشغول بررسي و  گيرد و كنار مي هاي قبل از امتحان دفتر و كتاب خود را مي شب

گردد (و پدر و مادر و بـاقي افـراد خـانوادة خـود را پشـت تلفيزيـون        مرور و مطالعه مي
انند بيماري كه در ايام بيماري از هرگونه غـذاهاي  شود) و م ها كناره مي گذارد، و از آن مي

خوش و لذيذ اجتناب كرده تا اين كه بعد از شفايافتن به نعمت صحت و تندرسـتي نائـل   
 شود.

خداوند متعال دو راه را در جلو ما قرار داده و عقل و هوش به ما عطا فرموده تـا ايـن   
خير و راه شر را از همديگر جدا كنيم  كه به وسيلة آن اين راه را از هم تميز بدهيم، و راه

ها از  باشد هركدام از اين و در اين موضوع دانشمند و نادان و بزرگ و كوچك يكسان مي
انجام كارهاي خير مطمئن گشته و از كارهاي شر ناراحت خواهند شد و اين عقـل حتـي   

همـديگر   در حيوانات هم وجود دارد، و به وسيلة آن خير و شـر و حـالل و حـرام را از   
 دهند. تشخيص مي

خـورد)   ت مـي گوشتي جلو آن بيندازي (در جلو هقطعاي به دست خود  ه: اگر گربمثالً
شود، ولي اگر گربـة نـامبرده (بـدون     مشغول خوردن مي روبرويت (در حالت) با اطمينان

آن اطمينان خاطر را ندارد (در جلـوت   قطعه گوشت را از تو بربايد ديگرات) همان  اجازه
خـورد، در   دور و كناره و با عجلـه مـي   جاييخورد) بلكه آن را به دندان گرفته و در  نمي

حالي كه چشمانش به سوي تو است شايد ناگهان برخيـزي و آن قطعـه گوشـت را از او    
بگيري، آيا اين دليل اين نيست كه گربه درك كرده كه لقمة اولي حالل و رواه اسـت امـا   

چنين سگ هرگاه به صاحبش كمكي كند پيش صـاحب  لقمة دومي بر او حرام است؟ هم
طلبد، و هرگـاه   اي از وي مي كشاند مثل اين كه جائزه خود آمده و خود را به صاحبش مي

ايسـتد و دم خـود را بـه حركـت      خالف صاحب خود كند و مرتكب گناهي شود دور مي
واقـع  ارد. در كند و از كتك بـيم د  آورد مثل اين كه اظهار پشيماني و عذرخواهي مي درمي

 همين معني اين آيه است:
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، راه »نموديم ييما او را به دو راه راهنما« :يعني .]١٠البلد: [ ﴾١ �َّۡجَديۡنِ  َوَهَديَۡ�ٰهُ ﴿
ر، و راه جنت و رستگاري ابدي و راه دوزخ و بدبختي ابدي. و خداوند خير و راه ش

 ييموده كه به آن راهنمامتعال براي هدايت بشر به سوي راه بهشت بندگاني خلقت فر
كردن ديگران هم   نمايند و ايشان پيغمبران خدا هستند و در مقابل براي گمراه مي

و باشند.  ها مي كشانند و ايشان شيطان مخلوقاتي آفريده كه بشر را به سوي راه دوزخ مي
 ه دختراند، چه فاطم دانشمندان و علماء قرار داده خداوند متعال ميراث بر آن پيامبران را

هيچگونه ميراثي از پدر خود نبرده نه مال و نه زميني و نه باغ، اما  محمد رسول اهللا
بنابراين، هر  اند. دانشمندان دعوت به دين اسالم را از پيغمبران خدا به ارث برده

دانشمندي كه اين كار بسيار عظيم را به عهده بگيرد و دعوت به اسالم نمايد مستحق اين 
كردن به سوي دين اسالم در حقيقت خيلي دشوار و  است. و دعوت شرف بزرگ شده

سخت است، زيرا كه طبيعت بشر پيوسته به آزادي متمايل است، اما دين اسالم او را مقيد 
دهد و هر كسي كه ديگران را به سوي فسق و گناهكاري دعوت كند  (در حدود) قرار مي

ويش عمل نموده مانند آبي كه از با طبيعت خود موافقت كرده و مطابق هوي و هوس خ
اي ريخته شود كه به آساني و بدون هيچگونه زحمت سرازير خواهد گشت. و اگر  سر قله

 ييدر قله كوهي كه منبع آب باشد بروي و منبع آب را با ضربة گلنگي سوراخ نما
اي كه زير آن كوه  مشاهده خواهي كرد كه آب از قلهه خود به خود فرو ريخته و در دره

ها را دوباره به منبع بازگرداني به  شود، ولي هرگاه بخواهي همان آب قرار دارد جمع مي
هاي زياد و مصاريف  آساني نتواني مگر به وسيلة وسائل و تلمبه و موتور پمپ و زحمت

 گزاف. و به همين منوال صخره و قطعه سنگي كه در سر كوه گذاشته شده به مجرد دست
ن ييخواهي ديد كه بدون زحمت و ناراحتي با چه سرعت به پادادن آن   بردن يا تكان 

خواهد رفت، ولي براي بردن آن به باال يعني به جاي اول چقدر زحمت و مشقت و 
 ناراحتي ايجاد خواهد كرد.

گويد: آنجا زن خوشگل  و اين ضرب المثل مثال انسان است: دوست بدخواه برايت مي
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صد، و تو را به رفـتن بـه آنجـا واميـدارد و در     رق است كه در حالت برهنگي مي ييباو زي
كشـانند و   كمك به وي هزاران دسايس شيطاني هم تو را به طرف همـان زن فاحشـه مـي   

ناگهان خود را در برابر آن زن بيـابي كـه بـا صـدها كلمـات ركيـك و        ييچون به خود آ
خلصي يا واعـظ و  اند، و در همان موقع اگر دوست م فريبنده تو را به كنار آن زن رسانيده

ناصحي تو را نصيحت كند و بخواهد تو را از انجام اين عمل حرام و زشت بازدارد يقينـاً  
گيـري و رگيـري بكشـد پـس      شـود و ممكـن اسـت كـه كـار بديقـه       بر تـو دشـوار مـي   

گردنـد و زحمـات و    كنندگان به سوي كارهاي شر هيچگونه زحمات متحمل نمـي  دعوت
هـا بـراي اشخاصـي     كنند، و لكن زحمات و دشـواري  ميتحمل ن ييها مشقات و ناراحتي

است كه بخواهند ديگران را به كارهاي خير و نيك وادار نمايند و بخواهند جلو مـردم را  
خواهـد مـردم را از هـوي و     كننـدة بـه خـوبي مـي     از محرمات و منهيات بگيرند. دعـوت 

كننده به بـدي   وتبشر است. اما دع هاي شيطاني بازدارد و اين خود خالف مطلوب هوس
كشاند كه بدون دعوت و زحمت و خود بـه خـود    مردم را مي ييو زشتي به سوي چيزها

كنـد كـه لـذت     شوند، چون به اموري مردم را وادار مي مردم به طرف آن چيزها روانه مي
بيني كه بدن خـود را كشـف كـرده و     مي ييها است دختر زيبا چشم و گوش و دل در آن

و حساس خود را برهنه نموده است، چون در اين حالت او را مشـاهده   انگيز هاي فتنه جاه
گويـد:   شـود، اسـالم در ايـن موقـع برايـت مـي       حتماً دل تو به سوي او جذب مي يينما

چشمانت را ببند و به او نگـاه نكـن. تـاجر بـا گرفتنـي ربـا بـدون هيچگونـه زحمـت و          
گويـد: ربـا    آن موقع به او مـي  اسالم در –آورد  كردن وقت سود فراواني به دست مي تلف

دادن كـاري ميـل بـه     گرفتنـي حـرام اسـت. موظـف و كارمنـد بـراي انجـام        نگير زيـادي 
كند (رشوه در اينجا به معني آنچه براي انجام كاري بـه كسـي دهنـد كـه      گرفتني مي رشوه

برابر حقوق خـود   تواند شش باشد) و در يك دقيقه ميگيرنده شرعا و قانوناً مستحق آن ن
هاي زودگـذر   گويد: اي پيروان من! اين لذت اما اسالم در اين هنگام به او مي –ا بگيرند ر

بينيـد   مند شـويد آنچـه مـي    هاي آيندة آخرت بهره حاضر را بگذاريد براي اين كه از لذت
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 بينيد به دست آوريد. ترك كنيد، تا آنچه نمي
ها همـه در   گرديد و اينهاي شيطاني ن د، تابع خواستهييهاي خود مقاومت نما با هوس

فرسا است و بر آن خرده مگيريد براي اين كه جلـوگيري   حقيقت بر بشر سنگين و طاقت
و قيد و بندهاي دين را بر نفس بشري دشوار ناميدم چه اين كه خداوند متعال هـم آن را  

 اند: و فرمودند: به سنگيني توصيف فرموده

 .]٥[املزمل:  ﴾٥ َسُنۡلِ� َعلَۡيَك قَۡوٗ� ثَقِيً�  َِِّا﴿
چون هرچيـز خـوب و    »اي محمد! ما بر تو گفتاري بسيار سنگين خواهيم انـداخت « :يعني

باشـد،   هـاي بشـر سـنگيني و دشـوار مـي      بشر باشد بر دل نيك بختيگرانقيمت كه باعث 
شاگرد مدرسه موقعي كه راديو و تلفزيون را كنار بگذارد و به خواندن و نوشـتني دروس  

ود بر او دشوار است. دانشمند در هنگامي كه خانه و خانوادة خود را ترك خود مشغول ش
نمايد و به خواندن و مطالعه بپردازد يا در مجلس قضا بنشـيند و ميـان ديگـران حكـم و     
داوري كند بر او دشوار است. مسلماني كه سرگاه از فراش و خوابگاه خود بلنـد شـود و   

ا و باران و باد و تاريكي شب بـه قصـد نمـاز بـه     زن و اوالد خود بگذارد و با وجود سرم
 مسجد رو آورد يقيناً بر او دشوار و زحمت است.

كند بر اسـلحة خـويش را    و مجاهدي كه به قصد جهاد زن و زندگي خود را ترك مي
و  –شكي نيست كه بر او بسيار دشوار است  شود بندد و روانة ميدان جنگ مي به كمر مي

و غافالن  –كارانند  كاران و منافقان بيشتر از مسلمانان و شايستهبه همين سبب است كه بد
گان بيشتر از خداترسـان و مؤمناننـد، بـه همـين جهـت       پيشه از خدا و گمراهان و ضاللت

برابر مسلمانان و عاشقان آخرتند و بدين معني است كه  است كه پيروان دنيا و فساد چند
 خدا فرمود:

ۡ�َ�َ َمن  �ن﴿
َ
�ِض ِ� تُِطۡع أ

َ
ّلوَك َعن َسبِيِل  �ۡ� ِِ ِۚ يُ َّ  .]١١٦األنعام: [ ﴾�

(و  »اند مسلماً تو را از خدا گمراه خواهند كرد و اگر پيروي كني از بيشتر كساني كه در زمين«
بر اثر نيكي و شايستگي بـود المـاس انـدك و نـادر      يياگر نه اين كه هر خوب و گرانبها
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شـد، و هيچوقـت    ثرت و موجودي و فراواني ديـده نمـي  الوجود نبود و زغال به همين ك
بزرگان دليران اهل نبوغ و دانايان و دانشمندان در برجسته در ميان اين همه بشـر كمبـود   

 نداشت).
انـد و   حقيقت پيغمبران خدا و دانشمندان شايسته راهبران بشـريت بـه سـوي بهشـت    

ـ  كنندگان به اسالم و هدايت اشخاص صالح دعوت انـد) و در   ه سـوي بهشـت  دهندة بشر ب
ها و مفسدان في األرض كساني هستند كه  مقابل شياطين (و پيروان آنان و دستياران شيطان

كشانند و خداوند متعال در ما ميل به خـوبي و ميـل بـه بـدي      مردم را به طرف دوزخ مي
اني دهنـدگ  كنندگاني به پيغمبران خود قـرار فرمـوده و يـاري    اند، بشر ياري هردو قرار داده

ما را به جهت و طريـق پيغمبـران خـدا واميـدارد      ،ديگر بر شياطين. آنچه از داخل بدن ما
كشـانند شـهوت    ما را به دوزخ و روش شـياطين مـي   ،عقل است و آنچه از داخل بدن ما

هـا و   باشد. و انسان در بين اين دو مخير است. و مسلمان واقعي بايد هميشـه مشـقت   مي
هاي خود دوري گزينـد. مـثالً:    دگار نانچيز شمارد و از هوسزحمات در راه اطاعت پرور

هـاي   اي، و در وسـط لـذت   هاي زمستان در فراش گرم و نرمـي خوابيـده   در يكي از شب
شـنوي. و چـون قصـد نمـاز      خواب در عالم ديگري هستي ناگهان اذان نماز فجـر را مـي  

گويـد: بـرو نمـاز     مـي شنوي كه برايت  را مي ييكني، ناگهان از داخل وجود خود صدا مي
گويـد:   رسد كه مـي  بخوان و همين كه قصد بلندشدن را كردي آواز ديگري به گوشت مي

شنوي كه نماز بهتر از خوابيدن است و در پي آن  اندكي خواب. دوباره صداي اولي را مي
آيد كه خوابيدن خوشتر و وقت زياد است. در حقيقت همين دو صداها بـر   آواز دومي مي

كند و از كدام آوازهـا تبعيـت    يابد تا معلوم شود كه انسان كدام را قبول مي مه ميانسان ادا
نمايد. و همين عقل است و وسوسة پليد شيطاني كه هرگاه انسان به عقل خـود عمـل    مي

هاي شيطاني چهره شده و فوري همان شخص از خوابگاه  كند مسلماً قوة ايمان بر وسوسه
آورد. و معني اين چنين نيست كه در هر موقعي از  رو ميو به مسجد خدا  خود بلند گشته

زندگي عقل بايد غلبه كند و اين كه مسلمان به هيچ گناهي نبايد آلوده شـود، خيـر بلكـه    
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باشد و خداوند بزرگ مخلوقاتي  مقصود اين امت كه اسالم دين فطرت و دين واقعيت مي
 قط ايشان را به منظور خداپرسـتي نمايند و ف برگزيده كه هميشه او را اطاعت و بندگي مي

اند و خداوند بشر را هماننـد مالئكـه نيافريـده، و در     و پيروي از او آفريده و آنان مالئكه
مقابل ايشان خداوند باز هم مخلوقـاتي آفريـده فقـط بـراي گناهكـاري و خالفكـاري و       

بـازهم   اند و خدا مـا را شـياطين خلقـت نفرمـوده و     فسادكردن در زمين و ايشان شياطين
ها را از عقل و خرد تهي نمـوده و شـهوت    خداوند متعال مخلوقات ديگري آفريده كه آن

ها نينداخته) و آنان بهائم و  ها قرار داده و هيچگونه عبادت و مسئوليتي (بر دوش آن در آن
جانورانند و خدا ما را از جملة جانوران قرار نداده است. پـس مـا يعنـي بشـر چـه نـوع       

هـا   ؟ و انسان چگونه است؟ (انسان) در حقيقت مخلوقي است جدا از اينمخلوقي هستيم
و در آن چيزي از صفات جانوران هست، انسان هرگاه به عبادت خدا مشغول شـود و دل  
خود را به درگاه حق تعالي متوجه سازد و شيريني ايمان بچشد خود را در گروه فرشتگان 

 ارة ايشان فرموده:قرار داده است، همان فرشتگاني كه خدا در ب

َ ّ� َ�ۡعُصوَن ﴿ َّ َمرَُهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  �
َ
 .]٦التحريم: [ ﴾٦َمآ أ

شـوند،   كنند و هرچه از جانب خـدا بـه آن مـأمور مـي     در هيچ كاري خالف خدا نمي« :يعني

رزد يـا ايـن   اما هرگاه انسان انكار خدا كند و به او كفر و. »دهند بدون چون و چرا انجام مي
كه شريكي با وي قرار دهد صفات شيطاني بر او چيره شـده. و هرگـاه بـه مـرض چشـم      

آمدي غضب بر او چيره شود  اي يا ناچيزترين پيش ترين حادثه دچار گردد و بر اثر كوچك
هاي خود چنگ بزند و چشمان خود را قرمز كند و گردن خود  و با دندان بگزد و با ناخن

د خود را در صف جانوران مانند پلنـگ و يوزپلنـگ قـرار داده و هرگـاه     را پر از باد نماي
گرسنگي يا تشنگي بر او شدت يابد و آرزوي لقمه ناني يـا گوشـتي يـا ليـوان آبـي او را      

تـاب و   ناراحت كرده و يا اين كه شهوت او را به جوش آورد و غريـزة جنسـي او را بـي   
اينگونـه) حيوانـات بـه خـود گرفتـه       اسب يا يكي ديگر از خشمگين كند صفات (االغ و

است. اين حقيقت انسان است كه هم آمادگي خير را دارد و هم آمادگي شر را، و به ارادة 
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دهد. فرشـتگان، شـياطين،    خود خود را در گروه هركدام از مخلوقات كه بخواهد قرار مي
رد. جانوران، حيوانات درست است كه بشر آزاد خلقت شده، و ديـن اسـالم حـدودي دا   

كند، برهنه در  هاست، ديوانه هرچه بخواهد مي لكن آزادي كامل و حرية مطلق براي ديوانه
گيـرد. دختـر    به زور مي شود. لباس تو را رود بر دوش رانندة ماشين سوار مي ها مي خيابان

انـد آزادي   كند، به همين جهت اسـت كـه گفتـه    ديگران را از طريق غير مشروع طلب مي
ها شده است. اما عاقل و هوشيار بايد عقلش براي او قيدي باشـد كـه    همطلق نصيب ديوان

هاي ناشايسته و بيهوده منع كند.  آزادي او را محدود سازد و صاحب خود را از هر حركت
گرفته شده كه به معني بند و ريسـمان  » العقال«عقل در زبان عربي از كلمة  عقل چيست؟

بندند و مقصود از آن جلوگرفتن از محرمـات و   ياست، البته بندي كه زانوي شتر به آن م
بازداشتن از اعمال و اقوال نامشروع خواهد بود، حضارت هم نوعي قيد است كه تو را از 

نمودن حقوق مردم و جامعة  كند و تو را به انجام و رعايت بسياري از امور محرمه منع مي
كه براي آزادي حدودي قائل نمايد. عدالت هم نوعي قيد است، زيرا  مي ييبشريت راهنما

باشـد. و جـاي شـك و ترديـدي نيسـت كـه        شده و نخستين نتيجة آن آزادي همسايه مي
آور است، زيرا كه با دلخواه انسان موافق و مطابق  كردن خيلي لذيذ و خوش و خوشي گناه

كردن در  شي از شنيدن غيبت مسلمانان و شركتاست. شكي نيست كه چون در مجلس با
كني كه خودت از آن كسي كه فعـالً   بري، زيرا كه در همان هنگام احساس مي آن لذت مي

آور اسـت،   شوي. زنا خيلـي لـذت   به وسيلة آن در مدت كوتاهي داراي اموال و ثروتي مي
كردن خـوش اسـت،    اي و خيانت كرده كني و پيروي شهوت چگونه به وسيلة آن كيف مي

كردن از واجب خوش و لذيـذ     وري. و فرارآ زيرا به وسيلة آن ثروت هنگفتي به دست مي
اي.  است، زيرا به سبب آن خود را اطمينان داده و از نعمت راحت و كسالت استفاده كرده

و لكن اگر انسان به عقل خود مراجعه كند و هوش خود را به كار اندازد مشاهده خواهـد  
ن در دوزخ هـاي غيـر صـحيح بـه يـك دقيقـه سـوخت        ها و خوشي كرد كه اينگونه آزادي

هاي  هاي كوتاه و ناچيز مقايسه با عذاب الهي نتوان كرد. عذاب و تمام اين لذت ارزد، نمي
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شود كه ميان مـا   رسد. چه كسي از شما راضي مي كه به سبب خود اين اعمال به انسان مي
اي بنويسيم بر اين قرار كه تا مدت يك سال هرچه دلش بخواهـد از   و او تعهدي و اتفاقيه

ترين و زيباترين قصر بگذاريم و در شهري كه  ثروت به او بدهيم و او را در محكم مال و
خود او انتخاب كند و از زنان و دختران با نمك و زيبا تا چهار تا كه اسـالم آن را تعيـين   
نموده در اختيارش قرار دهيم، باشد كه او روزي يك زن طالق دهد و همسر ديگـري بـه   

و هرچه دل و چشم و گوشش به آن ميل كند به او بسـپاريم  عقد نكاح خودش دربياورد 
ولي تا مدت يك سال و چون يك سال به پايان برسد او را در جلو مردم (مشنوق) كنـيم  

شود؟ چه  يعني: بندي در حلق او انداخته و او را به چوب بياويزيم تا به همين طريق خفه
خصي بخواهد اين عهـد را قبـول   پذيرد؟ و در صورتي كه ش كسي اين عهد و پيمان را مي

نظـر   كردن را هميشه در نظر داشـته و از چنـين عهـدي صـرف     كند آيا نبايد شنق و خفه
نمايد؟ و نبايد لذت يكسال كه بعد از آن مرگ حتمي است در برابر سـاعت (بـه چـوب    

آويختن عـذاب دقـائقي انگشـت     ارزشي بداند؟ در حالي كه به چوب آويختن) ناچيز و بي
ت، اما عذاب آخرت هميشگي و ابدي است. از ما مسلمانان كسي نيست كـه در  شمار اس

مدت عمر خود مرتكب گناهي نشده باشد و به سبب معاصـي و گنـاهي كـه كـرده اقـالً      
احساس لذتي نموده است پس كجا است آن لذت؟ ده سال قبل كه به سبب گناهي لـذتي  

ش چه باقيمانده است؟ و باز هـم  برده و احساس شادماني و خوشي كرده از آن لذت براي
كسي از ما مسلمانان نيست كه در برابر طاعت خداي خود احسـاس نـاراحتي و زحمـت    
كرده، كمترين آن كسي كه در روزهاي رمضان تشنگي و گرسنگي را تحمل نموده، آيـا از  

نـه)  يياثر همان تشنگي و گرسنگي چيزي بر بدن او باقيمانده است؟ بدون شـك نـه، (هرآ  
خواهد كه به درگاه خدا تعالي رجوع كند و از گناهان خـود توبـه    رد فرد مسلمان ميهر ف

گويـد:   اندازد و مـي  نمايد، و لكن مصيبت اينجا است كه توبه و دعاء خود را به تأخير مي
نمـايم. بنـابراين، هـر     كنم يا هنگام پيري توبـه و دعـاء مـي    وقتي كه به حج رفتم توبه مي

و خير براي خود دارد و لكن متأسفانه نظر به اين كه آرزوهـاي   عاقلي اميد خوبي شخص
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اندازد به گمان اين كه عمـر دراز و دنيـا    زياد دارد توبة خويش را چند سالي به تأخير مي
جاويد و زندگي براي او پيوسته در گردش است تا اين كه ناگهان مرگ به در او رسيده و 

است. من خودم دو بار مـرگ را ديـدم مـرگ     عزرائيل براي گرفتن روحش آماده ايستاده
اي كه از عمرم بيهوده تلف كـرده بـودم متـأثر شـدم و كمـر بـه        نزديك است بر هر دقيقه

طاعت خدا بستم، لكن پس از مدتي دوباره در فكر دنيا افتادم و از عمـرم غافـل شـدم و    
ن همگي مرگ را مرگ را به گوشة فراموشي انداختم، سپس بار ديگر به فكر افتادم ما انسا

برند، ولي ما هيچوقـت   بينيم كه از اطراف ما به گورستان مي آوريم مردگان را مي به ياد مي
مان بـه طـرف    خوانيم ولي دل ميريم. نماز روي ميت مي انديشيم كه ما هم مي به خود نمي

كند كه مرگ بـر همـه    باشد، هركسي فكر مي دنيا است و فكرمان در اموال و زنان دنيا مي
كس نوشته شده به جز او در صورتي كـه هـركس يقينـي دارد كـه دنيـا بـراي او جاويـد        
نخواهد ماند. انسان هرقدر عمر كند آخرش مردن است باشد كه شصـت سـال يـا هفتـاد     

شناسيد كه  كند كه آخرش مرگ است؟ آيا كسي را نمي سال عمر نمايد آيا انسان فكر نمي
نهصد و پنجاه سال عمر داشته در اين موقـع   حاز صد سال مرده باشد؟ پيغمبر نوبعد 

آيا دنيا براي او باقيمانده است؟ آيا خود را از مرگ نجـات داد؟ پـس در    نوح كجا است؟
صورتي كه مرگ چيزي حتمي و الزم است، چرا براي او مسـتعد نباشـيم؟ و بـراي او از    

 اي نگيريم؟ عمر كوتاه خودمان نتيجه
داند چـه روزي بايـد از وطـن     است و نمي جايين به كرد مثالً: شخصي عازم مسافرت

حركت كند مگر نبايد خود را به زودي آماده كند و وسـائل سـفر را مجهـز نمايـد؟ آري:     
مسافري كه قبل از حركت اگر خود را آماده كند و گذرنامة خود را مهيا سـازد و امتعـه و   

افظي كند مگر نه اين اسـت  اثاثية خويش را مهيا سازد و با خانواده و بستگان خود خداح
داده و در لحظة حركت خود را بـا كمـال اطمينـان     كه تمام واجبات خود را سر و سامان

كند؟ ولي مسافري كه كار امروز را به  رساند و به ياري خدا پرواز مي خاطر به فرودگاه مي
نش بـه  كردن همراها اندازد و هيچگونه آمادگي براي سفر ندارد و در موقع حركت فردا مي
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گويـد:   به فرودگاه بروند ولي چون در كار خود اهمال كـرده مـي   با همآيند كه  نزدش مي
اجازه بدهيد بروم بازار، سامان خريد كنم و به خانـة رفقـاء دوسـتانم بـرم و خـداحافظي      

ام را تحويل بگيرم، شكي نيست كـه همراهـانش    نمايم و به ادارة گذرنامه بروم و گذرنامه
شدن او و ماندنش در خانه نه به سبب اهمـال   روند، آيا مگر ترك نند و ميك او را ترك مي

 و كسالتش بوده است؟
در حالي كه در سفر دنيا ممكن است هواپيماهمان روز پرواز نكند يا اين كه دوستانش 

سـفر آخـرت كـه اينطـور     مهلتي برايش بدهند و از مسافرت با ايشان در خانه نماند، امـا  
دهند و نه گذرنامه و خريـد اثاثيـه و از    گر نه اجازه خداحافظي ميدي نيست عزراييل

انـدازد، در اينجـا بايـد پرسـيد مـرگ       اي وظيفة خود را بـه تـأخير نمـي    موعد خود لحظه
چيست؟ مردن چطور است؟ در حقيقت هر انساني در چنـد مرحلـه بايـد عمـر خـود را      

باشد و مرحلة دوم در ايـن   يبگذراند. نخستين مرحله كه انسان جنيني در شكم مادرش م
ميرد و در ميان دنيـا و آخـرت    كند و مرحلة سوم در برزخ يعني مي دنياي فاني زندگي مي

بايد بماند از روز مردنش تا روز رستاخيز اما مرحلة چهارم و اخير زندگي حقيقي و ابدي 
شد بـه  گردد (جنت) و اگر بدبخت با است كه اگر نيكبخت باشد به سعادت ابدي نائل مي

رسد (دوزخ) خداوند تمام مسلمانان جهان را از گروه نيكبختان بشمارد.  عذاب دائمي مي
 آمين.

در واقع وسعت اين دنيا نسبت به شكم مادر مانند وسعت برزخ نسبت به ايـن جهـان   
شدن) محققاً طفل (جنـين)   (روزهاي مردن تا زنده است و وسعت آخرت نسبت به برزخ

كند كه همان شكم دنياي او است و اگر جنـين داراي   گمان ميكه در شكم مادرش است 
باشد  سبب مردن حتمي من مي ميگفت كه بيرون رفتم از شكم مادرشعقل و شعور باشد 

در شكم مادري باشند و يكي از آن دو تولد شود، بدون ترديد بچه  با همو هرگاه دو بچه 
مرده ديگر وجودي ندارد و چون گفت كه او كه خارج شده  دومي كه هنوز تولد نشده مي

ده شده جلد گوشتي (چادري كه قبل از تولدشدن در آن پيچيده شده بوده) ببينـد  ييبچة زا
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شـود و بـر او    كه بر فربله و در كوچه و جاهاي پر از كثافت انداختـه شـده ناراحـت مـي    
را روح فرزنـد خـود    گيريد كه آن چيز برادر او است، مانند مادري كه چون جسد بـي  مي

 گريد. ببيند بر او ناراحت شده و سر و صدا برپا كرده و بر او مي
اي است كه از درجة اعتبـار سـاقط شـده و     داند كه او همچون پارچه مادر بيچاره نمي

كردن باقي  كردن از آنجا به نمانده است (از او قابل استفاده هيچگونه و جهت براي استفاده
 نمانده است).

تولدي است تازه، خروجي است از مرحله به مرحلة ديگري  همين فلسفة مردن است،
توانـد   باشد و همين زندگي دنيا به جز راهي بـراي آخـرت نمـي    تر مي كه گشادتر و فراخ

 باشد.
خواهد در مركبي فراخ و بزرگ و جديد و زيبا به امريكا سفر كنـد و   مثالً: شخصي مي

خواهـد چنـد روزي كـه در     د و ميكن هاي كشتي را براي خودش انتخاب مي بهترين اطاق
شكتي جا گرفته به بهترين حالت (مسافت راه) سفر خود را بپيمايد، آيا درست است كـه  
شخص مذكوره آنچه از پول در جيب دارد خرج همان اطاقك كشتي كنـد فـرض بخـرد    

هاي لذيذ بخورد ديوارهاي كشتي را نقاشي كند؟ و تا روزي كه بـه مقصـد خـود     خوراك
هاي خود را مصرف كرده باشد و براي مصرف خود در امريكا پول قرض  پول برسد تمام

انـداز   هاي خود را پس نمايد، و از اين و آن التماس و خواهش كند؟ و يا اين كه تمام پول
كند، و فقط بر خوراك مسافرتي اكتفي نمايد و چون بـه مقصـد برسـد در آنجـا از آنچـه      

 تر است استفاده كند؟ لذيذتر و شيرين
اند؟ اگر به ياد داشته باشيد مـدت پـانزده سـال قبـل      دانيد دنيا و آخرت چگونه آيا مي

هـاي اقيـانوس آرام دريـاي     خواهد در جزيرة كوچكي از جزيـره  امريكا اعالن كرد كه مي
اطلس آزمايش بمب اتمي كند و مدتي براي ساكنين جزيره تعيين كـرد كـه از آن خـارج    

گيـران و ديگـران و بـه هـر      ا نفر سكونت داشتند از مـاهي شوند، البته در آن جزيره صده
كردند كه همـان جزيـره بـا     شهري كه خود مردم ميل نمايند، انتقال يابند و موعدي معين
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هواپيماهاي جنگي (فانتوم) زير و باال خواهند كرد، مردم آن جزيره بر سه قسمت شـدند،  
يگـري انتقـال دادنـد و خـود و     گروهي از شنيدن اين خبر هرچه زودتر خود را به شهر د

خانوادة خود را نجات دادند، گروهي ديگر با وجود اين خبر اهمـال نمودنـد و امـروز و    
دادند و حتي باور نداشتند كه در  گفتند، و گروه سوم هيچگاه حركتي به خود نمي فردا مي

توانـد تمـام    اين دنيا كشوري به نام امريكا وجود دارد كه به اين اندازه قدرت دارد كه مي
جزيره و ما فيها را نابود كند، دنيا همين طور است مسلمان خـود را از شـرور و حـوادث    

مثال مسلماني است كه گنهكار باشد و سـوم   :دهد، و مثال دوم دردناك حوادث نجات مي
مثالي روشن براي كافري است كه هيچگونه به آخـرت ايمـان و اعتقـاد نداشـته باشـد و      

 شگي است، زوال ندارد، و آخرت دروغ است.گويد: دنيا همي مي
 خواهد كه از دنيا و ما فيها صـرف  و بايد توضيح داد كه دين اسالم از پيروان خود نمي

هاي خود را از اموال دنيا تكـان دهنـد،    نظر كنند و پيوسته خداترس باشند و حتي انگشت
اجد بنشينند و يا در نه چنين نيست و اسالم دستور نداده كه مسلمانان هميشه در كنج مس

غارها دور از مردم بمانند و به دعاء و توبه و ذكر خدا مشغول شوند، نه. بلكه دين اسـالم  
تـرين مرتبـه و مقـام     خواهد از ناحية تقدم و تمدن و حضارت پيروان خود را به عـالي  مي

و خواهد مسلمانان در آخرين درجـة تـوانگري.    تمدن برساند و از ناحية مال و ثروت مي
بودن قرار دهد و از نظر علم و ادب و دانش اسالم قصـد دارد مسـلمانان     پيشرفت و غني

را به آخرين نقطة علم و دانش و عرفان سوق دهد. بنابراين، بر هر مسلمان واجب اسـت  
از مرد و زن كه حـق بـدن خـود را از لحـاظ خـوراك و آب و ورزش بدانـد، و حقـوق        

رفتاري با آنان بداند،  اخالقي و خوش شان و خوش وقبستگان خود را از لحاظ رعايت حق
و حقوق جامعة بشري را از آنچه براي او و جامعه صالحيت دارد و مطابق اوامـر خـدا و   

دهد مال را جمع بكنيد،  پيامبران اسالم باشد از آن اطالع كامل پيدا نمايد، اسالم دستور مي
ان استفاده كنيـد، امـا از طريـق مبـاح و     هاي دنيا و معاشرت با زن اما از حالل و از خوشي

حالل، و اين كه صاحب مال، مال خود را در دست نگهدارد نـه دل خـود، اعتمـادش بـر     
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خدا باشد نه بر مال، زن و فرزندان خود را دوست بدارد، اما نه بيشتر از خدا و رسـول و  
دا. و اين آل و اصحاب او، در زندگي خوشي و خوشحالي كند، اما نه بر خالف دستور خ

آوردن خشـنودي   كه مقصود و منظورش از تمام حركات و سكنات اين دنيا فقط به دست
 و رضايت خداوند متعال باشد و بس.



 
 

 دين اسالم

اسالم چيست؟ يك بار به شاگردان خود گفتم: اگر مردي بيگانه و غريـب پـيش شـما    
در اين مـدت بـدانم   خواهم  بيايد و برايتان بگويد: فقط مدت يك ساعت وقت دارم و مي

آموزيد؟ گفتند: اين كـار   اسالم چيست، شما چگونه در اين مدت كوتاه اسالم را به او مي
مستحيل و غير ممكن است كه در مدت يك ساعت ديـن اسـالم و محتويـات آن را يـاد     
بگيرد. و هركس بخواهد اسالم را درك كنـد بايـد اول درس بخوانـد و كتـب توحيـد و      

هـا را مطالعـه و مـذاكره     ير و حديث و اصول و غيره ياد بگيـرد و آن تجويد و فقه و تفس
نمايد و معلوم است كه براي خواندن اين همه كتاب اقالً پنج سال وقت الزم دارد، گفـتم:  

ـ    دو و صحرانشـين) بـه   سبحان اهللا. مگر در زمان خود پيغمبر اسالم بعضـي از اعـراب (ب
 و احكـام آن از پيغمبـر اسـالم    سـالم آمدند و بـه خصـوص ا   مي خدمت رسول خدا

آموختند و در مدت يك روز (يا كمتر) اسـالم   پرسيدند، حضرت به ايشان اسالم را مي مي
گشـتند و اقـوام و    كردنـد و سـپس بـه شـهر و محـل خودشـان برمـي        را كامالً درك مـي 

در  و گذشته از اين مگـر پيغمبـر اسـالم   كردند؟  همشهريان خود را به اسالم دعوت مي
تمـام   شرح نداد؟ رسول اهللا الم و ايمان و احسان را براي جبرييلكوتاهي اس مدت

اين سه موضوع را در سه جمله توضيح فرمود. چرا مـا اسـالم را در مـدت يـك سـاعت      
نتوانيم توضيح دهيم؟ در حقيقت براي هر مخلوقي آرزو و غايتي معين است كه بـراي آن  

اي دارد كـه از طريـق و روش آن    ا عقيـده هـ  كند و هركسـي از انسـان   سعي و كوشش مي
كند. بنابراين، هر كسي كه بخواهد دين اسالم را بپذيرد اولين كـاري كـه بايـد     زندگي مي

انجام دهد بايد اساس عقلي آن را قبول داشته باشد و اين كه به آن تصديقي كامل كند تـا  
كـه   ييه باشد كه اين دنيااين كه اسالم برايش عقيده باشد و مهمتر از همه بايد يقين داشت

كردن و حيات جاويدان است و اين زندگي كـه دارد   كند نه تمام دنيا و زندگي مشاهده مي
ها است، بلكه پس از دنيا دنياي ديگري و بعـد از ايـن زنـدگي زنـدگاني      نه همة زندگاني
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و  ديگري هم خواهد آمد، و يقيني بداند كه انسان قبل از اين كه تولد شـد وجـود داشـته   
را به وجود نياورده، بلكه قبالً از اين كه  خود خودبعد از مردن نيز وجود خواهد داشت و 

خود را بشناسد وجود داشته است و اين جمادات انسان را به وجـود نيـاورده، زيـرا كـه     
ها عقلي ندارند و خداوند متعال است كـه انسـان و آنچـه در ايـن      انسان عاقل است و آن

آفريده، و از عدم و نيستي، هسـتي آورده، آن خدايكـه همـه چيـز را     شود  جهان ديده مي
فرمايد و خداوند است كه همه چيز را آفريده و هرگاه بخواهد  ميراند و دوباره زنده مي مي

كند و هرگاه قصد تباهي نابودي چيز را نمايد  چيزي را خلقت كند به كلمة كن خلقت مي
ان مانند و همتا ندارد، اول همه چيز او اسـت و  نمايد، خداوندي است كه در جه نابود مي

ش حـدودي نـدارد چيـزي بـر وي پنهـان      ييآخر همه چيز هم او اسـت، قـدرت و توانـا   
شود، عادل است كه عدالت او كامل و شامل همة چيزها است و با انصاف و عـدالت   نمي

وز هاي جهان كه بـه اصـطالح امـر    بشري قابل مقايسه نيست، خداوندي است كه ناموس
شود گذارد و هرچيزي به مقدار خلقت فرموده و از ازل جزئيات  قوانين طبيعت ناميده مي

گردد، چه از زندگان و جمـادات از حركـت و سـكون و     و انواع و آنچه بر آن عارض مي
ثبات و تحول و انجام كاري و ترك آن به اندازه مخصوص تعيـين فرمـوده و بـه بشـر و     

موده تا به وسيلة آن خير و شر را تمييز دهد و به واسـطة  انسانيت عقل و هوش موهبه فر
تر باشد براي خود برگزيند و انتخاب كند (اما در ايـن   عقل خود هرچه بهتر و با مصلحت

دنياي مادي تمام وسائل و لوازم) مـورد سـعادت بشـر را در اختيـار بشـر قـرار نـداده و        
ن زودگذر خلقـت ننمـوده بلكـه    حقيقي با پر معناي آن در اين جها نيك بختيسعادت و 

سعادت و نكيختي بشر با تمام معناي آن براي روز واپسين آخرت ذخيره نموده كه در آن 
رساند، نيكوكار وارد  روز آينده و بدون شك هركسي از بشر به جزاء و پاداش اعمالش مي

نـد و  مان بهشت فرموده و بدكار به دوزخ روانه خواهد كرد. او خداوندي است يكتا و بـي 
بدون شريك، پس تمام عبادات بشري براي او است و هيچكس بدون اذن و اجـازة حـق   
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شفاعت و تقرب نخواهد داشت و آنچه در اين دنيا وجود داشته يا وجود دارد يا وجودي 
 پيدا كند در اختيار و در دست قدرت او است و بس.

تي است كه به چشم خداوند متعال موجودات را بر دو قسم آفريده: قسم اول: موجودا
هـا   شـود و از وجـود آن   شود، قسم دوم: نامرئي كه به چشم ديده نمي ديده و احساس مي

شـوند ماننـد جمـادات، حيوانـات جـانوران،       گردد، آنچه ديده مي هيچگونه احساس نمي
حشرات، خزندگان. پرندگان كه به وسلة چشم و گوش وجود آنان را كامالً حس كرده و 

كنـيم،   وجودشان هيچگونه احساسـي نمـي   شوند و از ا آنچه مشاهده نميكنيم، ام لمس مي
اند كه فقـط بـراي عبـادت خيـر و صـالح       ها، شياطين. مالئكه مخلوقي ئكه، جنمانند مال

اند و در امور شر دخالتي ندارند و شياطين موجوداتي هستند كه تنها براي شر  آفريده شده
اند، اما جن مانند انس  ضاللت بشر خلقت شدهو نافرماني و فساد و وسوسه و گمراهي و 

دهنـد و   باشند و خير و شر و حالل و حرام را از هم تشخيص مي داراي عقل و شعور مي
فرستاده شده به سـوي جـن و انـس، و جـن مكلـف بـه        غمبر اسالم محمد مصطفيپي

و هركسي  شوند و حساب را دارند ها مرده و زنده مي اند و مانند انسان عبادات و واجبات
هـاي از   بشر كتاب ييبه جزاي خود خواهد رسيد و خداوند بزرگ براي هدايت و راهنما

آسمان نازل نموده و بر هر پيغمبري صحف يا كتابي فـرود آورده كـه بزرگتـرين معجـزة     
شوند، مانند تورات، انجيل، زبور صحف ابـراهيم و آخـرين و    پيغمبران خدا محسوب مي

كه به وسيلة جبريل بر محمد مانند روزي همه قرآن بوده است كه ترين  كاملترين و  شامل
تكميل شده سالم و صحيح و كامل تا امروز باقيمانده و تا ابد سالم و كامـل و   مصطفي

صحيح و دور از دست منحرفان و بدخواهان باقي خواهد ماند، و آخرين پيغمبـران خـدا   
باشد كـه   المصطفي القرشي مي اهللا بدون ريب و شك حضرت رسول اعظم محمد بن عبد

هيچ پيغمبري  »وال نبي بعده«به بعثت او تمام كتب و رسل منسوخ و مختوم گرديده است، 

و قرآن خدا دستور اسالم و برنامة زندگي بشر است و هر شخصـي كـه    بعد از او نيست.
است:  كردن شهادتين شود و شرط ايمان به آن تلفظ قلبا آن را تصديق كند مؤمن ناميده مي
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دُ « هَ دُ اهللاُ  إِالَّ  هَ إِل الَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ خداوند متعال و  ييدهم به يكتا گواهي مي »اهللا رَ

دهم به اين كه محمد پيغمبر و رسول برحق خدا است. و چـون شـخص ايـن     گواهي مي
بـه عنـوان يـك     جمله را تلفظ كند مسلمان خواهد بود يعني وارد مرز اسـالم گرديـده و  

شهروند اصيل اسالمي شناخته خواهد شد و در اين صورت مانند مسلمانان ديگر حقـوق  
و  اسالم دارد و هرچه مسلمانان به آن مكلف هستند، او نيز بـه آن مكلـف خواهـد بـود،    

شـود عبـادات اسـت و نخسـتين      اولين چيزي كه بعد از نطق به شهادتين بر او واجب مي
ركعت نماز صبح، چهار ركعت نماز ظهر، چهار ركعت نماز عصـر،  عبادات نماز است دو 

سه ركعت نماز مغرب و چهار ركعت نماز عشاء است كه درين نمازهاي پنجگانه خـداي  
خود را به ياد آورد و از او طلب عفو و مغفرت كند و از او خير بطلبد و از شر پناه آورد، 

هـا اسـت    رد و خود را طاهر سازد، ايـن مشروط به اين كه قبل از انجام نمازها وضوء بگي
گيرد، و بـراي   ها بيش از نيم ساعت وقت نمي نمازهاي فرض پنجگانه كه هفده ركعت آن

نشده و امامي تعيين نگرديده و براي نمـاز و بـاقي عبـادت ديگـر      معين جاييها  انجام آن
ارنمودن بايـد  اي ميان خدا و بنده مقرر نگشته است، بلكه براي توبه و اسـتغف  هيچ واسطه

خود انسان با خداوند متعال روبرو شود و از او خواهش كند. دوم از عبادات زكات است 
كه هر شخص مسلمان چون مالي داشته باشد و از نفقة خـود و خـانواده و اوالدش زيـاد    
شود و يك سال بر آن بگذرد بايد قسمتي از آن كه خداوند تعيين فرموده به عنوان كمـك  

فقراء و مستمندان بدهد دو و نيم در صد در صورتي كه غني و تـوانگر از  و مساعدت به 
يك صد تومان دو تومان و نيم اخراج كند، طبعاً هيچگونه احساس ناراحتي نخواهد كـرد  

ندارد و همين پرداختن دو و نيم در صد سببي است براي تضامن  ييو از سنگيني آن پروا
ننده از بدترين امراض كه همانـا مـرض فقـر و    ك بخش و ياري و اتحاد مسلمانان و نجات

تنگدستي باشد. سوم از عبادت روزه ماه مبارك رمضان است كه خداوند متعـال در تمـام   
داري تعيين نمـوده كـه از سـحرگاه تـا غـروب خورشـيد از        يك سال ماهي را براي روزه

ي صـفاء  خوردن و آشاميدن و جميع مفطرات خودداري كند و اين در واقع هم سببي بـرا 
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باشـد،   نفسش و راحتي براي دستگاهش و پاكيزگي و تزكيه اخالقش و صحت بـدني مـي  
چهارمين اركان اسالم حج بيت اهللا الحرام است، اسالم در حقيقـت دسـتور داده كـه هـر     
شخص مسلمان عاقل و بالغ مرد يا زن چون توشة راه و قدرت سفر داشته در مدت عمر 

 الحرام برود و آن در ايام موسمي معلوم شده و قصـد از  خود بايد يك بار به حج بيت اهللا
 آن بزرگترين كنفرانس و اجتماع مسلمانان جهان و بررسي احتياجات مسـلمين و درد دل 

باشـد و اتحـاد و همدسـتي     نمودن مسلمين عامل در هر نقطه از ايـن جهـان اسـالم مـي     
و واجبـات آن را بـه    مسلمين و پيشرفت دين اسالم است، و به شرطي كه تمـام مناسـك  

طور صحيح به جا آورده شود و خود را از گناه و معاصي پاك سازد و از كـردار و اقـوال   
كه مرتكـب شـده    ييها ناشايسته كه كرده به درگاه خدا رجوع نمايد و بر مخالفات و گناه
ه طور درستي بباشد يابد اظهار پشيماني و ندامت كند و چنانچه حقوق كسي در گردنش 

 ردنش ادا كند و از حق خدا و بندگان خدا پاك شود و بعد از انجام حج و مراجعـت از گ
به خانه از تمام محرمات و منهيات اجتناب ورزد، و بر طاعات خدا مواظبت كند. و بايـد  
دانست كه همانگونه خداوند متعال فرائض و واجباتي بر بنـدگانش امـر نمـوده بسـياري     

و بندگان خود را به دورشـدن از آن محرمـات و گناهـان    كارها هم بر ايشان حرام نموده 
كردن بر مسـلمانان   دستور فرموده است: مانند كشتن مسلماني بدون حق و تجاوز و تعدي

گفتنـي و   كردن شرب و خمر و قماربـازي و زناكـاري و ربـاخواري و دروغ    و ظلم و ستم
ـ يد و فروش و فراركردن از خدمت اجبـ غش و خيانت در خر  ش كـه قصـد آن  اري و ارت

دادن بـه زور و غيـر    اعالء كلمة اهللا باشد و نافرماني پدر و مـادر و قسـم دروغ و گـواهي   
ها از افعالي كه مخالف اسالم و قرآن خدا باشد، و شكي نيست كـه هرگـاه مسـلماني     اين

مرد يا زن مرتكب گناهي شود و خالفي از وي سر بزند چون از كردار خود پشيمان شود، 
اش قبـول   خداوند بزرگ رو آورد و توبه و استغفار كند، خداوند متعـال توبـه   و به درگاه

آمرزد، ولي اگر توبه نكند و از گناهانش  نمايد و او را مي فرمايد و گناهان او را عفو مي مي
شـود، ولـي    شود، بلكه از گروه مسـلمانان شـمرده مـي    پشيمان نگردد كافر محسوب نمي
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ت بدون شك بايد به نتيجه و پاداش عمل خود برسـد و  مسلماني گنهكار است و در آخر
لكن عذابش مؤقت است و مانند كافران عتاب و عذابش هميشگي و دائم نخواهد بود، اما 
اگر شخصي يكي از فرائض و واجبات الهي را انكار كند. مثالً: بگويد: نماز قديمي اسـت  

شـيده و از جملـة كـافران    و روزه فرض نيست، بدون شك گنهكار بوده و لباس ارتداد پو
محسوب خواهد شد، همچنين اگر به يكي از محرمات خداونـدي اعتقـاد كامـل نداشـته     
باشد، مثالً: بگويد خر حالل است يا زنا گناه نيست باز هم مرتد و برگشته از دين شمرده 

شود، و كلمة كفرگفتن بزرگترين گناه در اسالم است و نابخشودني خواهـد بـود، هـر     مي
ني ممكن است يكي از واجبات را ترك كند و يا ايـن كـه بـه گنـاهي آلـوده شـود       مسلما

باشد، ولي در صورتي كه اعتقاد به وجوب فرضـي داشـته    مسلماني عاصي و خالفكار مي
باشد يا منكر تحريم حرامي شده باشد شكي نيست كه از گـروه كـافران خواهـد بـود، و     

بـدون ترديـد و از روي حقيقـت و     مسلمان با مؤمن فرق دارد، مـؤمن كسـي اسـت كـه    
خلوص نيت و با قلبي پاك به وجود خدا و قرآن و احكام اسالم اعتقاد صـحيح و كامـل   
داشته باشد، اما مسلمان كسي است كه منتسب به دين اسالم باشد و ظاهراً يا باطناً احكام 

ازخوان و بـه  قرآن را پذيرفته و به آن عمل كند. مثالً: هرگاه شخصي ظاهراً خداترس و نم
نظر ديگران دور از گناهان باشد ولي باطنش خراب و عبادات او از روي حقيقـت نباشـد   

شود كه ظاهر  شود نه مؤمن، زيرا كه مؤمن به كسي گفته مي چنين كسي مسلمان ناميده مي
و باطنش يكسان و در دل و ضمير او هيچگونه اثر فساد و خالفي نباشد، چون مـردم بـر   

هاي ديگران است اطالع ندارند و فقط خداوند متعال است كه چيزي  و دلآنچه در قلوب 
باشـد،   بر ذات مقدسش پنهان نشده و بر همه چيز و همه كس مطلـع و دانـا و آگـاه مـي    

سبحانه و اگر انساني به اساس فكري اسالم ايمـان بيـاورد (اسـاس فكـري اسـالم يعنـي       
و وسيط و دوست منزه خوانـد و بـه    تصديق مطلق به خداوند متعال) و خدا را از شريك

فرشتگان خدا و به پيغمبران خدا و به كتب خدا و به روز قيامت و قدر هم ايمـان داشـته   
و نمازهاي فرض پنجگانه را اقامه نمايد، و ماه رمضان روزه بگيـرد و زكـات مـال     ،باشد
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م مسـلمان  و از محرمات امتناع ورزد پـس او هـ  خود را بپردازد و به حج خانة خدا برود 
چشـد و   و شـيريني آن را نمـي   شود است و هم مؤمن، و لكن ثمرة ايمان از او نمايان نمي

توان مسلمان واقعي شد تا اين كه تمام اين عباداتش مخلصانه براي خدا باشـند و راه   نمي
در يك جمله خالصه فرموده  راه حقيقي اسالم را پيغمبر اسالماسالم را گرفته باشد، و 

باشد  اي كه شامل خيرات دنيا و آخرت مي كلمه بيان و روشن نموده است، كلمهو در يك 
بيند و چناچـه او خـدا را    و آن (احسان) است، خدا را بندگي كند همانگونه كه خدا را مي

كردن مخلصانه باشـد، منظـور    بيند) مقصود اين كه عبادت نبيند بدون شك خدا او را (مي
خدا را به ياد داشته باشـد و پيوسـته او را در نظـر خـود      اين كه هر مسلماني بايد هميشه

و چه خوابيدن و چه در موقع  رفتن  راهبياورد و يقين بداند كه چه در موقع نشستن و چه 
و چه در جمعيـت چـه در جـدي و چـه در مسـخره و شـوخي، در شـب و روز         ييتنها

نگـرد،   رفتـه و بـه او مـي   نظـر گ  را دربيند و او  خالصه در كل مكان و زمان خدا او را مي
كمك فقط از او بخواهد در موقع وحشت و دلتنگي و ناراحتي مدد از او بجويد و فقط از 

 او بترسد و بس و دست خواهش و التماس تنها به سوي او دراز كند:
 بيند. بيند بدون شك خدا او را مي زيرا كه اگر او خدا را نمي

نْ «: فرمودند رسول اهللا
َ
َ  َ�ْعبُدَ  أ َّ ََّك  �

َ
َ  .»يََر�كَ  فَإَِّهُ  تََر�هُ  تَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ  تََر�ُه، ََ

خواهـد آمـد و    بـاب آينـده  لي از دين اسالم بود، و مفصـالً در  مآري، اين تعريف مج
 شاءاهللا. ان در اجزاء بعدي خواهم نوشت. انسالم و احسا



 
 

 تعريف بعضي اصطالحات

ي از دانشمندان بپـردازم و آن ماننـد   در اين فصل مناسب است كه به اصطالحات بعض
، برسـيم عقيـده   تعريف ها به تا اين كه به وسيلة اين »يقين«، و »گمان« ،»شك«كلمات: 

 :=ديكارت در كتاب خود و قبل از او غزالي در كتاب خود بـه نـام (المنقـذ مـن الضـالل     
د تا كه بـه  شك شروع كردن هاي خود را از ان كتاب، اين دانشمند)دهنده از گمراهي نجات
شـك   نمود تا از آن طريق به حقيقت برسد. پس رسيدند، ديكارت از شك شروع مي يقين

در مكه باشي، و كسي از تو بپرسـد آيـا در شـهر طـائف بـاران       يعني چه؟ مثالً: هرگاه تو
نه، زيرا كـه   ييتواني بگو : بلي (آري) و نه هم ميييتواني بگو است؟ در اين صورت نمي

ايد در طائف باران ببارد و شايد هم باران نبارد، اين معنـي كلمـة شـك    در همان موقع ش
كني و ببيني كه هواه ابري است  است، اما اگر بيرون از مكه بايستي و به طرف طائف نگاه

: ييتواني در جواب پرسنده بگو ، در اين صورت ميييو در آسمان طائف ابر مشاهده نما
ن معني كلمة گمان اسـت يعنـي گمـان (بـه درجـة      كنم در طائف باران باشد، اي گمان مي

شصت رسيده، نه) (به درجة چهل)، و هرگاه ببيني ابر به طرف طائف سياه تر و متراكمتر 
شـود)، در ايـن حالـت در پاسـخ پرسـنده       شده (و رعد و برق از آسمان طائف نمايان مي

ن است) كه كلمة نعـم  يا دانست يي: بله باران است، (و اين معني كلمة داناييتواني بگو مي
درصد درجه رسيده است، ولي در صورتي كه خودت به طائف بروي و ابر  75يا آري به 

هايـت در اثـر    را به چشم خود ببيني و رعـد را بشـنوي و لبـاس    و باران و (رعد) و برق
بـارد و ايـن    : بله بـاران مـي  ييتواني بگو رييزش باران تر شود، در اين حالت است كه مي

ة يقين خواهد بود كه از وجود باران هيچگونه شك و گمان و ترديـدي برايـت   معني كلم
اي تا ايـن كـه بـاآلخره بـه      باقي نمانده باشد، فعالً تو از شك و گمان و شايد شروع كرده

يقـين را علـم    همـين  دانشـمندان اي، و  كلمة يقين و ثبوت و صد در صد روشـن رسـيده  
وز علم بر دو قسم است (البتـه علمـي كـه بـه معنـي      نامند، و بنابه گفتة دانشمندان امر مي
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دانستن باشد) اوالً: علم مطلق بدون قيد و شرط كه در مقابل آن جهالت و نـاداني اسـت.   
ثانياً: علمي كه ماقبل فن (هنر) و فسلفه باشد، علم (كيمياء) علم است، فيزيك علم اسـت  

مي است كه مقصود از آن و اما رسم و نقاشي هنر است، صنعت هنر است، علم اصلي عل
كـردن اسـت، ولـي هنـر       بيان حقيقت و اثاثية آن عقل و وسيلة آن (محاكمـت) و تجربـه  

باشـد، و   و سامان آن هوش و وسـيلة آن ذوق صـحيح مـي    ييمقصود از آن جمال و زيبا
مقصود ما از كلمة علم در اين كتاب همان علمي است كه به معنـي باشـد، و در برابـر آن    

 خواهد بود.شك و گمان 

 علم ضروري و علم نظري:
گـردد بـر    شود و به دست لمس مـي  علمي كه (موجود يا چيزي كه) به چشم ديده مي

باشد. مثالً: كوه: ثابت است كه وجود دارد و هيچكس  وجود آن هيچگونه دليلي الزم نمي
باشـد،   تواند بگويد كوه چيست؟ يا كوهي وجود ندارد، و اصالً در اين دنيا كـوه نمـي   نمي

 كند. بيند لمس مي زيرا كه نابينا هم اگر كوه نمي
اين دانستني ضروري است كه هيچكسـي در بـارة آن شـك و ترديـدي بـه خـود راه       

دهد. اما هرگاه به كسي گفته شود، قام زيد (زيد ايستاد) قام فعل ماضي و زيد فاعـل   نمي
زاويـه و خـط مـوازي    آن است يا اين كه گفته شود كه در شكل هندسي مربع و مثلث و 

كسي كه دانا و تحصيل كرده و  داريم چنين حرفي هيچكس و همه كس قبول ندارد، مگر
صاحب نظر باشد و براي بيان و ثبوت اين دو جمله دالئلي ايراد شود، مثالً: شخص عوام 

توانـد   و نادان شكل مربع يا مثلث را جلوش بگذاري يا قام زيد را بـرايش بنويسـي نمـي   
 اند. ها چيستند، و اين را علم نظري ناميده يندرك كند ا

 ها: بديهيات و عقيده
شود كه حقيقت عقلي است و همه كس بدون خوانـدن   گفته مي ييبديهيات به چيزها

كردن قبول دارد و دليلي بر آن الزم نيست، مثال: ثابت و معلوم  يييا نوشتن و بدون راهنما
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وچكتر از زنـان كامـل (سـالم و بـزرگ)     است كه نصف كمتر از كامل است. تكه نـان كـ  
دانـد و دليـل    باشد، وجـب كمتـر از ذرع اسـت، بزرگـي و كـوچكي همـه كـس مـي         مي

اي هرگاه يك دانه كامل شيريني (شكالط) به دستش بدهي، سـپس   خواهد، مثالً: بچه نمي
بخواهي آن را از دستش بگيري و نصف همان دانه برايش بدهي، مـوقعي كـه ديـد دانـة     

كنـد و   كني، قبول ندارد و گريـه مـي   نصف كردي و نصف آن به سويش دراز مي كامل را
توماني به دستش بـدهي   10خواهد، يا مثالً: اول اسكناس  همان دانة صحيح و كامل را مي

اين چيزي اسـت كـه    پذيرد. و بعد از او بگيري و اسكناس يك توماني برايش بدهي نمي
كه كوچكتر يا كمتـر از بـزرگ اسـت) و از ايـن     ها ثابت است ( حتي براي كودكان و بچه

جمله هرگاه قلمي به دست گرفته باشي، شخصي بگويـد: ايـن قلـم نيسـت بلكـه قاشـق       
اي، اين هم ثابـت اسـت كـه احتيـاج دليـل نخواهـد        خوري است كه به دست گرفته چاي

شـن و  هـا رو  كه بدون برهان و دليل براي تمام انسـان  اند بديهياتها از جلمة  داشت، اين
راسخ و ايمان كامـل   توان ناميد كه به معني اعتقاد كه از عقيده مي جاييواضح است تا به 

باشد و بايد فهميد كه ايمان فقط اعتقاد به خدا و احكام اسالم و امور دين خواهند بود  مي
توان گفـت:   هاي غير صحيح اعتقاد داشته باشند، نمي و كساني كه به مذاهبة باطله و روش

 فرمايد: دارند چون خداوند مي ايمان

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ تََر َِِ�  � َّ وتُواْ ََِصيٗبا ّمَِن  �

ُ
ِ  �ۡلِكَ�ٰبِ أ ۡبتِ يُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ وَ  ٱۡ�ِ َّ  .]٥١النساء: [ ﴾�ل

 .»آورند به بت و شيطان؟ بيني به كساني كه داده شده است قسمتي از كتاب ايمان مي آيا نمي«

ها و شياطين دارند در حقيقت ايمان اصـلي و   يمان به بتمنظور اين است، كساني كه ا
 آوردن فقط به خدا ايمان صحيح است، و در آية ديگر فرموده: واقعي نيست، زيرا كه ايمان

ِ  َوَما﴿ ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ يُۡؤِمُن أ َّ  .]١٠٦يوسف: [ ﴾١ِِّ� َوُهم ّمۡ�ُِ�وَن  ٱ

 ».اين كه ايشان مشركندآورند بيشتر ايشان به خدا مگر  و ايمان نمي«

شـود، آن   و در واقع كلمة ايمان فقط براي ذات مقدس خداونـد متعـال اسـتعمال مـي    
كه مالك و صاحب همه چيز و بر همه چيز توانـا و (از همـه چيـز دانـا اسـت) و       خدايي
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هـا   پيغمبران و فرشتگان و روز آخرت و قضا و قدر و هر كسي كه به اين داشتن به اعتقاد
هـا   توان به او گفت: مؤمن و هر كسي كـه در يكـي از ايـن    يح داشته باشد، مياعتقاد صح

 باشد. شك و ترديدي به خود راه دهد ايمانش كامل نمي



 
 

 هاي عقايد قاعده

 اول: ي هقاعد
كنم در وجود آن هيچگونه شكي نـدارم، همـانطور    آنچه به حواس و شعورم درك مي

باشـم   ييكنم هرگاه من در صحرا مشاهده مي كه قبالً گفتم يكي از بديهيات است. و لكن
بينم كه پـر   در وقت ظهر تابستان از دور نگاه كنم در بيابان و در جلو خودم گودالي را مي

از آب است، اما چون به آن گودال نزديك شوم به جز خاك خشك بـه جـاي همـان آب    
نمايـان   بينم، زيرا كه آن آب در حقيقـت سـراب بـوده و در چشـم مـن هماننـد آب       نمي
شده، و هرگاه مداد يا قلم خود را مستقيماً در ليواني پر از آب بگذارم شكسته به نظـر   مي
اي از رفقاء و دوسـتانم   رسد و در واقع سالم است، شكسته نيست، و چون شبي با عده مي

بـريم و از جـن و عفريـت     اجتماع نمايم و اوقاتي در خصوص جـن و عفريـت بـه سـر    
فالن كس در فالنجا جن را ديده يا عفريت مشاهده كرده اسـت،   صحبت داشته باشيم كه

و يكي از ميان ما حاضرين بزدل و ترسناك باشد چن قصد رفتن نمايد بلند شود و به راه 
افتد در حالي كه شب تاريك باشد بدون شك هر موجودي كه در جلـوش پيـدا شـود و    

ها را بـه يـاد    داستان و صحبت افتد و همان چيزي را ببيند به فكر همان جن و عفريت مي
گويد: جن يا عفريت اسـت، و شـايد همـان     آور، و هرچه در برابرش نمايان گردد مي مي

كنـد و   چيز چوب يا سنگ و غيره باشد. پس مسلم است كـه حـواس انسـان خطـاء مـي     
گردد، منظور ايـن نيسـت كـه جـن و عفريـت       موقعي از راه صحيح و صواب منحرف مي

ه مقصود از اين داسـتان كـه بيـان چگـونگي حـواس و شـعور انسـان        وجود ندارند، بلك
باشد، و بايد توضيح داد كه فكر و حواس انسان در بارة هرچيزي فقط يك بار فريـب   مي
خورد. مثالً: شخصي كه يك بار از دور سرابي را ببيند و گمان كند كه گودال آب است  مي

نظر وي ماننـد   ست و خاك است كه بهو چون به آن برسد و مشاهده كند كه آنجا آبي ني
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خـاك و زمـين    ار كـه داي را ببينـد يقـين    ديگر هرگاه چنـين صـحنه   باره ،آب نمايان شد
باشد و في الواقع آب نيست و مانند گذشته حواس و فكرش فريـب نخواهـد خـورد،     مي

همچنين در مسئلة دوم چون قلم خود را در ليوان آب شكسته ببينـد، سـپس آن را از آب   
يرون آورد و ببيند كه قلم نشكسته بلكه سالم است، بار ديگر چون قلـم در آب شكسـته   ب

ببيند يقيني خواهد داشت كه حواس خطاء كرده و قلم هيچگاه نشكسته است، ولي به نظر 
ها از نوع مسائلي است كه حقيقت ندارد ولي در نظـر بشـر    باشد همين مسئله او چنان مي

عمل ساحران فرعون كه در نظر ديگران بند و ريسمان را بـه   تغيير كرده است از آن جملة
را  ييبازان در نظر مردم چيزهـا   هو شعبذكردند و آنچه در اين ايام ساحران  مار تبديل مي

 باشد. بندان مي دهند كه حقيقت ندارد، بلكه در نظر مردم چنين است و چشم انجام مي

 دوم: ي هقاعد
ايـم و نـه احسـاس     ها را ديـده  صورتي كه ما نه آن موجود اند در ييدر زندگي چيزها

ها هيچگونـه شـك و ترديـدي نـداريم، و همـانطور كـه بـر         ايم، بلكه در وجود آن نموده
بينيم اعتقاد و يقين داريم، به اين چيزها نيز بايد يقيني داشته باشيم، يقيني  كه مي ييچيزها

ازيل وجود دارند، در حالي كـه مـا   به نام هند و بر ييداريم كه بر روي اين زمين كشورها
ايم و يقين كامل داريم كه شخص به نام اسـكندر   ايم و اين كشورها را نديده به آنجا نرفته

 الملك جـامع  مقدوني در گذشته ايران را فتح نموده و شخصي ديگر به اسم وليد بن عبد
و نه شـاهد بنـاي   ايم  گذاري كرده، در صورتي كه ما در جنگ اسكندر نبوده أموي را بنيان

ايم) و هرگاه يكي از ما بينديشد و فكر خـود را   جامع أموي (اموي را به چشم خود نديده
شود كه اين چيزها كه بيان شده بـه چشـم خـود     به كار اندازد برايش واضح و روشن مي

هـا بيـان    ها و حادثـه  ها يقين خواهد كرد، زيرا كه در تاريخ نديده باشد، بدون ترديد به آن
ه و شكي در اين چيزها براي هيچ صاحب نظري باقي نمانده اسـت، منظـور ايـن كـه     شد

 كردن هم ثابت خواهند شد. براي بشر ثابت شده از شنيدن و نقل ييهمانطور كه چيزها
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 سوم: ي هقاعد
تواند تمامي موجودات را درك  كند؟ و آيا حواس مي حواس تا چه اندازه يقين پيدا مي

حواس بشري با ديگر در موجودات؟ مثـال: هرگـاه شخصـي بـه     كند مثال نفس بشري و 
زنداني شود كه بـاال در   جاييوسيله عوامل حاكمي زنداني شود، آن هم در قلعه بلند، در 

ها بر او مسدود شود، فقط چند تا سوراخ كوچكي در  ها و پنجره اي باشد در و دروازه قلعه
اي كه از نايحـة   اخي به طرف رودخانهسور اطراف ديوارهاي آن زندان باقي گذاشته شود،

شرق زندان مذكور واقع شـده و آب در آن جريـان داشـته باشـد، سـوراخ ديگـري هـم        
روبروي كوهي به طرف غرب آن قرار گرفته باشد و سوراخي هم به طرف كـاخ ديگـري   
در طرف شمال آن باشد و باآلخره سوراخ ديگري هم از جانـب جنـوب آن ورزشـگاهي    

ها را مشـاهده كنـد، در    هاي مذكور اين صحنه اشد، و زنداني از چهار سوراخقرار گرفته ب
ها حواس خواهـد   اين صورت شخصي زنداني نفس (جان) و قلعه جسد و همين سوراخ

هاي دنيا تسلط پيدا كرد. و به واسطه چشمان خود دنيـا   بود، حس ديدني بر الوان و رنگ
كـردن   شـنود و بـا حـس لمـس     ازهـا را مـي  صدا و آو ييبيند و به وسيلة حس شنوا را مي
كند، سوال اينجا است: آيا در اين عالم وجود دارد درك  ها را با دست خود لمس مي جسم

كرده يا خير؟ زنداني موقعي كه از سوراخ شرقي به رودخانه بنگرد شكي نيست كه همـة  
ينـد و  ب بيند، بلكه قسمتي از آن كـه ربـروي آن سـوراخ شـرقي اسـت مـي       آن رود را نمي

كند تمام  همچنين زنداني موقعي كه (با چشمان خود) از سوراخ به جهان اطرافش نگاه مي
بينيـد، مـن در اصـل     هـا را مـي   تواند ببيند، بلكه برخي از آن هاي مختلف دنيا را نمي رنگ

بينم، در صورتي كه يقيناً مورچه هست و من بر وجـود   مورچه را از مسافت سه ميل نمي
كنم در حالي كه بـدون   دارم، من در ليوان آب يك ميكروب را مشاهده نميآن يقين كامل 

ها ميكروب وجود دارند، من هيچوقت نيروي كهرب بـرق   شك در همان ليوان آب مليون
توانم بكنم، در صورتي كـه شـكي    توانم ببينم و جريان برق را در سيم مشاهده نمي را نمي

شود،  سبب جريان برق در آن المپ روشن ميسيم برق جريان دارد و به  نيست كه در آن
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ـ     ها نمي من هيچگاه آوازي از مورچه اط ل التقـ شنوم، زيرا كه من بشـرم و گـوش بشـر قاب
شـان  گان بـراي خود  باشد، شكي نيست كه مورچه گان نمي آوازهاي مانند آوازهاي مورچه

وند و از آن توانند آواز همـديگر را بشـن   نس خودشان ميصدا و آوازي دارند و تنها همج
ها را ببويم و از آن  استفاده نمايند. من هيچگاه ممكن نيست كه بوي شكر يا سائر شيريني

هـا داراي ريـح و بـوي     احساس بو كنم در حالي كـه شـكر و سـائر حلويـات و شـيريني     
بويند و از وجود يك دانـه   ها را مي ها بوي آن گان و پشه بخصوص هستند كه فقط مورچه

كنند، پس بنابراين، انسان بشر است و عقل و  ه باشد اطالع دقيق پيدا ميلشكر در هرجا ك
هوش و گوش و چشم بشر محدود است و به هر چيزي كـه در ايـن جهـان وجـود دارد     

گـرديم بـه موضـوع     تواند از وجود آن احساس و ادراك كامل نمايد. در اينجـا برمـي   نمي
شـد، ديوارهـاي همـان زنـدان داراي     همان شخص زنداني، هرگاه همانطور كه قبالً بيـان  

ها مطابق و برابر با چيزي ديگـر ماننـد رودخانـه     چهار سوراخ باشد و هر سوراخي از آن
كوه قصر و ديگر زمين بازي قرار گرفته باشد، اما در طرف ديگـري از آن زنـدان مـثالً از    

ا و انگور و ها از قبيل خرم ناحية پشت آن (بستاني) عظيمي باشد كه محتوي بسياري ميوه
برابر آن بستان و باغ بزرگ در ديـوار آن زنـدان    سيب و انار و پرتقال باشد ولي متأسفانه

هيچگونه سوراخي احداث نشده باشد و زنداني مذكور نتواند همان باغ با شكوه را ببينـد  
آيا درست است كه زنداني وجود اين باغ را انكار كند و باور نداشته باشـد كـه از پشـت    

 چنين باغ عظيمي هست؟ زندان
تولـد شـده    ييشود كه با حالت كوري و نابينـا  أكمه در زبان عربي بر كسي اطالق مي

باشد، يعني اصالً مخلوقات و موجودات و خود دنيا را نيز بـه چشـم نديـده باشـد. ايـن      
تواند از صحبت ديگران بفهمد كه دريا آبي رنگ  شخص خودش چيزي را نديده ولي مي

تواند بـر آن عقيـده داشـته باشـد يـا ايـن كـه         علف سبز رنگ و لكن نمي است و بهار و
أصم يعني: كر كسـي   ،بز چه استتواند درك و احساس كند كه آبي چطور است و س نمي

وجود دارد كه مـردم بـه وسـيلة آن     ييداند كه در اين جهان صدا و آوازها باشد مي كه كر
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ها بعضي داستان و بعضي شـعر و بعضـي   كنند (و از اين صدا صداها با همديگر تكلم مي
توانـد كـامالً درك كنـد شـعر چيسـت داسـتان        ديگر تالوت يا مثالً سرود است ولي نمي
خوانـدن    خواندن چطور اسـت. و مـثالً: ترانـه    چگونه است، تالوت كدام است، و سرود

 شود؟ باشد، آيا در اين دو مسئلة نابينا و كر چطور مي چگونه مي
كور بگويد: اصالً در اين زندگي آبي يا سبز نيست يا اين كه اعتقـاد  و آيا ممكن است 

داشته باشد كه اصالً در اين جهان درختي و كوهي و ديواري نيست يا اين كه كر بگويـد  
نيست، آوازي به وجود ندارد؟ و در صـورتي كـه كـور و كـر چنـين       ييدر اين دنيا صدا

ن دو را تصديق نمود و اظهار نظر ايشان در اين توان اعتقاد اي اعتقادي داشته باشند، آيا مي
 باره را پذيرفت؟

ت بـه  اي و در آن آواز و اصـوا  هاي كـه در آن نشسـت   محققاً اطاق بنگاه راديو و اذاعـه 
كنـد. زيـرا كـه آواز و     خورد. چشمان تو هيچ احساس خوشـي و مسـرت نمـي    گوش مي

گوش است و بـا چشـمان بشـر     هستند كه مربوط به ييها چيزها صداها و ترانه و داستان
اي نخواهند داشت. سرما و گرماي اندك و تغيير هوا به زودي براي همـه   هيچگونه عالقه

كس قابل احساس نيست لرزش زمين هرگاه كم و ناچيز باشد براي همة (بشر) قابل درك 
اند كه به چشم ديده يـا بـه گـوش     ييها نه چيزها باشد، زيرا كه مانند اين و احساس نمي

نمـودن درك شـود. بـه     بردن به آن، و لمـس  شنيده يا به زبان چشيده و يا به وسيلة دست
هـا   در اين روزگار وجود دارند كه به آساني براي همة انسـان  ييهمين منوال بسيار چيزها

كردن نخواهند بود، آيـا حـواس كامـل اسـت يـا نـه؟ گذشـتگان و         قابل درك و احساس
دن، چشيدن و يياند: شنيدن، ديدن، بو ه پنج قسمت كردههاي اول حواس انسان را ب قديمي
نظران اين زمانه حواس را بـه بيشـتر از    كردن. أما دانشمندان عصر حاضر و صاحب لمس

بندم يا اين  بندم، و دست خود را مي كنند. مثالً: من چشمان خود را مي پنج نوع قسمت مي
ته يا باز است، در صورتي كه نـه  دانم كه كف دستم بس گذارم، من بدون شك مي كه بازمي

ام؟  بينم، پس به وسيلة چه حواسي اين را احسـاس نمـوده   كنم و نه مي من آن را لمس مي
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كنم،  نامند، من احساس خستگي و سستي مي اين حواس را در حقيقت (حس عضلي) مي
هـا مـن بـه هيچكـدام از      كـنم، ايـن   كنم، احساس شادي يا ناراحتي مي احساس گيچي مي

ها را تشـخيص داده و درك   ام ولي به وسيلة حس داخلي اين پنجگانه درك نكرده حواس
خـورم)، در   كنم (و تلوتلو نمـي  روم به هيچ طرفي ميل نمي ام، من موقعي كه راه مي نموده

كند (و تلوتلـو   به اين طرف و آن طرف ميل مي رفتن  راهصورتي كه طفل خردسال هنگام 
كنـد) يعنـي    شود و كسي كه بازي در سـيرك مـي   ه ميخورد) كسي كه سوار دو چرخ مي

ها به وسـيلة كـدام حـواس ميـزان و تعـادل خـود را نگـه         افتد) اين يسمان راه ميرروي 
 ميدارند؟

آوريم  نامند و به ياد مي في الواقع (حس) هشتم هم وجود دارد و آن (حس) توازن مي
اند،  ش قرار داده استنباط نمودههشتم را از آنچه خداوند متعال آن را در گو س)ح(كه اين 

گـوش   بـار از كنم نخسـتين   و از همان ماده كه در گوش است، استفاده كردند و گمان مي
اي كه در گوش  و ماده اند، خرگوش تجربه و استنباط كرده و اين موضوع را كشف نموده

ن مرتبـه  باشد و اولي بشر وجود دارد به خاطر توازن استماع و تعادل در شنيدن صداها مي
اند مشاهده كردند كه خرگوش توازن خـود را   همين ماده را از يك گوش خرگوش گرفته

 رود. كه سكران و بيهوش است راه مي انسانمانند از دست داده و 
كنـد، و   منظور از اين قاعده اين است كه انسان به هرچه به چشمان خود مشاهده نمي

 ايد مطلقاً منكر وجود آن باشد.نمايد، نب به وسيلة حواس ديگر خود درك نمي

 چهارم: ي هقاعد
قبالً گفتيم كه حواس بشر محدود است و تمام آنچه در اين دنيا خلقت شده و وجـود  

و لكن به خاطر اين كه تمام موجودات را درك كنيم، خداوند متعال  تواند ببيند. دارند نمي
ن حواس خود را تكميل كنـيم  يك (ملكه) يعني نعمتي را به ما عطا فرموده كه به وسيلة آ

و آن خيال (و عقيدة راسخ و ثابت است). مثالً: من در شهر مكة مكرمه باشـم و در شـهر   
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اي باشم در صورتي كه من خودم در مكه خانة خودم را كه در  دمشق (سوريه) داراي خانه
قادر  باشد به چشم خود مشاهده نمايم، و لكن به وسيلة خيال و انديشيدن كامالً دمشق مي

در دمشق ببينم، و آن را در جلو خودم مجسم نمايم، پس معلوم شد  را ام باشم كه خانه مي
 باشد. كنندة حواس بشر مي كه خيال كامل

پس آيا خيال هم حدود معيني دارد؟ يا اين كه بدون حدود و كامالً مطلق است؟ و آيا 
خـودم آن را كـامالً درك و    ام به حـواس  توانم چيزي را كه نديده به واسطة خيال تنها مي

 احساس كنم؟
باشـد. خيـال مرجـع يعنـي      شناسي بر دو نوع مي در حقيقت خيال نزد دانشمندان روان

تـوانم بـه وسـيلة خيـال      خيال بازگردانده، مانند اين كه همانگونه كه قبالً ذكـر كـردم مـي   
بدع (يعني خيال بازگردانده. خانة خودم را كه در دمشق باشد از شهر مكه ببينم، و خيال م

گويان و نقاشان و بيشتر اهل هنـر و فنـون    خودسازي) و آن خيالي است كه شعراء و قصه
نمايند، هرگاه به هنرمندان بنگريم و اعمال و هنر و آثار دسـت ايشـان را    از آن استفاده مي

ببينيم خواهيم ديد كه از پيش خودشان و چيزي كه برخالف واقع باشد اختراع و درسـت  
اند، هنرمنـدي كـه مجسـمة فينـوس را درسـت كـرده و آن را از سـنگي تراشـيده          هنكرد

شود  ها ديده نمي باشد و هيچكس از تمام انسان اش نمي هيچگونه تفاوتي بين او و مجسمه
كه كامالً همانند آن مجسمه باشد. پس آيا اين هنر تازه است؟ يا اين كه هنرمند مذكور از 

به دست آورده و ماننـد آن انـدام از سـنگ     اترين اندام آن راتمام أجزاء و اعضاء بشر زيب
تراشيده است؟ مثالً: ممكن است كه هنرمند مـذكور زيبـاترين چشـم و زيبـاترين سـر و      
زيباترين گوش و زيباترين دست و پا كه از ميان تمام بشر به چشم خـود ديـده انتخـاب    

 ي به نام فينوس تراشيده است؟ا ها را در نظر گرفته و از قطعه سنگي مجسمه كرده و آن
داري در مـوزه پـاريس گذاشـته شـده ايـن مجسـمه        و همچنين مجسمة گاو نري بال

تواند صحيح باشد مگر اين كه هنرمندي كه آن را درست كرده سـر مـردي را گرفتـه     نمي
اي نيـز بـه آن چسـپانده و بـه      نري قرار داده باشد و دو پرهاي پرنده باشد و بر جسد گاو
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مة (ثور) گاو نر صورتي جديد كل آن را سر و سامان داده باشد چون همان مجسهمين ش
هـا را   كـه قزوينـي آن   ييهـا  هاي آن قديمي است، و باز هم صـورت يـا عكـس    ندامولي ا

توانند بـه جـز    اند، نمي هاي شاعران كه در مدح يا ذم كساني بيان كرده تراشيده و يا تخيل
 ط و اقتباس كرده باشند، چيزي ديگري باشد.اين كه از همين خيال مبدع استبان

و  روي كنيم و عبارات ذم كسي زيادهو بايد روشن كرد كه هرگاه در وصف و مدح يا 
بينيم كه اصالً مقصود و هدف آن وصـف   م، ميييجمالتي غير معقول براي او استعمال نما

م فالن ييالً: اگر بگوها استعدادي ندارد. مث را درك نتوانيم كرد و حواس بشر براي قبول آن
آواز است كـه موقـع شـعرخواندن بـه وي عطـر از       لحن و خوش اي خوش كس به اندازه

م فالن گل به اندازه خوشـبو اسـت كـه در هنگـام     ييشود، يا اين كه بگو ده ميييدهنش بو
 توان مشاهده كرد. ) رنگ قرمز (سرخ) از آن ميييوزيدن باد (يا نسيم شمال بو

اسـت كـه بـا عقـل بشـر هيچگونـه        ييگـو  روي و اسراف مه زيادهها ه در حقيقت اين
تـوان چنـين جمالتـي را درك و احسـاس نمـود.       مطابقت ندارد و حتي به خيال هم نمي

 بنابراين، ما بشر چيزي را به حواس خود نتوانيم درك كنيم.
م و هيچگـاه  ييتوانيم حقيقت بـوي سـرخ يـا آوازخـوان عطـار را درك نمـا       مثالً: نمي

ميم كه دائره محيط ندارد يا مثلثي كه زاويه نداشته باشد. پس چگونـه  هوانيم كامالً بفت نمي
توانيم درك كنيم كه آخرتي وجود دارد؟ و آنچه در آن روز است از ميزان و حساب و  مي

 م؟ييكتاب و صراط و بهشت و دوزخ و غيره تصديق كامل نما
آن جهان (يعني آخـرت) ماننـد   پس براي درك كامل همين مطلب مهم بايد بدانيم كه 

اين جهان نيست، و آخرت نسبت به اين دنيا مانند دنياي جنين است كه در شكم مادرش 
باشد، چون هرگاه ممكن باشد كه با جنيني صحبت كنيم و از او بپرسيم كه دنيا چيسـت؟  

 گويد دنياي ديگري نيست و تنها همين شكم مادرم دنياي من و جاي زندگي من يقيناً مي
همين تاريكي كه در شكم به من احاطه كرده دنياي حقيقي است، و به  خواهد بود، و فقط

م دنيـاي  ييتولد و زندگي و دنيا هيچگونه باور و تصديقي ندارد، و اگر به او (جنين) بگـو 
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ديگري وجود دارد كه تو به آن خواهي آمد و در آن دنيا ماه و خورشيد و ستاره و شب و 
ها وجود دارد، و بخـواهيم حقيقـت    ا و دشت و كوه و بيابان و بستانروز و صحراء و دري

ها را درك نخواهد كرد بلكـه نتوانـد    اين دنيا را به وي بفهمانيم. جنين هيچگاه اين حرف
اي هم درك بكند، ولي هيچوقت ممكن نيسـت، دنيـا و مـا     درك كند، و چنانچه تا اندازه

يف  لـيس«گويـد:   جهت است كه ابن عبـاس مـي  فيها را در خيال خود درآورد، و به همين 

. »هـا  نيست در اين دنيا از آنچه در آخرت است مگـر نـام  «يعني:  »دنيا مما يف اآلخرة إال األسامءال

كه در آخرت هستند مانند آنچه در اين دنيا است نخواهند بـود،   ييمقصود اين كه چيزها
ي فرق و تفاوت دارند. بنـابراين،  خيل با همها  ها يكي است. و در حقيقت آن بلكه اسم آن

نه خمر آخرت مانند خمرهاي دنيا است و نه زنان آخرت همانند زنان دنيايند و نه آتـش  
باشند كـه   هاي اين دنيا مي هاي دنيا هست و نه راه آخرت مانند پل و راه آخرت مثل آتش

است كه خيال و  اند، پس مقصود از قاعدة چهارم اين ها ساخته شده ها و دره بر باالي كوه
تواند حقيقت و واقعيت تمام موجودات دنيا و آخرت را كامالً و به طـور   حواس بشر نمي

 صحيح درك كند.

 پنجم: ي هقاعد
خورد  بيند عقل فريب نمي هنگامي كه چشم چوب مستقيم را در ليوان آب شكسته مي

ز دور در نـين مـوقعي كـه چشـم ا    داند كه چوب سالم و شكستگي ندارد و همچ بلكه مي
خـورد   كند عقل فريب نمي بيابان در وقت ظهر (مفاك) و گودال آبي را مشاهده مي صحرا
باشد، و وقتي كه ما سـاحر سـيرك را    داند كه آن زمين است و هيچ آبي در آنجا نمي و مي

آورد و يـا از آسـتين    ببينيم كه مثالً در يك دقيقه صد تا دستمال را از دهـنش بيـرون مـي   
داند كه اين چيزهـا همـه گـول و     كند عقل بشر مي ت تا خرگوش خارج ميپيراهنش بيس

فريب بوده، در اصل حقيقت ندارد. پس معلوم است كه عقل دانـاتر از حـواس و شـعور    
كند تـا آنچـه كـه نهـايتي نـدارد؟ در       ها است. و لكن آيا عقل بر همه چيز حكم مي انسان
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دادن به چيزي حكم كند مگر به شـرط   طتواند بر همه چيز و بدون ارتبا حقيقت عقل نمي
اين كه بايد به يكي از اين دو كلمة (زمان و مكان) نسبت دهد و وقايع و حوادث گذشته 
يا آينده دنيا را به يكي از اين را مربوط سازد، پس هرگاه آموزگـاري كـه تـاريخ را درس    

ن آن جنـگ نـه   دهد به شاگردانش بگويد: جنگي اتفاق افتاده بين عرب و فارس و لكـ  مي
قبل از اسالم بوده و نه بعد از آن، شاگردان اين حرف را قبول نخواهند كرد و عقل انسان 

بگويد: در دنيا شـهري وجـود    ييجغرافيا پذيرد. همچنين هرگاه معلم هيچوقت آن را نمي
دارد كه نه در دشت و نه در كوه و نه در خشكي و نـه در دريـا و نـه در زمـين و نـه در      

كنـد و عقـل هـم     معين بازهم هيچكس اين سـخنان را قبـول نمـي    جايينه در آسمان و 
تواند به خبري يا چيزي كامالً تصديق نمايد كه مربوط بـه مكـان    پذيرد. پس عقل مي نمي

معين و يا زمان معين باشد. و هرچه از حدود مكان و زمان خارج باشد مانند مسائل روح 
توانـد   متعال عقل در اين امور هيچگونـه نمـي   هاي الهي و صفات خداوند و قدر و نعمت

 حكم كند.
كند و بـر   و بايد دانست كه معموالً عقل بشر محدود است و بر غير محدود حكم نمي

 تواند احاطه داشته باشد. خارج از مرز خود نمي
تواند آن را  مثالً: به خاطر بياوريم جاويدماندن مسلمانان در بهشت، عقل هر مؤمني مي

به مـا   و به آن ايمان كامل داشته باشد، چون اين خبر يقين قرآن و رسول اهللا درك كند 
توانـد بـاور كنـد و بـه      اند و لكن بنگر خود عقل در اين بـاره تـا چـه انـدازه مـي      فرموده

جاويدماندن مؤمنانه در بهشت اعتقاد كامل و اطمينان راسخ داشته باشد. شكي نيست كـه  
مـدت   در اين باره بينديشد يقيقناً حدود و پاياني بـراي ايـن  هرگاه تو يا يكي از نوع بشر 

آوري كـه ممكـن اسـت     ل خواهد شد. مثالً: در خاطر مـي يعني براي ماندن در بهشت قاي
مسلمانان فقط يك قرن يا دو قرن يا صد قرن در بهشت بمانند و با ايـن كـه مـثالً شـايد     

بهشت بمانند و سـپس از بهشـت   ممكن باشد مسلمانان يك مليون يا هزار مليون قرن در 
بيرون خواهند شد. حتماً وقتي كه به خاطر و به ذهن خود بياوري كه مسلمانان تـا هـزار   
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و بعـد از ايـن مـدت چـه      ييمانند بدون شـك در خـاطر ميگـو    مليون قرن در بهشت مي
 شود؟ مي

 شود؟ چه روند؟ سپس آخرت چطور مي و بعد از پايان هزار مليون قرن مردم يكجا مي
خواهد براي جاويدماندن نهـايتي قائـل شـود، چـون قيـاس عقـل بـري از درك         عقل مي

المتناهي عاجز است، و اگر هم فرضاً باور كند به چار تناقض خواهـد شـد كـه در پايـان     
 كند. حكم به نفي آن مي

فيلسوف آلماني (كانت) كتاب مشهوري دارد در اثبات اين كه عقل بشر كامالً محدود 
كه از عالم ماده  ييتواند حكم كند يعني باور كند مگر به چيزها و نمي و مسدود است

تواند به طور صحيح  باشد و به چشم خود آن را ببيند و بر آنچه ماوراء ماده باشد نمي
تصديق كند و لكن هرچه كه فيلسوف نامبرده در اين موضوع در كتاب خود تحرير نموده 

ها قرار  براي بشريت اثبات كرده و در اختيار انسان دانشمندان ما قبل از او اين چيزها را
اند كه (دور و تسلسل) باطل است  ما با ادله قاطع رياضي ثابت نموده اند و دانشمندان داده

گويند: بني آدم و جن و مالئكه و  ها مي دور و تسلسل به معني اين است كه مثالً بعضي
كردة خداوند است: پس خود  لقتماه و خورشيد و ستارگان و تمام موجودات دنيا خ
اي بايد خالقي داشته باشد كه به  شده خداوند چه كسي او را خلقت كرده؟ زيرا هر خلقت

باشد.  نوبت خود آن را آفريده باشد، و اين خياالت در حقيقت باطل و بدون اساس مي
معني  زيرا هرگاه انساني عاقل و هوشيار كه واقعاً صاحب نظر و انديشمند باشد اگر به

يابد  اصلي كلمة خدا فكر كند ديگر چنين وسوسه و خياالت باطلي به ذهنش راه نمي
است و معني آن چنين است كه خود به خود وجود  خود آيچون كلمة خدا به معني 

ّوُل  ُهوَ ﴿ داشته و اول همه چيز و آخر همه چيز او است.
َ
اول و آخر همة « ﴾��ِخرُ وَ  �ۡ�

كنندة تمام  كسي كه خودش خلقتخود آي ندارد،  ييو ابتداء و انتها .»اشياء فقط او است
اي نخواهد داشت خالصه اوصاف خدا بسيار  كننده موجودات است و هيچگونه خلقت

 ها نيست. نمودن آن است كه اينجا جاي بحث و روشن
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 ششم: ي هقاعد
و كسي كه  تمام مردم از مؤمن و كافر، كسي كه از كودكي در عبادتگاه خدا بزرگ شده

از كوچكي در بازار و اماكن فسق و فساد بزرگ گرديده و همة طبقات و اقشار مردم چـه  
كسي كه بر طاعت خدا تربيت شده و چه كسي كه در گناه و معاصي به سر برده و خدا را 

 كند و چون از احساس خطر. مثالً: نشناخته هنگام خطر و بروز مصيبت به خدا رجوع مي
رياها و يا فرودآمدن خانه بر وي و يا بر اثر تصادف اتومبيل سواري و يا شدن در د از غرق
افتادن، شكي نيست كـه خـواه نـاخواه و بـدون اختيـار        نمودن دشمن و به هالك احساس

برد، و در همان موقع اعتقاد  آورد و به خداوند متعال پناه مي كلمة اهللا و خدا را به زبان مي
نمايـد و در حـالي كـه خـدا را      كه ماوراء ماده است پيدا ميبه خداوند بزرگ و به قدرتي 

هيچگاه نديده و قبل از وقوع اين حادثه به او ايمان نداشته مسـلماً در آن لحظـه خـدا را    
قبول نموده و از روي حقيقت و اخالص نيت و بدون هيچگونه قيد و شرطي به او ايمان 

ي گذشـته كـه در لحظـات سـخت و     ها آورد، هرگاه به ياد آوريم روزهاي جنگ كامل مي
ها) بدون اين كه قبالً خدا را بشناسند  نداران جنگي (و رؤساء و سرلشكران آدشوار فرمان

 اند. آورده اند. و به خداوند بزرگ پناه مي نموده در آن هنگام به سوي خدا رجوع مي
 ت) ترجمـه اي به نام (مختار) كه از روزنامة انگليسي به نام (ريدرز دايجس من روزنامه

ام گفتاري از روزهاي جنگ درج گرديـده اسـت، در آن روزنامـه آمـده      شده مطالعه كرده
كرده و او چترباز بوده حكايـت   ها مبارزه مي (سربازي) كه در يكي از جنگ است: جواني

ام كه هيچگاه نامي از خدا و پيغمبر و ديـن و   اي تولد و بزرگ شده كند: من در خانواده مي
ام كـه هيچگـاه اسـمي از خـدا و      اي تحصـيل نمـوده   ياد نشده و در مدرسه آخرتي در آن

شده و چيزي از اين قبيل پـيش مـا معنـي نداشـته اسـت، و فقـط هماننـد         پيغمبر ياد نمي
ها هدفي  دانستيم و به جز اين حيوانات به جز خوردن و آشاميدن و فساد چيز ديگري نمي

ا (چترباز بـودم) و چـون در فضـا خـود را از     ه ديگر نداشتيم، تا اين كه در يكي از جنگ
كردم و هنگامي كه  هواپيما رها كردم و آن اولين باري بود كه در موقع جنگ چتربازي مي
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هاي جنگ را بـه خـاطر آوردم و    خود را در بين زمين و آسمان ديدم و آشوب و دشواري
وان و بـدون اختيـار   آمدم از ترس و بيم فـرا  داشتم كم كم به وسيلة چتر به زمين فرود مي

كردم و با وجود اين كه معني و مصدر آن را  اي به نام (يا اهللا يا رب) تكرار مي خودم كلمه
آوردم و خودم هـم در   دانستم از خلوص نيت و از صميم قلب آن كلمه را به زبان مي نمي

 ام؟ تعجب و شگفت غرق شده بودم كه اين كلمه را از كجا ياد گرفته
فكر اين كلمه و معني آن افتادم كامالً درك نمودم كه اين دنيا صاحبي  و چون بعدها به

دارد و اين هم موجودات و مخلوقات بدون صـاحب و سرپرسـت نخواهنـد بـود، آنگـاه      
 بدون هيچ قيد و شرطي به خدا ايمان آوردم.

 دختر ستالين از سرگذشت خود گفتاري نقـل كـرده و در آن آمـده اسـت: مـن داراي     
اي بسيار سخت و نـاگوار   شناختم، تا اين كه در حادثه ي نبودم و خدا را نميهيچگونه دين

كه نزديك بود هالك شوم بدون هيچگونه سببي در يك لحظه خداي خود را شناخته و به 
او ايمان كامل آوردم ولي دختر ستالين حادثة ناگوار خود را كه سبب ايمانش بـوده ذكـر   

 نكرده است.
شود كه به خدا و پيغمبران و فرشتگان، كتب، روز قيامت و  مؤمن بر شخص اطالق مي

قدر ايمان صحيح داشته باشد، اما كافر يعني چه؟ در حقيقت به كسر فاء بـه معنـي سـاتر    
باشـد و مقصـود ايـن اسـت كسـي كـه كـافر باشـد تمـام           يعني ستركننده و پوشاننده مي

و هيچگاه اظهار شـكر و   پوشاند هاي) الهي را كه نصيب او شده مي هاي (و خوشي نعمت
هـاي) خداونـدي    ها شده و از تمـام (عنايـات و نعمـت    كند، و منگر آن سپاسگذاري نمي

 نمايد. قدرداني نمي
بـه نـام    يياي هست، يكـي از زن مسـلمان پارسـا    و در اثبات وجود خداوند، دو گفته

ر و الحـاد و  كـه در دريـاي كفـ   » اناتول فرانسس«اي به اسم  و به نويسنده »رابعة العدوية«

انـاتول  «گـردد،   دارند كـه در ايـن كتـاب بيـان مـي      ييكرده گفتارها اعتقادي زندگي مي بي
از آزمـايش انسـان را بـه ايمـان      گفتند: كشف مرض قند در پيشاب آدمي پـس » فرانسس
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گفته شد ناداني هزار دليل بر اثبات وجود خداونـد اقامـه كـرده     رابعة العدويةواميدارد به 

گويد: براي اثبات وجود خدا هـزار دليـل    خندد و مي از اين سخن مي العدويهرابعة است. 

كند، گفتند: چطور؟ گفت: اگر در صحرا يك و  الزم نيست. بلكه تنها يك دليل كفايت مي
طلـبم،   مـدد مـي  » خـدا «تواني انجام دهي، گفـت: از   تنها باش و در چاهي افتي چكار مي

افي است. و در آن حالت چـه سـخني بـه زبـان     گفت: همين براي اثبات وجود خداوند ك
گويد: يا اهللا. گفت: اين بزرگترين دليل بر اثبات وجود  آورد، گفتند: شكي نيست كه مي مي

خداوند متعال است. في الواقع ايمان چيزي است كه خواه نخواه در دل همـة بشـر نفـوذ    
فطرتي و از سرشت بشـر   رساند، زيرا كه ايمان كند و خود را پيوسته به قلب انسان مي مي

باشد كـه خداونـد متعـال تمـام بنـدنگان خـود را و        اند مي فطرتاً ايمان در خلقت فرموده
انـد و حتـي    انـد و ايـن موضـوع را درك كـرده     گي به اين مبحث رسـيده  ها به تازه غريب

شناس مشهور فرانسوي و يهودي كه مدتي باعث فساد عقل مردم شـده   جامعه» دوركايم«
ي تحرير كرده و در آن ذكر نموده كه ايمان به وجود خدا يكي از بديهيات اسـت  بود كتاب

هـا   و قابل جر و بحث و جدال نيست. و ممكن نيست كسي در اين دنيا تولد شود و سال
زندگي نمايد و بميرد و در مدت عمر خود هيچوقت به خـداي اينگونـه نينديشـيده و در    

د در اثـر قصـور عقـل، چيزهـاي غيـر از خـدا       بارة خداي فكري ننموده باشد، ولي شـاي 
كند يعني باعـث   پرستيده آن هم به زعم اين كه معبود اهللا است يا وي را به اهللا نزديك مي

 شود. اين تقربش به اهللا مي
اما هرگاه شخصي عاقل و زيرك و هوشمند و صاحب نظر باشد ممكـن اسـت بـدون    

خدا را بپذيرد و قبول كند ولـي هرگـاه    هيچگونه دليل و برهان و پند و نصيحتي ايمان به
نامبرده شخص ملحد و كافر و ناسپاس باشـد كفـران نعمـت خـدا نمـوده و بـه او فكـر        

گزيند، ولي شكي نيست كه بخواهد و يا نخواهد در  ورزد و از ايمان به خدا دوري مي مي
ه حق تعالي گي بدون قيد و شرطي ايمان را پذيرفته و به درگا زده لحظة ناراحتي و مصيبت

بل، به نام: ه ييها قريش كه عبادت بت داند. كفار رجوع نموده و خود را مؤمن به خدا مي
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انـد همـة    كـرده  اند، چون در موقعي كه احساس خطر و مصيبت مي كرده و الت، عزي مي
 اند. برده آورده و تنها به خداوند عزوجل پناه مي شان به خدا ايمان مي

آن را » عمرو بن لحي«قيق تراشيده شده بوده و شخصي به نام هبل نام بتي بود كه از ع
آورده بوده و آن را بر شتر گذاشته بوده اسـت و در اثنـاء   » الحمه«از شهري در شام به نام 

شكند، سـپس قـوم قـريش دسـتي از طـال       مي شيك دستافتد و  شتر مي راه هبل از باالي
انـد. در حقيقـت چقـدر     نمـوده  ي ميبرايش ساخته و به همين حالت آن را عبادت و بندگ

كننـد دسـتش شكسـته باشـد؟ آيـا       كه او را عبادت مي خداييآور و مضحك است.  خنده
كه اليق عبادت و بندگي باشد از شتر به زمين افتد؟ يا اين كه دستش  خداييممكن است 

، قـريش بـا   خرد شود؟ سبحان اهللا! واقعاً جاي تعجب و شگفت كـه دسـت خـدا بشـكند    
بل از شتر افتاده و دستش شكسته شده و به جاي آن از زر و طال دانستند ه ه ميوجودي ك

ا آن را هـ  درست شده و هبل نتوانسته خود را باالي شتر نگهدارد، با وجودي كه همة ايـن 
اند. أمـا در اينجـا خـوب اسـت بپرسـيم       دانسته اند و آن را خداي خود مي كرده عبادت مي

اند؟ يقينـاً اوقـاتي هـم     نموده پرستيدند و آن را بندگي مي قريش در چه موقعي هبل را مي
انـد. آري: در اوقـات    كـرده  بردند و از هبـل صـرفنظر مـي    بوده كه به خداي ديگر پناه مي

اند. اما در لحاظـت سـخت گرفتـاري و نـاراحتي      نموده خوشي و مسرت آن را عبادت مي
اند، و بـا او هيچگونـه شـريكي قـرار      نموده شناختند و تنها او را عبادت مي فقط اهللا را مي

انـد و امـواج دريـا از     اند. مثالً: موقعي كه در كشتي بر درياي عميق و تاريك بوده داده نمي
هاي دل شگاف به ايشان  هاي سياه خشمگين آن با غرش و آب ردهميها حمله  هرسو به آن

يا هبل، بلكه به خدا  اند گفته اند، نمي كرده شدن را احساس مي آورده و خطر غرق هجوم مي
اند و فقط يـا اهللا را تكـرار    نموده به سوي او دراز مي و نيايشاند و دست دعا  آورده رو مي

 اند. كرده مي
شود. هنگامي كه كشـتي نزديـك    و اين چيزي است كه امروز هم مشاهده و شنيده مي

خطـر   شود يا اين كـه بـه نـوعي ديگـر احسـاس      گردد يا آتش افروخته مي شدن مي غرق
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دينـان نيـز بـه خـدا      يابد حتي ملحدان و بي شود و يا اين كه (بيماري كسي) شدت مي مي
آورند، چرا؟ زيرا كه ايمان غريزة فطـري اسـت (و بـدون     گردند و اهللا اهللا به زبان مي برمي

اختيار بايد در دل تمام بشر نفوذ كند و نـور درخشـان خـود را بـه قلـوب بنـدگان خـدا        
تعريف براي انسان اين است كه انسان حيواني اسـت دينـدار، حيـواني     برساند) و بهترين

د خواهيد ديد كه بزرگان ييگاه در اين باره بينديشيد و فكري نما متدين است، و شما بشر
كفر (و رؤساء گمراهي و طاغوتان ضاللت) در هنگام احساس خطـر بـه خداونـد بـزرگ     

انـد   نمـوده  تمام آنچه قبالً عبادت و بندگي مي. و اند هآورد رجوع كرده و فقط به او پناه مي
 اند. كرده فراموش مي

اند، ولي موقعي كه مرگ را احساس  ماركس و لينين روساء كفر و ضاللت بوده
ترين طاغوتي بوده و  بزرگان كفر و معروف اند. و فرعون از اند به خدا رجوع كرده نموده

۠ ﴿گفته:  ومش ميكرده و به موسي و ق ادعاي خداوندي و ألوهيت مي ََا
َ
ُُّ�مُ  َ�َقاَل � ََ 

 
َ
�ۡ� ٰ ولي ثابت است موقعي  »من خداي بااللترين شما هستم«يعني:  ]٢٤[النازعات:  ﴾٢ ۡ�َ

َّهُ ﴿د ديد گفت: شدن را درك نمود و مردن را به چشم خو كه خطر غرق
َ
 َِِ�ٰهَ  َ�ٓ  ۥََاَمنُت �

ِيٓ  ِِّ�  َّ ْ َ�ُنوٓ  ۦبِهِ  ََاَمَنۡت  � ٰ سۡ ِِ  ا (به  يمعبود يچآوردم، كه ه يمانا« :يعني .]٩٠[يونس :  ﴾َِيَل ََ

ل در اينجا قوم يي. مقصود از بنواسرا»اند آورده يمانبه او ا يلاسرائ يبن كه يجز كس يست؛حق)ن
آمده  دان پيغمبر يعقوبل به معني فرزنييباشد و اگرچه در اصل اسرا مي موسي

كند دليل بارزي  في حب (محبت) كه انسان حس مياست. ايمان در حقيقت و از نظر عاط
باشد  شود گفت كه محبت ايمان كوچك مي اين است كه ايمان فطرتاً در نفوس هست مي

انسانيت بوده (و از وجود خود و از اينجا معلوم و واضح كه ايمان و حب از طبائع 
كردن خواهد  اند) و حب و خاطر خواهي نيز نوعي از انواع عبادت است (و بندگي بشر

 بود).
اند، همانگونه كه در كلمة محبـت و   مان و عبادت در معني به هم نزديكو در كلمة اي

ها به جاي كلمـة حـب كلمـة عبـادت را      عبادت به هم نزديك هستند، بعضي از فرانوسي
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ها هرگاه بخواهنـد بگوينـد كـه مـن فالنكـس را       كنند و برخي ديگر از غربي استعمال مي
او را  يعنـي  »أحبها حتى العبادة«يا  »أحبها وأعبدها«: گويند ه اين معني ميدارم ب دوست مي

در اين جمالت به معني تأنيـث و زن يـا    »ها«البته كنم،  ت ميدارم و او را عباد دوست مي

دوسـت   را او يعنـي:  »أحبهـا حتـى العبـادة« گويند: بودن معشوقه است. و يا اين كه مي ماده

پس نزد ايشان حب و عبادت يك معني است و معلوم است كسي كردن.  دارم تا بندگي مي
دارد دل او برايش ميجوشد و هميشه احساس  كه ديگري مثالً زن يا دختري را دوست مي

كه  جاييدارد تا به  تر مي تر و گرامي كند و او را بر خود مقدم مي ييناراحتي و درد و جدا
 و هوا خواهد به دلخواه گيرد و مي ار مياش در دائرة عبادت قر محبت او نسبت به معشوقه

و هوس خود از او بندگي نمايد، و براي ارضاء شهوت و غريزة جنس خـود، خـود را در   
آوردن ايـن   كـه در بـه دسـت    ييهـا  خطر بيندازد و تمام مشكالت و مصايب و دشـواري 

رزوي مطلوب خود برايش ايجاد شود ناچيز گرفته و تحمل كرده تا اين كه به ايـن اميـد آ  
خود برسد و باشد كه به خاطر همين اميد در هالكت و بدبختي بيفتد. كسي كه ديگري را 

نمايـد. و از   كند و از او پيـروي و اطاعـت مـي    دارد فرمان او بيدرنگ قبول مي دوست مي
كنـد. و هـر مسـلمان     هيچگونه امري كه از محبوبش صادر شود سرپيچي و مخالفت نمي

خود اينگونه عمل كند. پيوسته در امر و نهي مطيع او باشـد و   واقعي بايد نسبت به خداي
فرائض و واجبات ديني خود را به جا آورد و هيچوقت از دستور او سرپيچي و مخالفـت  

اضـي و خشـنود   ، تا اين كه از بندگان مخلص خدا به شمار آيد و هـم خـدا از او ر  نورزد
كه مخلصـانه كسـي ديگـر را     حب به معني عشق است و هر كسي گردد و هم او از خدا.

كند بايد عاشـق او باشـد و خـود را بنـدة او      دارد و در بارة او اظهار محبت مي دوست مي
 بداند.

 ي الفاظ:تنگ
كسي كه مثالً دختـري را دوسـت    نه اين كه مانند وندخدا دوست داشتنمقصود از 
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ي از بشـر  بـه يكـ   ورزيـدن  و عشـق  وندخدا دوست داشتناو باشد. نه، بدارد و عاشق 
نيسـتند. مـثالً: زيـد سـكينه را بسـيار       با هـم خيلي تفاوت دارد كه هيچگونه قابل مقايسه 

جوشد شكي نيست  ورزد، و دل او به خاطرش مي دارد و نسبت به او عشق مي دوست مي
ورزيدن محـدود اسـت و    ولي اين محبت و عشقدارد،  كه زيد سكينه را بسيار دوست مي

سـكينه را تـا مـوقعي     مطلق نخواهـد بـود، زيـد    ندخدا بتدوست داشتن و محمانند 
دارد كه در مقابل سكينه هم او را دوست داشته باشد، ولـي هنگـامي كـه زيـد      دوست مي

كند شـكي   بداند كه سكينة نامبرده از او برگشته و مثالً با عمرو اظهار دوستي و محبت مي
 نيست كه زيد هم محبت خود را از او قطع خواهد كرد.

د هرگاه ببيند دست نرم و سفيد سكينه مرض جذام گرفته، شكي نيست كه از او زي
اگر ببيند روي زيباي سكينه را به بيماري برص دچار شده جاي شك  منصرف شود، زيد

پيوندد، زيد  نمايد و به ديگري مي و ترديد نيست كه زيد رابطة خود را از وي قطع مي
بيند  اي سكينه نابينا گرديده و ديگر چشم نمي هرگاه مشاهده كند چشمان قشنگ و سرمه

اندازد. زيد در صورتي كه  گرداند و ديگر به او نظر نمي يقيناً روي خود را از او برمي
عمرو به او بگويد سكينه رابطة قلبي با تو ندارد و با جواني ديگر به نام تقي رابطه برقرار 

شود و با تقي هم درگيري پيدا  نموده، واضح و روشن است كه زيد با سكينه دشمن مي
كردن به خدا اينطور  كند و شايد هم منجر تقبل زيد و تقي و سكينه گردد. ولي محبت مي

ها  بودن علم و دانش انسان نيست. و لكن از نظر تنگي الفاظ بشر و از نظر محدود
 گر بهمجبوريم براي ابراز مقصود و اظهارنمودن مطلب محبت بندگان يا موجوداتي دي
بندگان محبت با خداي متعال تشبيه كنيم و همين الفاظ حب و محبت را براي خدا و 

بودن علم بشر و كمي عبارت و  م و نظر به محدودييخدا و مخلوقات ديگري استعمال نما
ها را دوست  م: فالنكس مناظر كوهييگو تنگي الفاظ به همديگر تشبيه كنيم. مثالً: مي

دارد.  خيلي دوست مي دوست دارد، قاسم گوشت و برنج رادارد. قيس علم تاريخ را  مي
دارد. مجنون، ليلي را خيلي دوست دارد، فرهاد همسر  هاشم پدر و مادر خود را گرامي مي
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دارد،  دارد. لقمان معلم خود را دوست مي دوست گذارد و او را بسيار خود را احترام مي
اتومبيل  خالدم را دوست دارد، دارد، يوسف سنبل گند يونس فصل زمستان را دوست مي

  دارد. محبت و دوست خود را دوست دارد. و باالخره فالن بنده خداي خود را دوست مي
در تمام اين » دارد دوست مي«توان گفت:  داشتن در اين جمالت بيان شده ولي آيا مي

 دارد مساوي باشند؟ مثالً: قاسم گوشت و برنج را دوست مي با همها مطابق و  جمله
دارد؟ شكي نيست كه نه،  م: فالن بنده خداي خود را دوست ميييهمانند اين است كه بگو

ها معني و مقصود و هدف معين  اي از اين جمله در هر جمله» دارد دوست مي«زيرا كلمة 
مقايسه كرد. و به همين منوال صفات خداوندي با صفات بشر  با همتوان  دارد كه نمي

و يا اين كه  »خدا زيبا است«يعني  »إن اهللا مجيل«م: ييبگو قابل مقايسه نيست. هرگاه

خدا شنوا و بينا است يا خدا توانا است، خدا مهربان است،  »إن اهللا سميع بصري«م: ييبگو

م: لطيفه زيبا است، مسعود شنوا است، ييخدا بزرگوار و عزيز است، و مثل اين كه بگو
ان است، مادرم عزيز است، فالن عالم محمود بينا است، يوسف توانا است، پدرم مهرب

بزرگوار است، در حقيقت كلمات زيبا، شنوا، بينا، توانا، مهربان، بزرگوار، عزيز كه براي 
خدا و براي لطيفه و مسعود و محمود و يوسف و پدر و مادر و عالم به كار رفته، ممكن 

باشند. زيرا كه  مبا هنيست كه مانند هم يك معني و هدف داشته باشند و قابل مقايسه 

ۖ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ خدا تنها و بدون مانند و شريك است. َٞ ، يا »مانند او چيزي نيست« ﴾َ�ۡ
 (مانند مثل او چيزي نيست).

 هفتم: ي هقاعد
بيند شامل و كامل نيست و  مي تواند درك كند كه اين دنيا كه اي مي هر انساني تا اندازه

باشـد و همـان قـدرت     د دارد كه چرخانندة اين دنيا مـي جز از اين دنيا قدرتي ديگر وجو
تواند درك نمايد و انسان در زندگي  مجهول است و هيچكس به طور دقيق و صحيح نمي

بـراي ايـن    ييبيند ولي باز هـم حـدودي و انتهـا    ها را مي ها و خوشي اين دنيا بسيار لذت
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بينـد. احمـد آپارتمـان     را ميكند. مثالً: محمد اتومبيل حامد  ها مشاهده مي لذات و خوشي
كند. نادر اثاثيـه و فـرش و    كند. حسن باغ و بستان حسين را تماشا مي خالد را مشاهده مي

كند. در مـوقعي كـه محمـد     ها احساس بزرگي مي بيند و از آن لوازمات خانة سلمان را مي
 سن باغ حسينكند، و يا ح بيند، يا احمد آپارتمان خالد را مشاهده مي اتومبيل حامد را مي

بيند، شـكي نيسـت كـه بـراي بـه       كند يا نادر فرش و اثاثيه خانة سلمان را مي را تماشا مي
گويند كاشكي ما هم اين چيزهـا   كنند و به خاطر خود مي آوردن اين چيزها طمع مي دست

را داشتيم كه هركس داراي اين چيزها باشد اتومبيل يا آپارتمان يا باغ يا فـرش خانـه بـه    
هاي دنيا دست يافته با تملك اين چيزها مقـام ديگـر و يـا لـذت ديگـري       خوشي بهترين

هيچگونه مقام و خوشي و  بيند ين چيزها را به دست آورد ميخواهد داشت، اما هرگاه او ا
طمـع بـه    نگرد و از روي حسد و يـا  لذتي ندارد و در آن موقع بازهم به باالتر از خود مي

آوردن آن چيزهـا هـم بـه     برد، و آرزوي به دسـت  ع ميو طم اموال و ثروت ديگران حسد
افتد و به خاطر او از  شود و شب و روز به فكر او مي آورد. خليل عاشق ليلي مي خاطر مي

گويد، اگر ايـن را بـه    كند و به ذهن خود مي خوردن و آشاميدن و خوابيدن خودداري مي
ليلي را به دست آورد و با او  آوردم تمام دنيا را داشتم ولي در صورتي كه خليل دست مي

ازدواج نمايد. پس از مرور زمان يك سال يا دو سال يا مثالً پنج سال كـم كـم محبـت و    
نمـودن   كه احتمال دارد قبـل از تكميـل   جاييشود تا به  عشق او نسبت به ليل ضعيف مي

شـود و مـرض و    گردنـد، ناصـر مـريض مـي     گيرند و جدا مي چند سالي از هم طالق مي
ري بر وي شدت كند، در حالي كه ناصر بر فـراش بيمـاري خوابيـده يـا ايـن كـه در       بيما

ها تندرستي اسـت و هرگـاه از ايـن     بيمارستان بستري باشد به گمان خودش بهترين لذت
گذرد كـه   هاي اين دنيا چشيده است، اما ديري نمي مرض شفا حاصل كند. لذت و خوشي

اصر نامبرده از نعمت تندرستي هيچگونه احسـاس  يابد، بعد از رفع بيماري ن ناصر شفا مي
 كند، و روزهاي مرض را نيز فراموش خواهد كرد. خوشي نمي

خواهد كه نـامش بـه وسـيلة راديـو و      علي جواني است كه آرزوي شهرت دارد و مي
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روزنامه به گوش همه كس برسد و در ميان رفقاء و دوستان خود و مردم معـروف باشـد،   
هـا چنـد    از دستگاه راديو و تلويزن و به واسطة نشر روزنامه و مجلـه  اما چون نام علي را

روزي پخش شد و به گوش بيشتر مردم رسيد، ديگـر علـي هيچگونـه احسـاس خوشـي      
كـه در   ييهـا  هاي و قصـه  تيب است و داستان قامت و خوش كند. منصور جواني بلند نمي

ر مجلــس يكــي از بــارة عشــق و هــوي و هوســراني باشــد بســيار دوســت دارد روزي د
اي از دوستانش حضور بهـم رسـانيده و داسـتان     دوستانش به نام حميد نشسته و با عدي

انـد توضـيح و بيـان     ورزيـده  جواني ديگر به نام كاظم و زهراء كه با همـديگر عشـق مـي   
باشد سـر بـه بـاال     نمايند، منصور از شنيدن اين داستان كه مطابق و برابر طبيعت او مي مي

بـراي   آيد برد، اما چون ناگهان داستان مذكور پايان مي در دنياي ديگري بسر ميانداخته و 
آورد  اي به دست نمي باشد و از اين داستان هيچگونه نتيجه كننده مي منصور خيلي ناراحت

 كند كه اين داستان افسانه بوده و هيچگونه حقيقتي نداشته است. و اخيراً يقيني حاصل مي
فرسـا و   گيرد، البته در ايام تابستان و گرمـاي طاقـت   رمضان مي عثمان روزة ماه مبارك

كـه   جـايي يابـد، تـا بـه     رسد تشنگي و گرسنگي بر او شدت مـي  چون به وقت عصر مي
افتـد كـه    اي نان مي اي آب و لقمه تواند صحبتي نمايد در آن هنگام فقط به فكر جرعه نمي

ي و گرسـنگي برهانـد و تمـام    به زودي خورشيد آن روز غروب كند و خود را از تشـنگ 
داند، اما چون خورشيد غـروب   ها را در يك ليوان آب سرد و لقمة نان مي لذات و خوشي

اي نان بخورد، ديگـر هيچگونـه احسـاس     نمايد و عثمان نامبرده ليواني آب بنوشد و لقمه
هـا   كند و شايد همه در اثـر پرخـوري دچـار نـاراحتي گـردد. ايـن       ها نمي لذت و خوشي

اند كه براي همه كس ثابت و واضح است و خصوصاً در اين روزهـا بسـياري از    ييهاچيز
آمدها به گوش شنيده و به چشم ديده شده است كه جاي شك و ترديدي بـاقي   اين پيش

 نمانده است.
هـاي ايـن    ها و خوشي ها اين است كه روشن شود كه لذت مقصود از اين ضرب المثل

ها دنياي ديگري خواهـد آمـد    و بعد از اينگونه خوشيشدني است  زندگي محدود و تمام
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هاي آن محدود نخواهد بود، بلكه دائمي و ابدي خواهد بـود، و ايـن حقيقـت     كه خوشي
نظر باشد واضح و كـامالً روشـن    براي كسي كه داراي عقل و شعور و بصيرت و صاحب

 باشد. مي

 هشتم: ي هقاعد
داشـتن   كس واجب بوده و مانند اعتقـاد داشتن به جهان ديگر (آخرت) بر همه  اعتماد

باشد جهان ديگري به نام آخرت وجود دارد براي اين كه ثابـت   بوجود خداوند متعال مي
كند و نه حق مظلومي را ضائع  شود كه خدا عادل است و نه خود به كسي ظلم و ستم مي

مـادر ايـن دنيـا    فرمايد و تا هر وقت باشد بايد حق مظلوم را از ظالم بگيرد. بنـابراين،   مي
بينـيم كـه در    بينيم و بر آن اقرار داريـم، ظـالمي را مـي    بسياري از انواع ظلم و ستم را مي

كند و بدون ايـن كـه    كند، در حق تقي تجاوز مي زندگي به همه كس و همه چيز ظلم مي
ميرد، آيا اين درست است كه حـق مظلومـان    در زندگي حق يك نفر از او گرفته شود مي

و و تقي ضائع شود و از او قصاص نگيرند؟ مثالً: فرض كنيـد در دنيـا جعفـر    زيد و عمر
مردي ظالم و ستمگر باشد و بر زيد ظلم و ستم كند و بدون اين كه حـق زيـد از جعفـر    

آيا ممكن است دنيا همينطـور بگـذرد و    حق زيد كجا است؟بگيرند جعفر دربگذرد. پس 
نـدارد و قصـاص و حقـوقي     يينيـا معنـا  حق زيد ضائع گردد؟ پس هرگاه اينطور باشد د

تواند به ديگري ظلم كند، بدون ترسي از كيفر. بنابراين، اينطور  دركار نيست، و هركس مي
باشد و براي اين كه حقوق مظلومي تلف و ضائع نشود و ظالم هم به جزاء و  عاقالنه نمي

ده از بين نـرود،  كيفر عمل خود برسد بايد آخرتي در كار باشد. تا حقوق هيچ بشري بيهو
دارد. هرگـاه نمـايش يـا     و ثابت شود كه خداوند بزرگ عادل بوده و ظالم را دوست نمـي 
گـرفتن از آن و قبـل از     داستان قهرماني در راديو يا در تلويزن پخش كنند و قبل از نتيجه

رسيدن همان داستان يا نمـايش ناگهـان فلـم يـا بـرق قطـع شـود. آيـا حاضـرين و           پايان
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شدن فلـم يـا بـرق ناراحـت      اين داستان و بينندگان اين نمايش قهرمان از قطع شنوندگان
 خواهند شد يا نه؟

 نشينند يا نه؟ و اگر در اين هنگام يعني بعد از قطـع  و آيا حاضرين به دنبالة داستان مي
شدن فيلم و نمايش و برق كسي به ايشان بگويد: منتظر نباشيد كه فلم و نمـايش نـامبرده    

كننـد يـا نـه؟     اي نخواهد داشت. آيا حاضرين اين خبر را باور مي فته و ديگر دنبالهپايان يا
مسلماً باور ندارند و بايد بشينند تا موقعي كه فلم درست شود و برق بيايد و از آن نتيجـة  

پس چگونه ممكن است در ايـن دنيـا بشـر ظـالم و مظلـوم و مقصـدي و        بگيرند. يينها
و قصاص دنيا  يگر ظلم و جور نمايند و بدون گرفتني حقوقمعتدي عليه باشند و به همد

خاتمه يابد و جهان ديگري وجود نداشته باشد كه در آن حق مظلوم را گرفتـه و ظـالم را   
هـا و   نيز به جزاء خودش برساند و امور و كردار بشر بدون نتيجه بماند؟ و پاداش خـوبي 

(بشر) يقين داشته باشيم كه اين دنيا آخـر   ها را نبينند و از اينجا است كه بايد ما كيفر بدي
هـاي دنيـا بـه     كار نيست و آخرتي براي احقاق حق مظلومان خواهد آمد و تمام اين لذت

هاي آخرت جاويد و هميشگي نخواهنـد مانـد. انسـان     پايان خواهند رسيد و به جز لذت
 نتيجه است. هاي اين دنيا زودگذر و بي بيند كه لذت هرگاه فكر كند مي



 
 

 ايمان به خدا

آوردن به خدا شامل چهار چيز است: اوالً: اين كه خداوند متعال موجود است و   ايمان
كسي او را خلقت نكرده است. ثانياً: او پروردگار تمام جهانيان است. ثالثـاً: مالـك تمـامي    

است كه بايـد   خدايينمايد. رابعاً: او  كائنات است و هرطور كه بخواهد در آن تصرف مي
 او تعالي بندگي شود و هيچكس با او شريك بندگي و عبادت نخواهد بود.از 

 وجود خدا:
داشتن به خدا از بديهيات است كه به وسيلة حدس  در قاعدة ششم گفتيم كه اعتقاد

گردد قبل از اين كه به دليل عقلي ثابت شود، دانشمند معروف دمشقي  نفسي درك مي

سال قبل تأليف نموده و  50 كه »الئل التوحيدد«شيخ جمال الدين قاسمي در كتاب خود 

 »فی عرص العلم يتجىلاهللا «با وجودي كه علم بدين پايه نرسيده بوده و كتابي ديگر به نام 

اند بازهم اين موضوع صريحاً  شناسان آن را نوشته كه سي نفر از علماء طبيعت و ستاره
بشر است و به حدس نفسي ثابت بيان گرديده كه عقيده به خدا يكي از بديهيات و طبائع 

در آن اين موضوع ذكر شده و در  »العلم يدعو لإليمان«شده است، و همچنين كتاب 
و در آن آمده كه عالم و دانشمند حقيقي بايد مؤمن باشد و  اختيار بشر قرار گرفته است.

منداني سواد) بايد مؤمن باشد. و الحاد و كفر از بعضي به اصطالح دانش عامي (نادان و بي
كند كه كمي دانش ناقص آموخته و در نتيجه كمي فكر بصيرت و عقل فطرت  بروز مي

اند و به علمي كه موجب تقويت ايمان گردد نرسيده و در اثر  بشري را از دست داده
 اند. علم دچار كفر شده و منحرف گرديده يينارسا
لم غير ممكـن اسـت.   يكي از علماي بزرگ بيولوجيا ثابت كرده كه قدم عا» فرنگ الن«

برخالف فالسفه يونان و علم هم كشف كرده كه براي هرچيزي عمري است يعني بدايتي 
كند كه به پايان همـان عمـر بايـد از بـين      بودن آن را نفي مي  است كه همين بدايت قديم
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شـيميدان   »جـون كليفالنـد كـوثران   «دار و را كاشف »روبرت موريس بدج«برود. و امثال: 
استاد علم فيزيك بوده اظهار داشته است كه من (خواندن  »ون هربرت بلوندج«معروف و 

دعو لإليمان) بـه خواننـدگان توصـيه    ي »عرص العلـم  يفواهللا يتجىل«هاي دالئل توحيد  كتاب
هاي خـود   گذشته براي اثبات وجود خدا در كتاب كنيم دالئل و براهيني كه دانشمندان مي

خواهم آن دالئل را در ايـن   هاي زيادي تأليف شده، نمي كتاباند و در اين مورد  ارائه داده
كتاب درج نمايم، دالئل قرآن در اين باره بسيار است كه همه واضح و روشـن و قـاطع و   

گويند صـحيح اسـت. ولـي     اند و دانا و نادان همه آن دالئل را درك نموده و همه مي ثابت
كـردن و   انـد و آن فكـر   فرمـوده  يينماخداوند متعال به يك كلمه ما را بر وجود خود راه

 فرمايد: باشد، خداوند در قرآن خود مي انديشيدن در خودمان مي

وَن  ﴿ فََ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
َُفِسُ�ۡمۚ أ

َ
 .]٢١الذاريات: [ ﴾٢َوِ�ٓ أ
د آيـا  ييهرگاه بخواهيد وجود خدا را اثبات كنيد به خودتان و در باره خودتان فكر نما«يعني: 
 .»بينيد؟ بازهم نمي

در حقيقت هرگاه انسان در باره خودش فكر كند و در اعضاء و اندام خودش بينديشد 
گـردد. دسـت و پـا و چشـم و گـوش و دهـن و پوسـت و         وجود خدا برايش روشن مي

كردن، نيرو و قدرت و غيره بزرگتـرين   دن و لمسييگوشت و استخوان. شنيدن، ديدن، بو
 دالئل بر وجود خدا هستند.

ا بعضي از مردم با وجود اين همه دليل و برهان منكر وجود خدايند؟ قسم به خدا! چر
خواهد پـا بـه فـرار     دزدد و مي اند كه مال تو را مي ها (ملحدان) همانند دزدي در واقع اين

ام در  گويد: من چيزي را دزدي نكـرده  دزدي؟ مي چرا مالم را مي ييگو بگذارد. و به او مي
 است. صورتي كه مال تو در دستش گرفته

باشند كه در موقع باران در كوچه و خيابان ايستاده است و لباسش از  و مانند كسي مي
گويـد: مـن    ايسـتي؟ مـي     : چـرا در بـاران مـي   ييگو آب باران تر و مرطوب شده، به او مي

 ام در حالي كه بدن و لباسش از آب باران تر گرديده است. هيچوقت در باران نايستاده
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دم نادانـان و سـطحي العقلـي ايمـان بـه خـدا       ره بعضـي از مـ  به همين جهت است ك
آورند و با وجود اين همه دليل واضح منكر وجود خدا هستند، و به حقيقـت رجـوع    نمي
 كنند. نمي

 گردند شامل اين ايه هستند: كساني كه به حقيقت برنمي

َ �َُسواْ ﴿ َّ َُفَسُهمۚۡ  �
َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
 .]١٩احلرش: [ ﴾فَأ

اند و در مقابل خدا هم نفوس خودشـان بـه    اند كه خداي خود را فراموش كرده ها كساني اين«
انديشـند و در   فراموشي انداخته تا در فكر خودشان نباشـند بـه انـدام و جـوارح خودشـان نمـي      

ها اندكند كه بتوانند به خودشان رجـوع   چون امروز خيلي. »زنند خودشان هيچگونه فكر نمي
وحشت  شان از خودشان بينديشند، زيرا كه نظر به ضعف ايماننمايند و در اندام خودشان 

ي انـد بـه كـار   ترس اين كه به خودشان آينـد مجبور توانند بر خود آيند. و از  دارند و نمي
اصـل و اسـاس    ده به كاري مشغول شوند و يا كتاب بيمشغول گردند يا اين كه بدون فاي

ه از نفس خودشان بـيم  ه نظر به اين ككه به جز افسانه و دروغ نباشد مطالعه كنند، خالص
 اند كه به كار و گفتاري كه بدون نتيجه باشد پناه ببرند.دارند ناچار

اند كساني كه دشمن خودشان هستند و از خودشان متنفر و ناراحتي دارند و چه بسيار
كننـد و بـراي خـود هيچگونـه احترامـي قائـل        هاي خود را بيهوده تلف مي و عمر گرانب

كردن) و  د. بنگريد به بيشتر مردم امروز فقط در فكر خوردن و آشاميدن (و جماعباشن نمي
اي  شـان نتيجـه   شـوند، ولـي از خـواب و بيـداري     خوابند و بيدار مـي  خوابيدن هستند، مي

آورند و هميشـه در فكـر    اي از آن به دست نمي نوشند و فائده خورند و مي گيرند. مي نمي
تابي  د و از مرض و ناراحتي كه به ايشان برسد احساس بيهاي اين دنياين ملذات و خوشي

كنند خير و خوبي تنها براي خودشـان آرزو دارنـد و موفقيـت فقـط بـراي       و نااميدي مي
خواهند يكـي از ايشـان بامـداد (صـبح) كـه از       دارند مي خودشان و كساني كه دوست مي

وشد و صـبحانه خـود را   پ شويد و لباس خود را مي شود روي خود را مي خواب بيدار مي
رود  زند و به قصد عمل از خانه بيرون مـي  كند و به سر و ريش خودش شانه مي تناول مي



 63 ن به خداايما

خورد و بار  كند و خوراكش را مي گردد و استراحتي مي و ظهر كه شد دوباره به خانه برمي
رود. و تنها از هدفش در زندگي همين بود كه بيـان شـد اوقـات     ديگر به سر كار خود مي

خود را بيهوده تلف كند، و عمر خود را بهدر بگذارند. گرسنه كه شد بخـورد، تشـنه كـه    
شد بياشامد، خواب كه بر وي چيره شد بخوابد و به همين طريقه برنامة زنـدگي خـود را   
بچرخاند تا به همين حالت و در چنين وضعي عمر خود را به پايان برساند و بميرد. و در 

كنـد كـه    انديشـد و فكـر مـي    كند و به آيندة خود نمـي  ي نميمستقبل خود هيچگونه فكر
زندگي تنها همين است و بس، و چنين كسي در حقيقت در رديف حيوانـات و جـانوران   
قرار دارد و هيچگونه ارتباطي به بشريت و انسانيت و شخصيت ندارد، آمد و رفت و تمام 

 شد.
كنـد،   كردن اكتفي نمـي  و كيفاما مسلمان واقعي اينطور نيست، به خوردن و آشاميدن 

كند تا خداي خـود را از خـود    خورد تا عبادت كند، عبادت مي خورد تا زنده بماند، مي مي
كـردن   داند كه خدا مستحق عبادت و بنـدگي  كند چون مي راضي نمايد، خدا را بندگي مي

است. و خوردن و آشاميدنش به قصد ماندن براي عبادت خدا اسـت. ولـي هـر مسـلمان     
 كند: سته چهار سؤال از خود ميپيو

 ام؟ از كجا آمده -1

 روم؟ به كجا مي -2

 مبدأ چيست؟ -3

 به كجا بايد رفت؟ -4

هـا بايـد فكـر     اين چهار سؤال بسيار مهم و براي همه كس ضـروريت دارد و در ايـن  
بيند كه به تولدشدن پيدا نشده كه به مـردن نـابود گـردد،     نمايد، انسان هرگاه فكر كند مي

وجود داشته و بعد از مردن نيـز وجـود خواهـد داشـت بـرايش روشـن       قبل از تولدشدن 
مادرش بوده و قبل از آن به صورت آبـي در كمـر    مشود كه قبل از تولد جنيني در شك مي

هـاي پـدر جريـان داشـته و آن      پدرش بوده است و قبل از آن هم خوني بوده كـه در رگ 
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از انواع گياهان بوده و يـا از انـواع    خون از آنچيز بوده از انواع طعام و خوردني يا اين كه
خوني يا بقية طعامي در بدن پدر  ه پدر آن را تناول كرده و در صورتگوشت حيوانات ك

شده و به چيـز   باقي مانده بوده است، و به همين منوال از حالتي به حالتي ديگر منتقل مي
ـ    ديگري تبديل مي ين، طفـل، جـوان و   گرديده تا از اين كه از: گياه يـا حيوانـات آب، جن

باآلخره به مرحلة انسان كامل رسيده است. پس بنابراين، انسان به تولدشدن پيدا نشده كه 
به مردن پايان يابد و مردن هيچگاه پايان عنصر و وجود كسي نيست. و مـردن انتقـالي از   

اي به مرحلة ديگري است كه حكمت الهي اينگونه نقـالت   ديگر و مرحله جاييبه  جايي
 احل را بر بندگان خود مقرر نموده است.و مر

برسـد. و  و خواه نخواه هر فردي از بشر بايد اين مراحل را بپيمايد تا به نتيجة اصـلي  
شد زندگي در حالت نيمه و نصف و بـدون هـدف و مقصـود     ركگرنه همانطور كه قبالً ذ

اي از آن  تيجـه ماند همانطور كه فيلم نمايشي قطع شود و بينندگان آن هيچگونه ن معين مي
به دست نياورند، و مسلم است كه هيچكس از بشر قبل از اين كه به سـن چهـار سـالگي    
برسد تلود خود را هم به ياد ندارد. چه كودكي در حالي كه چهار سال كامل نداشته باشد، 

توانـد   دن و تولدشدن از مادر خود را كامالً درك كند؟ چـه طفلـي مـي   ييتواند قضية زا مي
شـدن   دهييد را كه پيموده از نطفه در كمر پدربودن و در رحم مادر ريختن و زامراحل خو

تواند از مدت نه ماهي كه در شـكم   را براي ديگران توضيح دهد؟ چه فرزند خرد سال مي
تواند خـود   شود؟ هرگاه فرزندي مي مادرش بوده حكايت كند؟ پس اين مسائل چطور مي

ر كمر و در شكم باشد ايجاد شـود. پـس نكـاح و    به خود به وجود آيد و بدون اين كه د
 ازدواج و نزديكي به زنان و مصارف ازدواج براي چيست؟

اي؟ آيا تو به قدرت و نيـروي عقـل و    از كافري بپرسيد: آيا تو خودت را خلقت كرده
 اي؟ آيا تو مادر خود را اي؟ آيا تو خودت در شكم مادرت داخل شده ات آفريده شده اراده

اي؟ و آيـا تـو    اي در شهر و قابله براي مادرت حاضر كـرده  اي؟ آيا تو رفته ودهانتخاب نم
ها  اي؟ در حقيقت جواب تمام اين پرسش خود به خود و بدون هيچ قدرتي به وجود آمده
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اند، و بـراي همـه كـس     ها مستحيل و غير ممكن و غير معقول نه است و همة اين پرسش
ا حقيقت ندارد و بدون فاعل و قدرتي كه مـاوراء  كامالً واضح است كه هيچگاه اين چيزه

 پيوندد. ماده باشد به وقوع نمي
» ديكارت«ها و درياها و خورشيد و ستارگان كيست؟  خالق اين همه موجودات از كوه

ها در  نخستين بار در بيشتر چيزها شك و ترديد داشت، در زمين در آسمان در كوه
ا، ولي موقعي كه به خود فكر كرد و در اقسام ه خورشيد در ماه در درياها و غير اين

وظائف اندام بدن خودش انديشيد، پاي براي رفتن دست براي گرفتن، چشم براي ديدن، 
دن، زبان براي گفتن و باآلخره عقل براي انديشيدن و ييگوش براي شنيدن، بيني براي بو

ن كامل حاصل كرد فكرنمودن است، آنگاه ديكارت مذكور به خود آمد و به همه چيز يقي
هاي خود را كناره گذاشت، و به خدا و قدرت ومخلوقاتش ايمان راسخ آورد، و  و شك

خود را صفا  يگو زنددر آن موقع كه دل خود را از نور درخشان ايمان روشن كرده بود 
من فكر  »أنا أفكر فأنا موجود«بخشيده بود جملة مشهور خود را آشكار كرده و گفت: 

 موجودم، پس چه كسي مرا به وجود آورد؟كنم پس من  مي
آيا طبيعت مرا به وجود آورده؟ طبيعت چيست؟ آفرينندة خود طبيعت كيست؟ من كه 

 شخص عاقلم چرا اين امور را بپذيرم؟
توانـد بـه    پس فرق ميان عاقل و ديوانه چيست؟ آيا كسي كه خودش چيزي ندارد مـي 

 من چيزي بدهد؟
 ييهـا  وقتي پدر خود را ديـد كـه از سـنگ بـت     †پدر پيغمبران پيغمبر ابراهيم

هـا را عبـادت    هـا را خريـده و آن   رساند و مردم آن بـت  ها را به فروش مي تراشد و آن مي
نمايند، سنگي كـه بـه وسـيلة تيشـه و تبـر سـاخته        ها را بندگي و پرستش مي كنند، آن مي
به صورت اصنام و  گيرد، سنگي كه من آن را بتراشم و شود، مورد عبادت وي قرار مي مي
دربياورم و بعد از آن طلب كمك نمايم و هرچه بخواهم از آن تقاضا كنم، واقعـاً   ييها بت

آور است، آيا اين كار نزد عاقل اسـت؟ پـس خـداي حقيقـي كـي       جاي تعجب و شگفت
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 خداييكه نه تنها من بلكه تمام موجودات جهان را به قدرت خود آفريده،  خدايياست؟ 
تمام موجودات و تمام دنيا را در كف  كه خداييبه هيچ چيز نياز ندارد،  كه به هيچكس و

هـا   هـا خسـته و قلـم    كه از وصف او زبان خداييچرخاند.  دارد و هر طور كه بخواهد مي
 كي است؟ خداييها بسته خواهد شد، چنين  شكسته و دهن

ه بـود كـ   خداييرا ميجست، شب و روز فكر چنين  خداييچنين  حضرت ابراهيم
اي را ديد كه درخشنده  انديشيد ناگهان ستاره كي است؟ شبي همانگونه كه در اين باره مي

كـه   ييهـا  است و از آسمان طلوع گشته، نه با تيشه و تبر ساخته شده همانند اصنام و بت
ساخت، حضرت ابراهيم از ديدن آن ستاره خوشحال شد  ها را با دست خود مي پدرش آن
كـه او جويـا اسـت و بـه      خداييخداي من است و گمان كرد آن  اين »هـذا ريب«و گفت: 

 كه شامل أوصاف باال باشد. خداييدست آورده است، آن 
كه پنهـان   خداييأما ديري نگذشت كه ديد ستاره پنهان شد و ماه طلوع نمود. ابراهيم 

نهـاد. سـپس    خداييشود نام  كه از بين برود بر او نمي خداييشود خداي حقيقي نيست، 
، از بروز ماهتـاب  »خداي من اين است« »هذا ريب«ضرت ابراهيم به فكر ماه افتاد و گفت: ح
نهايت شاد و مسرور گرديد و به گمان خـود همـين خـداي حقيقـي او اسـت كـه در        بي

نگريد كه آيا اين هـم   جستجوش هست. حضرت ابراهيم تمام شب را نشسته و به ماه مي
آمد ناگهان ديد ماه مذكور پنهان شد و از چشم عالميان  گردد يا نه؟ سپيده دم كه پنهان مي

 خود را بر تمام نقاط جهان فرستاد. ييغائب شد. و خورشيد طلوع نمود و نور روشنا
ايـن  «يعني:  »هذا ريب هذا أكـرب«ابراهيم از مشاهدة خورشيد بسيار فرحناك شد و گفت: 

خر روز بـازهم ديـد كـه خورشـيد     ولي آ .»خداي من است و اين از ستاره و ماه بزرگتر است
ن شد. ابراهيم به فكر خود گفت: ايـن چـه   و از نظرش و از نظر جهانيان پنهاغروب كرد 

شود؟ آنگاه ابراهيم از ديدن اينگونـه چيزهـا ناراحـت شـده      خداوندي است كه پنهان مي
ام. ستاره و مـاه و خورشـيد هـم ممكـن نيسـت مـرا        گفت: من كه خودم را خلقت نكرده

توانم به آن ايمان داشـته باشـم    ده باشند. بنابراين، هيچ راهي نيست، تنها راهي كه ميآفري
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اين است كه جزازان عالم و اين موجودات قدرتي وجود دارد كه قابل ديـدن نيسـت و از   
مثال كه تمام دنيـا از شـرق تـا غـرب را      مانند و بي نظر مردم غائب شده، قدرتي است بي

 ن قدرت است كه من و تمام جهانيان را آفريده است.چرخاند، پس تنها همي مي
بزرگترين دليل بر اين موضوع اين آيه است كه خداوند متعـال آن را در كتـاب خـود    

 بيان فرموده است:

ۡم ُهُم ﴿
َ
ٍَ أ ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 .]٣٥الطور: [ ﴾٣ �لَۡ�ٰلُِقونَ أ

اند؟ يا ايـن   اند و از هيچ چيز خلقت شده شدهايا ايشان (مردم) بدون هيچگونه هدفي آفريده «
 .»كه ايشان خودشان آفريننده هستند؟

) انسـان را بـه   الطبيعـةاند كه طبيعـت (  بعضي از نادان و ضعيف اإليمانان بر اين عقيده

هاي گذشته موقعي  وجود آورده، طبيعت عقل و هوش به بشر داده است: ياد دارم در سال
طاق درس نشسته بوديم در زمان كودكي، در ايام جنگ جهاني كه من در مدرسه بودم در ا

گفتنـد كـه طبيعـت،     اول و بعد از آن بعضي از آموزگاران مدرسه اين سخنان براي ما مـي 
انسان و تمام موجودات دنيا را به وجود آورد. البته آموزگاراني بودند كـه بـوي تمـدن و    

زدنـد   ان مدرسه الف تمدن و حضارت ميده بودند و براي شاگرديياي بو تقدم را تا اندازه
و گمان دارم اين بوي تمدن را از كشورهاي مانند اسطنبول و پاريس شم كـرده بودنـد و   

خواستند همان بوي به اصطالح بوي تمدن را به بين ما شاگردان مدرسه بكشـند و بـه    مي
هرت يـا لقـب   دانستند و به خود ش رخ ما بمالند و خود را از پيشرفتگان و روشنفكران مي

دادند، منورين در آن روزها به معني متقدمين امـروز اسـتعمال    مي »المنورين روشنفكران«
دارند كه بر ما بخندند و ما را مـورد مسـخره و    ييها شد، و در هر زماني الفاظ و لقب مي

ارزشـي بـه مـا بنگرنـد، آنطـور كـه زمـاني         استهزاء قرار بدهند و به چشم حقارت و بـي 
لوحي  خنديدند، مردمي كه از ساده پوستان امريكا) مي (بر مردم هندوستان سرخ انييامريكا
هـاي رنگارنـگ را    آويختند، و لبـاس  هاي همه رنگ را به چانة خود مي سوادي مهره و بي

 شان را غصب كنند كه كردند! پوشيدند تا برين وسيله وطن و ثروت و اموال مي
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به مرلحة جواني رسيديم، و در بارة كلمة  و ما كم كم بزرگ شديم و از مرحلة كودكي
طبيعت از به اصطالح آموزگان روشنفكر پرسيديم و خود در اين باره جستجو نمـوديم و  
از معني و مقصود حقيقي اين كلمه جويا شديم تا ببينيم معني اصلي و واقعـي ايـن كلمـه    

 در زبـان » عـة لطبيا«چيست و از چه مصدري شروع شده است. به نتيجه رسيديم كه كلمة 
عربي بر وزن فعيله است و فعيله در علم نحو و صرف و قواعد و دستور زبان عـرب بـه   

، پس فاعل الطبيعه كيست؟ چون مفعـول  عةمطبو دشو الطبيعه مي پس مفعول لةمعني مفعو
بدون شك فاعلي دارد كه آن را به وجود آورده باشد و هيچ مفعولي بدون فاعلي صورت 

باشد، خالصه آموزگـاران   نظري روشن مي وضوع نزد هر دانا و صاحبپذيرد و اين م نمي
كه مدعي روشنفكري بودند جواب دادند كه طبيعت همان مصادفه يعنـي كـه تصـادفاً بـه     

دانيد اين سخنان ماننـد   نامند، گفتيم: آيا مي حتماالت ميوجود آمده باشد و آن را قانون اال
 چيست؟

كنند تا اين كه بـه   سفر مي با همو ديگري به نام باقر  مثال آن: دو نفر يكي به نام طاهر
نمايند و در آن بيابـان   رسند و راه خود را گم مي صحراء و بياباني بدون آب و درختي مي

روند ناگهان از دور قصـري   مانند و در اثناء راهي كه مي اند حيران مي در حالي كه گمشده
 ييدر آن به كار رفته است و اثاثيـه و چيزهـا   بينند كه آن بهترين آجر و در و پنجره را مي

از همه رنگ و ساعات و  ييها قيمتي و گرانبها در آن گذاشته شده است. در آن قصر قالي
ها در آن نصب شده. طاهر گفت: چه مردي بوده كه اين قصر را ساخته و اين همـه   المب

 رده است؟هاي زيبا در آن به كار ب انواع اثاثيه و لوازمات و در و پنجره
باشي، اين قصـر و محتويـات آن را    گويد: تو شخصي نادان و ابله و قديمي مي باقر مي

 طبيعت ساخته است.
 گويد: چگونه طبيعت آن را ساخته است؟ طاهر مي
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بـوده كـه بـر زمـين ريختـه بـوده اسـت، روزي از         ييها گويد: اين قصر سنگ باقر مي
ها را روي هم انباشته  تند و زيده و اين سنگروزهاي روزگار باراني عظيم باريده و بادي 

 و به مرور زمان خود به خود به اين شكل (قصر) درآمده و به ديوار تبديل شده است.
هاي رنگارنگ چگونه بافته و ساخته شده اسـت؟   گويد: پس اين فرش و قالي طاهر مي

انـد،   چريده رم مياي از دام و حيوانات در صحراء و در زمين سبز و خ گويد: دسته باقر مي
هاي اين حيوانات و گوسفندان را به زور كنده و خود بـه   ناگهان بادي عظيم وزيد و پشم

آميخته و بافته شده و بـه صـورت گلـيم و قـالي درآمـده       با همخود رنگارنگ گرديده و 
 ها چطور ساخته شده است؟ گويد: اين ساعت طاهر مي است.

ر زمين ريخته بوده و خود به خود ريزه ريزه شده ب ييها گويد: قطعه قطعه آهن باقر مي
شـما،   ييو به مرور زمان به هم چسپيده شده و باآلخره به شكل ساعات درآمده است. را

 كنيد؟ در باره اين گفتگو و درباره اين دو نفر چه قضاوتي مي
 د كه اين شخص يعني باقر ديوانه است؟ييگو آيا شما نمي

اني نه هـزار گـره كوچـك قـرار داده و بـراي چشـيدن و       آيا طبيعت بوده كه در هر زب
كردن آماده نموده است؟ و در هر گوشي صد هـزار خليـه مولكـول بـراي شـنيدن و       ذوق

درهر چشمي صدوسي مليون خليه كه همه براي ديدن است گذاشته اسـت؟ آيـا طبيعـت    
 ييل چيزهـا اين همه عجائب و غرائب در زمين آفريده؟ آيا طبيعت اين همه انواع و اشكا

شوند، ساخته است؟ آيا گرمي آتش و سـردي   روسكوب ديده نميككه به جز با (مكبر) مي
آفريده و باآلخره آيا روح و رواني كه در جسـم ايـن همـه موجـودات ذي      را نيز طبيعت

 باشد طبيعت آفريده است؟ روح مي
ن و صـحراهاي  باشد از معادن و انواع حيوانات و گياها بنگر به زمين و آنچه در آن مي

هاي بيابان سپس بنگر بـه   هاي ژرف و دشت هاي بلند و دره وسيع و درياهاي عميق و كوه
گيرد، خورشيدي كه مليون بـار از كـرة    خورشيد چگونه نورش تمام نقاط جهان را فرا مي

هائي كه در آسمان منتشـر گرديـده و صـحنة آسـمان را      زمين بزرگتر است، بنگر به ستاره
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د، بينديش به خورشيدي كه بيش از يك صد مليون كيلـومتر از كـرة زمـين    ان قشنگ كرده
تابد سيصد هزار كيلومتر در يك ثانيه اسـت و   دور است و سرعت نور آن كه بر زمين مي

ها در مدت يك  مسافت آن با ما هشت دقيقه است. پس چگونه است ستارگاني كه نور آن
رت است از ده هزار مليارد (كيلومتر). پس رسد، سال نوري عبا مليون سال نوري به ما مي

 يك مليون سال نوري چند كيلومتر خواهد بود؟
هـا   شناسان چيزي هم از آن  آسماني كه محتوي اين همه ستارگان است كه حتي ستاره

اند كـه بـه جـز خداونـد     اي موجود ها به اندازه ب و ستارهكنند و در آن از كواك درك نمي
 ندارد.متعال كسي از آن اطالعي 

كننـد و بـا    تصادف نمـي  با هماند، هيچگاه  گان كه در آسمان در گردش ه ستارهاين هم
كننـد. آيـا    برخـورد نمـي   با هـم باشند هيچوقت  اين كه اين همه به سرعت در گردش مي

 شدة طبيعت است؟ ها همه از خلقت توان گفت كه اين مي
كـردن   بـود، احتمـال تصـرف   شناسان مطالعه نمـودم در آن نوشـته    مجلة يكي از ستاره

كردن شش زنبور عسل است كـه در ايـن دنيـا     ها در آسمان همانند احتمال تصادف ستاره
آزاد باشند و پرواز كنند، منظور اين كه گسترش اين كون نسبت به شش زنبور عسل مانند 

 گسترش آسمان نسبت به اين همه ستارگان است.
آزاد باشند به هم تصـادف كننـد، آنگـاه     يعني: هرگاه شش زنبور عسل كه در اين دنيا

ممكن است اين ستارگان به هم برخورد نمايند. زمين كه به شكل كره و تخم مرغ است و 
باشد و داراي اين همه موجودات از انس و جن و شيطان و كـوه و   طح ميسبه نظر بشر م

گان باشـد.  درخت و دره و دريا است و آسماني كه داراي ماه و خورشيد و اين همه ستار
 ها را طبيعت آفريده باشد؟ آيا ممكن است كه همه اين

و جاي تعجب اينجا است كه بعضي از جوانان امروز كه به اصطالح خود را متقـدم و  
زننـد اينگونـه عقائـد را قبـول      و تمدن مي نامند و به همديگر الف پيشرفت روشنفكر مي
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هـا را تصـديق    پذيرنـد و آن  دل مـي  هاي پوچ و بيهـوده را بـا   كرده و اين سخنان و نوشته
 اند؟ دانم چرا؟ و با چه دليلي اينگونه عقايد را پذيرفته نمايند، نمي مي

شود كه اينگونه افراد چيزي از تقـدم و تمـدن را    اگر در بارة ايشان فكر كرد واضح مي
لة قدمآء اند، و تا امروز و فردا و تا مادامي كه اين عقائد را داشته باشند از جم درك نكرده

ده و احساسـي از آن  ييباشند و اصالً بوي تمدن و حضارت را نبو فكران مي و ابلهان و كم
 اند. اند، بلكه بالعكس ننموده

 خدا پروردگار جهانيان است:
آوردن به خدا، اين كه اعتقاد كامل داشته باش كـه خـدا پروردگـار     قضية دوم از ايمان

ا آفريده و عالم حيوانات و عالم گياهـان و عـالم   جهانيان است و او است تنها كه جهان ر
ببينيم  را ها توانيم آن بينيم و عوالمي كه نمي افالك و عالم جمادات و عوالم ظاهري كه مي

همه و همه خداوندي از عدم به وجود آورده و براي هريك قانون عجيبـي قـرار داده كـه    
 هنوز هم كشف نشده.
كنـيم و آنچـه از    سيلة ميكروسـكوب مشـاهده مـي   بينيم و آنچه به و آنچه به چشم مي

ديدگان بشر غائب است و شايستة ديدن نيست. علم طب (پزشكي) و علم فيزيك و علم 
الهي دارند. خداوندي كه هر برگـي از درختـي    شناسي و غيره، همه داللت بر وجود ستاره

هـاي زمـين    وببه زمين افتد در علم او ثابت است، خداوندي كه از تمام جراثيم و ميكـر 
 داند. هاي دنيا را مي داند، خداوندي كه عدد رمال و سنگ ها را مي مطلع است و اندازة آن

داند، خداوندي كه از تمام حركات و سـكنات دنيـا    خداوندي كه قطرات درياها را مي
آگاه است. خداوندي كه تمام دنيا همانند نگين انگشتري در كف دارد و جهان و جهانيان 

 چرخاند. ر ميل بفرمايد ميرا هر طو
 در حقيقت همان خداوندي است كه پروردگار جهانيان است.

باشد و بـس، او اسـت كـه دنيـا را بـه       و او (تنها او) خالق و آفرينندة دنيا و ما فيها مي
فرمايد و تمـام روحـداران آن را از    نظير خود حفظ مي وجود آورده و دنيا را به قدرت بي
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جانوران و حيوانات و حشرات و پرنـدگان و خزنـدگان و غيـره     جن و انس و شياطين و
رزق و روزيشان تعيين فرموده است و هـر   را ها نمايد و قبل از آفرينش آن روزي عطا مي

 كند بايد اعتقاد به اين خدا داشت نه به طبيعت. عمل مي» كن«امري كند به كلمة 
دليل ايمانداري است؟ و تنهـا   اوند)اين چيزها (نشانة اعتقاد به خد داشتن به آيا اعتقاد

كردن خدا كافي است؟ هرگاه هشام به تو بگويد: من  اينگونه عقايد براي پرستش و بندگي
باشـد، آيـا تـو يقـين      اقرار دارم كه خدا خالق همة چيز است و او پروردگار همه كس مي

 .داري كه هشام نامبرده مؤمن است؟ به عقيدة من نه، هشام مؤمن واقعي نيست
هـاي   هاي پيشين و ملت كند، زيرا كه بيشتر امت و اين تنها براي ايمانداري كفايت نمي

 اند. گذشته اين عقايد را داشته
ر اسالم محمد پيغمب» خدا خالق همه چيز است«اند:  كفار قريش نيز بر اين عقيده بوده

گفتند: خدا،  پرسيدند: چه كسي دنيا را آفريده؟ مي موقعي كه از كفار قريش مي مصطفي
 »رب أنظرين«و  »رب بام أغويتني«گفت:  ابليس عليه اللعنه هم اين عقيده را داشت و مي

يا به سبب اين كه مرا اغواء نمودي و خدايا مرا مهلت بده. پس بدين معني است: خدا
برده است و به  بنابراين، ابليس هم اعتقاد به وجود خدا داشته و نام او را به زبان مي

كون به معني عالم وجود  خدا صاحب دنيا است:او تعالي اعتراف داشته است.  وحدانيت
باشد و خدا تبارك و تعالي صاحب اصلي آن است و همين موضوع قضية سوم خواهد  مي

 بود.
كه عالم وجود براي خدا و از آن خدا است و هيچكس در آن با او شريك نيست و در 

اشت و خدا در اين جهان هر طـور بخواهـد   چيزي از موجودات با وي شركتي نخواهد د
ميرانـد و   نمايد و او صاحب كل اختيار و آزاد و مالك و متصرف و مختـار اسـت مـي    مي

 فرمايد. زنده مي
تواني مرگ را از خود براني و در اين دنيا جاويد بماني؟ آيا قادر هسـتي بـر    آيا تو مي

ت كه به هركس بخواهد مرگ اين كه خود را از مرض و بيماري نجات دهي؟ خداوند اس
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دهـد و   بخشد، خداوند است كه بـه يكـي مـرض مـي     دهد و بعضي ديگر را حيات مي مي
دهد. خداوند است كه بعضي شهرها را به سبب باران زيـاد   ديگري را از مرض نجات مي

 نمايد. نمايد و شهر ديگري را از تشنگي مردم و گياهان و حيوانات را نابود مي تلف مي
م در چند سال گذشته سيل (فيضانات يعني: كثرت و روانـي آب يـا سـيل) در    ياد دار

شمال كشور ايطاليا تعدادي شهر و روستاها را نابود كرد، قصبات و شهرها را بـه نـابودي   
 كشانيد و جمعيت فراواني از مردم را به هالكت رسانيد.

راني و بـا  در صورتي كه در آن وقت و در كشور هندوسـتان قحطـي و خشـكي و بـي    
شده و حيوانات از تشنگي تلف گشته و تا به  آبي بزرگي رسيده بود كه درختان خشك بي

كه آب جيره بندي گرديده و مردم آنجا بر حسب تعداد افراد خانواده و بـه وسـيلة    جايي
 نمودند. معرفي شناسنامه آب آشاميدني دريافت مي

سـيل نمـوده و كشـور     ببينيد قدرت خداوند متعال در يك روز كشـوري غـرق آب و  
كشـاند. خداونـد متعـال بـه يكـي       آبي به هالكـت و نـابودي مـي    ديگري از تشنگي و بي

فرمايد و به ديگري تنها فرزنـداني ذكـور و بـه ديگـري      فرزنداني (ذكور و اناث) عطا مي
بينيد هـيچ   دهد و به كسي ديگر كه آرزوي داشتن فرزندي در خواب مي فرزندان أناث مي

نمايد، كـودكي كـه    دهد و بعضي مردان و بعضي زنان را نيز عقيم خلقت مي فرزندي نمي
گيرد و پيرمردي كه در فراش بيماري خوابيـده   هنوز در سن طفوليت است روحش را مي

گـذارد. جمعيـت شـهري را از بـرف و      و حس و حواس خود را از دست داده زنـده مـي  
فرسـا تلـف    و گرمـاي طاقـت  كند و جمعيت شهر ديگري را از حـرارت   سردي نابود مي

ها را نگه  كند و در شهري ديگر آپارتمان كند، شهري از زلزله و زمين لرز، زير و باال مي مي
 دارد. مي

 خداوندي كه بايد پرستش شود:
مطلـق اسـت و    دنيا و او متصرف خدا مالكدارند كه به همين سبب بيشتر مردم اقرار 

دن كافيسـت؟ بلكـه بـراي تكميـل شـروط آن بايـد       آور ليكن آيا تنها اين اقرار براي ايمان
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. هرگاه شخصـي بـه وجـود خـدا ايمـان      كه از خدا بايد پرستش شوداعتماد كامل داشت 
داشته باشد و يقين بداند كه او پروردگار جهانيان است و اين كـه او صـاحب تمـام دنيـا     

ح دانست؟ توان آن شخص را مؤمن صحي است و لكن او را عبادت و اطاعت نكند، آيا مي
 فرمايد: خداوند متعال در قرآن مي

ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿
َ
 .]٣-١الناس: [ ﴾٣ �َّاِس َِِ�ٰهِ   ٢ �َّاِس َملِِك   ١ �َّاِس أ

رب النـاس «ها كلمـه النـاس را تكـرار نمـود. و نفرمـوده:       چرا خداوند در اين سه آيه

و پروردگار ايشان. از ايـن   يعني نفرموده كه خداي مردم و صاحب ايشان »وملكهم وإهلهم

ها سه مسئلة مهم وجود دارد. بدين جهت كـه هـر    گيريم كه در اين آيه موضوع نتيجه مي
داند بايد به اين سه مسائل اعتقاد كامل داشته باشـد و   كسي كه خود را مسلمان واقعي مي

هر كسي كه به يكي از اين سه مسائل تصديق كرده و به دو تاي ديگـر تصـديق صـحيح    
از ايـن كـه خداونـد     اند عبارتگانه  هاي سه باشد. و اين مسئله نكند، مسلمان صحيح نمي

نمودن در ايـن سـه مسـائل     ييمتعال پروردگار مردم و خداي مردم است و تبعيض و جدا
 درست و شايسته نخواهد بود.
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است و اين كه  داشتن به خداوند بزرگ و به اين كه او سبحانه پروردگار جهانيان ايمان
است  باشد. اين امور از اعمال قلب و مربوط به دل بشر دنيا و تمام موجودات مي مالكاو 

ها اعتقاد صحيح داشته باشد. أما ايمان به اين كه خداوند يكتا و  كه هر مسلماني بايد به آن
مل و كردار كند، بلكه با وجود اعتقاد به آن ع همتا است تنها به اعتقاد با دل كفايت نمي بي

هم بايد به همراه داشته باشد. بنابراين، هر كسي كه معتمد به وجود خدا باشد. ولي نمـاز  
نداشته باشد. مؤمن حقيقي نيست،  ييو روزه و زكات و حج و حالل و حرام پيشش معنا

و اگر كه اعتقاد صحيح به وجود خدا و اين كه او صاحب جهانيـان اسـت داشـته باشـد،     
كند اين است كه مقصـود از   ستين چيزي كه در ذهن انسان خطور ميعبادت چيست؟ نخ

از آنچه كه انسـان بـه    ها است عبادت ذكر خدا و نماز و روزه و تالوت قرآن و امثال اين
صحيح و حق است. اما بايد دانست كه  كند. در حقيقت اين انديشه درگاه خدا نزديك مي

امل امور و فرائض ديگـري هـم خواهـد    كلمة عبادت محدود بر اين امور نيست، بلكه ش
بود. و آن اين است كه معني اصلي و واقعـي كلمـة عبـادت شـامل هرچيـزي اسـت كـه        

 ندگان خدا است، به شـرطي كـه شـروع   دادن آن موجب رضايت خدا و خشنودي ب انجام
دين اسالم آن را ممنوع قرار نداشته باشـد و بـه شـرطي كـه انسـان مـؤمن منظـورش از        

آوردن خشنودي خداوند متعال  فقط جلب رضايت خدا و به دست نين كاريدادن چ انجام
ها است. روزه و حـج بهتـرين    ها است. زكات از بهترين عبادت باشد. نماز بهترين طاعت

باشد، امر به معروف و نهي از منكر مهمتـرين واجبـات هـر مسـلماني اسـت.       طاعات مي
نمـودن   وندي عبادت است، ازدواجداشتن بر طاعات خدا خوردن به قصد تقويت و قدرت

آوردن مال و ثروت به منظور دادن زكات  به قصد عفت و پاكدامني عبادت است، به دست
و صدقه و كمك به فقيران و مسكينان و محتاجان عبادت است. تحصيل علم و دانش بـه  

نمودن مسلمانان بـه طريـق خيـر و عـدالت      قصد پند و نصيحت و ارشادنمودن و هدايت
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دادن امور خانوادگي و واجبات خانه اطاعـت از شـوهران و پـرورش     است. انجام عبادت
دار عبـادت اسـت.    براي زنان خانه شان براي جامعه در حقيقت آوردن فرزندان و به صالح

هـا فقـط    شود، به شـرطي كـه از انجـام آن    بنابراين، همة اين كردارها عبادت محسوب مي
ردن رضايت خداوند بزرگ باشد. نمازگـذار هرگـاه بـه    آو ابتغاء وجه اهللا تعالي و به دست

دار هرگـاه قصـدش از    قصد شهرت و مدح ديگـران نمـاز بخوانـد صـحيح نيسـت. روزه     
 اش مردود است. داري جلب توجه مردم و تعريف ديگران باشد روزه روزه
ندارد، بلكه به جاي اجـر و   صدقهبدهد ثواب  جري كه به قصد رياء و افتخار صدقهتا
زكات گناه و معصيت مرتكب شده است. مقتدري كه چون چيزي بـه كسـي بدهـد     ثواب

اي دست مساعدت دراز كند، سپس بـر او منـت نهـد     (صدقه بدهد) و يا به فقير و بيچاره
شود كه مقصـود   اش مردود و باطل است. پس عبادت بر كاري و گفتاري اطالق مي صدقه

 از آن رضايت خداوند متعال باشد.
الم و دانشمند و واعظي كه هدفش تنها رياء و افتخار و مدح مردم باشـد  و همچنين ع

اي  و اين كه ديگران او را تعريف كنند، در واقع از گفتار خود هيچگونـه پـاداش و نتيجـه   
دريافت نخواهد كرد. زيرا عبادت واقعي بايد فقط براي خاطر خدا و رضايت خدا باشـد.  

باعث رضايت خدا و استفادة مـردم باشـد عبـادت     و هر كاري را كه انساني انجام دهد و
 فرمايد: باشد. زيرا كه انسان فقط براي عبادت آفريده شده. و خداوند در قرآن مي مي

�َس وَ  �ۡ�ِنّ َخلَۡقُت  َوَما﴿  .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥ِِّ� ِ�َۡعُبُدوِن  �ۡ�ِ
 ».و بندگي كنند ام مگر در حقيقت براي اين كه مرا عبادت جن و انس را نيافريده«

 روح عبادت:
نمودن خداوند متعال در حقيقت هـم داراي روح اسـت و هـم داراي     عبادت و بندگي

 يـي داشتن به خداوند بزرگ كه او را به عبادت واداشـته و آرزو  جسد. پس روح آن عقيده
 اء و انـدام انسـان خواهـد   دادن آن با اعض رده عبادت و انجامآو ت ميكه به خاطر آن عباد



 77 توحيد الهي

هاي عبادت محسوب شده كه هر انساني  د. مثالً: نيت نماز و نيت روزه و نيت حج روحبو
در وقت نيت نماز يا نيت روزه و يا نيت حج اميد پاداش نيـك آن را در دل دارد و آن را  

ركوع و سـجود و قـراءت    آورد و اما جد عبادتآوردن رضايت خدا به جا  براي به دست
بسـتن بـه حـج و طـواف      ز جميع مفطرات در روزه و احرامكردن ا در نمازها و خودداري

خانه خدا و ايستادن در زمين عرفه است، خالصه هـر نيـت خـوبي كـه مسـلماني در دل      
و هرچه به وسيلة دست و پا و زبان انجام گيـرد جسـد عبـادت     داشته باشد روح عبادت

 باشد. مي
آوردن رضايت خدا نباشد.  تو اما هرگاه يكي از عبادت الهي مثالً نماز به قصد به دس

جسدي بدون روح خواهد بود، صاحب آن هيچگونه نتيجه و پاداش نيكي از آن به دست 
 .آورد نخواهد

 اساس در توحيد الهي:
اساس ايمان اين است كه معتقـد باشـيم كـه خداونـد متعـال تنهـا او اسـت كـه هـم          

ر همه به دست خدا و بـه  آور است. مقصود از آن اين كه خير و ش رساننده و هم زيان نفع
ارادة خود او است كه هيچكس در اين موضوع با او شريك نخواهد بود و ناچاريم كه در 
اين خصوص توضيح بيشتري بدهيم: خداوند متعال خالق و آفرينندة همه چيـز اسـت. او   
تمام موجودات دنيا را به وجود آورده و خداوند به ما عقل و هوش عطـا فرمـوده تـا بـه     

بد را از هم تمييز بـدهيم و حـق و باطـل را از همـديگر     و آن خير و شر و خوب وسيلة 
هـا   كه خـدا آن  ييم و به ما فرموده: به واسطة عقل و هوش خود در چيزهاييتشخيص نما

هـا و   ها فكر كنيـد، و بنگريـد چيسـت در آسـمان     را خلقت نموده بينديشيد و در بارة آن
 زمين؟

هـا را آفريـده    م مشاهده كرديم كه بعضي از آنچه خدا آنما وقتي در اين دنيا انديشيدي
هـا   بعضي بر بعضي ديگر تسلط دارند و به ديگران چيره و قاهر هستند. مثالً: آتش درخت

كند و پشه هرگاه بني آدم را نيش بزند او را بـه   ها را خاموش مي سوزاند و اب آتش را مي
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ست درخت (الكينـا) وجـود دارد، هرگـاه    اي كه در پو سازد و ماده مرض ماالريا مبتال مي
ـ   شده به آن مداوتي گردد شـفا مـي  شخصي كه به ماالريا (المالريا) مبتال د. و خداونـد  ياب

مضـر   يياي قرار داده. در صورت تنهـا  عال بين بعضي از مخلوقات خود را رابطه حسنهتم
 بسيار نافع و مفيد خواهد بود. با همشدن  ولي در حالت اجتماع

 با هـم آور، ولي هرگاه  اي است مضر و سوديوم نيز عنصري است زيان كلور مادهمثالً: 
 باشند. مخلوط و امتزاج شود بسيار مفيد و نافع مي

آيد كه مورد احتياج همه كس است و آن نمـك طعـام    اي از آن دو به دست مي و ماده

قوانني باشند ( روابط محكم و عالقة ناگسستني داشته با همباشد و آنچه كه در زندگي  مي

كه بين برخي از اين چيزها قرار دارد همة مانند عالقة  ييها نامند. و اين رابطه مي )الطبيعـة

تـر   آتش و هيزم و آتش و آب ظاهر و آشكار نيست، بلكه عالقة بعضي از آن چيزها دقيق
باشند. خداوند متعال در اين دنيا براي دفع هـر بيمـاري داروي مخصـوص     تر مي و عميق

قرار نداده كه  عين فرموده و لكن داروي مرض و بيماري ثابت و آشكار در جلو چشم مام
دور از  جـايي بدون تفكر و انديشيدن در آن استعمال كنيم. ولي آن دواءها و داروها را در 

قابل قبول ما نيست. پنسـلين كـه    ييچشم ما گذاشته كه حتي وجود آن را در چنين جاها
را در عنصر گنديدگي سـبزي كـه ظـاهر آن سـمي خطرنـاك و      شفادهنده است، خدا آن 

 كشنده است قرار داده است.
همانگونه كه عطورات و بوي خوشي از مادة سياه و زشتي كه به نام قطران اسـت بـه   

آيد (قطران) روغني است كه از بعضي دخرتان مانند صـنوبر و غيـره بـه دسـت      دست مي
آور  اي كه ظاهراً مضر و زيان فيد و نافع كه از مادهاست م ييآيد) بنابراين، بسيار چيزها مي

 آورند. است به دست مي
ولي در حقيقت بايد يقيني داشت كه خير و شر و نفع و ضرر به دست خـدا اسـت و   

تواند نتيجه خير يا شر نفع و يا ضرر را بـه بنـدگانش برسـاند.     خداوند متعال است كه مي
رسد، نتيجة كردار و زحمت همان  به كسي ميهمانگونه كه روشن است بعضي خيرها كه 
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خـورد و   بنده است و حصول شر هم چنين است. يكـي مـادة خطرنـاك و سـمي را مـي     
كند و بـه سـبب سـكته قلبـي چشـم از دنيـا        ميرد، و ديگري خوراك لذيذي تناول مي مي
 دانيم. بندد كه سبب و علت آن را نمي مي

دست خود انسان است و انسان است كـه  به  ه خير و شر، نفع و ضررو بايد دانست ك
بايد سرنوشت خود را بسازد و خير و شر و خوب و بد را از همديگر جدا سـازد و بايـد   
به مغز خود فشار آورد و راه نيكي و سعادتمندي را براي خود و ديگران تشخيص بدهـد  

طلـب يـاري و مـدد     و در اين امور فقط از خداوند بزرگ اسـتعانت و كمـك بخواهـد و   
نمايد، از فكر و عقل خود استفاده كند و مغز خود را به كار انـدازد و مسـبب سرنوشـت    

 جستن بر دو نوع است. خود باشد، ناگفته نماند كه استعانت و ياري
استعانتي كه اسالم آن را مباح كرده است و استعانت ديگري كـه اسـالم آن را ممنـوع    

 قرار داده است.
ود و دو همسـاية نزديـك داشـته باشـي. يكـي از      هرگاه يكي از فرزندانت مريض شـ 

باز اگر تو بـروي و پزشـك را بـراي      همسايگانت پزشك باشد و ديگري ساحر و شعبده
فرزند بيمارت بياوري تا او را به وسيلة قرص و آمپول تداوي كنـد، در حقيقـت كـار بـه     

استفاده و طلـب   اي و از استعانتي كه خداوند متعال آن را حالل و مباح نموده كرده جايي
 وسيله دربگذرد. اي ولو فرزند بيمارت بدين كمك نموده

فرزند بيمارت احضار كني،  ات كه جادوگر و ساحر است براي اما اگر بروي و همسايه
ساحر هم از طريق غير مشروع فرزند تو را تداوي كند. مثالً: بنـدي در گـردنش ببنـدد و    

اي و از راه غيـر معقـول و    دي انجـام داده نمـو  گلوي او را بفشـارد. در حقيقـت كـار بـي    
اي ولو فرزنـدت از ايـن راه شـفا     مشروعي كه خدا آن را ممنوع نموده طلب كمك نموده

 يابد.
طلب كمك و استعانت از بشر هم محدود است، مثالً: هرگاه قنبر مـريض شـود و بـه    

 ت.خدمت پزشكي برود وي را تداوي كند و طلب شفايافتن از وي نمايد درست اس
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ولي هرگاه آن پزشك بميرد و قنبر نامبرده مريض شده به سر قبر همان پزشـك اولـي   
برود و با داد و فرياد طلب كمك و شفا نمايد كار غلطي است كه در شرع اسـالم ممنـوع   

 خواستن از هر بشري محدود است. است. پس از اينجا معلوم شد كه كمك
هر مكـان و زمـان و بـا هـر لهجـه و      طلبيدن از ذات مقدس خدا هميشه در   اما كمك

 زباني صحيح و مباح و واجب خواهد بود.
ها به  اي از آن قنبر نامبرده در صورتي كه از استعمال دواء و داروها عاجز شود و نتيجه

دست نياورد، هرگاه به خدمت شخصي صالح األعمالي برسد و از وي طلب دعاء خيـر و  
كرده و از راه صحيح و مشروعي طلـب كمـك و    اييجدادن پناه آورد كار به   يا به صدقه

ها  ت عالم و شخص صالح اگر قنبر بر قبر آناست. همچنين هرگاه بعد از موياري نموده 
برود و طلب كمك كند و دعاء خير از ايشان بجويد كار خالفي كـرده و مرتكـب گـاهي    

 شده است. زيرا كه از آنچه خدا آن را ممنوع فرموده كمك خواسته است.
  هاي مجاز مشروع و درست است و كمك خواستن از طرق مباح و راه  بنابراين، كمك

باشد. مثالً: در صورتي كه همسر  هاي غير مجاز ممنوع مي خواستن از طرق غير مباح و راه
خسرو زني عقيم و نازا باشد، هرگاه خسرو وي را به خدمت پزشـكي ببـرد و بـه وسـيلة     

هـا را كشـف نمـوده اميـد حمـل و داراي       كه علـم آن  آمپول و قرص و داروهاي ديگري
زدن بـه   فرزندشدن كند درست است. اما هرگاه خسـرو همسـر خـود را بـه قصـد چنـگ      

هاي و (جامع الحنابله) در كوه فاسيون ببرد كه همسرش حامله شود درست نيسـت،   حلقه
 بلكه حرام است.

ع است (سورية فعلي) كـه  مالحظه: جامع الحنابله در كوه قاسيون در سرزمين شام واق
مردم شام در زمان قديم همسران نازاي خويش را بـه قصـد حاملـه و باردارشـدن بـه آن      

رجـب نگـه    ها در روزهاي جمعه از ماه و مدتي همسرانشان را در آن كوه بردند ها مي كوه
كـردن بـه    طلبيدن از قوانين طبيعـت و رجـوع    شود كه كمك داشتند. از اينجا معلوم مي مي
هـا جـائز و    نمودن از راه مشروع آن همة ايـن   ي كه از آن امر با اطالع باشد و كوششكس
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مباح است. در صورتي كه بايد يقين داشته باشيم كه نافع و ضار حقيقـي همانـا خداونـد    
خواسـتن از    باشد و احدي در امور او تواناي تعرض و دخالت نيسـت و كمـك   متعال مي

 باشد. از هرگونه و هر نحوي كه باشد گناه مي هاي غير صحيح طرق باطله و راه
جستن غير از خداونـد اعـم از جـن و انـس و      وم شد كه ياريلعع مپس از اين موضو

شـود صـحيح    مالئكه و شياطين و قبور صالحين كه به اصطالح امروز (قبر پير) ناميده مي
ـ   نيست و انسان در مقابل كمك ين اسـالم  خواستن مخالف قرآن و سنت و احكام دين مب

 است.

 تحليل و تحريم به دست خداوند يكتا است:
ما نوع بشر اينگونه منافع را كه به دست آوريم و با كمك قوانين طبيعت به منـافع بـه   

شود. چون كه خداوند بـه مـا    وب ميل گرديم در حقيقت منافع دنيوي محسخصوصي نائ
باشيم، ولي بر امـور   مي عقل و هوش داده و ما با كمك عقل و هوش بر اين چيزها مسلط

ها  اند كه عقل بشر در ادراك آن ماوراء الماده مسلط نخواهيم شد. امور ماوراء الماده اموري
ها را ندارد.  ديدن آن ييماند و از چيزهاي غيبي شمرده شده كه ديدگان بشر توانا عاجز مي
ع و براي دفع و آوردن مناف كنيم براي جلب و به دست ما بشر سعي و كوشش مي بنابراين،

ها. و لكن اين سعي و كوشـش مـا در دائـرة مـاده اسـت، از حـدود مـاده         دوركردن زيان
هيچگونه جلـب   ييتوان تجاوز كرد و براي جلب منافع و دفع زيان همين دنيا و توانا نمي

منافع و دفع اضرار اخروي نخواهم داشـت. و لكـن خداونـد متعـال بـراي جلـب منـافع        
كردن به فرائض و واجبـات   دگان خود معين نموده و آن سبب عملاخروي سببي براي بن

جستن  ديني است و همچنين براي دفع اضرار اخروي سببي معين نموده و آن سبب دوري
گرداندن فقط به دسـت خداونـد بـزرگ     باشد. پس حالل و حرام از محرمات و مناهي مي

است و هيچ كس حـق  است. ثواب و عقاب به دست خدا و حالل و حرام به دست خدا 
تواند بگويد: اين  تعرض در دساتير و امور الهي نخواهد داشت و احدي از پيش خود نمي

حالل است. و آن حرام، آن ثواب و اين گناه است، هرچيز كـه خـدا آن را حـالل نمـوده     
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(مثالً: گوشت حيوانات گوشت كسي حق دخالت در آن ندارد). و هر چيزي كـه خـدا آن   
ثالً: ارتكاب زنا، كسي حق سخن يا اظهار نظر در آن ندارد و هر كسي كـه  را حرام كرده م

و حاللي را حـرام يـا حرامـي را حـالل بدانـد از دسـاتير        در امور خداوندي دخالت كند
 خداوندي مخالفت كرده و بدين سبب مرتكب مخالفت گرديده است.

 محبت خدا و ترس از خدا:
رد و از چيزهاي ديگري نيز متنفر است. وي دا را در زندگي دوست مي ييانسان چيزها

دارد. منـاظره زيبـا را دوسـت دارد.     مزه را دوست مي طعم و خوش خوراك لذيذ و خوش
كه بعضي از مردان زنان را بـه درجـة عشـق     جاييمعموالً مردان با زنان محبت دارند، در 

ايم در اين دنيا  گفتهكنند و لكن همانطور كه قبالً  دوست دارند و با ايشان اظهار محبت مي
 داشتن محبتي خواهد بود محدود كه پاياني خواهد داشت. دوست

كنـيم،   ما معموالً هرگونه سود و منافع را دوست داريم، خوراك لذيذ و بامزه پسند مي
پسنديم، اما محبت و  اما هرگاه گنديده شود به ضرر تبديل گردد، بدون شك ما آن را نمي

سان در برابر حق تعالي در دل دارد محدود نيسـت، بلكـه آن   مودت و خاطرخواهي كه ان
محبت دائمي و ناگسستني است كه پاياني ندارد. همچنين ترس حقيقي بايد فقط از خـدا  

باشد. انسان در زندگي خود از  باشد و از هيچكس و هيچ چيز بدون او ترسيدن جائز نمي
ترسـد، از سـم و    از درندگان ميترسد،  ترسد. از آتش سوزان مي بسياري از مخلوقات مي

ترسد، شاگرد از  ترسد، فرزند از پدر خود مي مواد خطرناك بيم دارد، از ظالم و ستمگر مي
ها محدود است و حتمـاً پايـاني خواهـد داشـت.      آموزگارش ترس دارد و لكن همة ترس

 هـا  نترسد، هرگاه از درندگان نجات يابد از آ ديگر از آن نميو  شود هرگاه آتش خاموش
ترسد، هرگاه ستمگري بميرد ديگر ترس از او ندارد، مواد سمي هرگاه كناره انداختـه   نمي

ترسد، در صورتي كه آموزگار  شود از آن ترس نداردند. هرگاه پدر مهربان شود از او نمي
عوض شود ديگر از او هيچگونه ترس ندارد. پس ترسيدن بشر از بشـر ماننـد خـودش و    

يابد. اما خوف از خداوند متعال براي هيچكس  ود است كه پايان ميحيوانات و اشياء محد
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و هيچ چيز محدود نيست، مسلمان واقعي بايد در تمام مدت عمر خود از خـدا بترسـد و   
در هر مكان و زمان بايد خدا را در نظر داشته و از مخالفت بـا او بپرهيـزد، در شـب، در    

ي، در كودكي، در پيـري خالصـه در همـة    روز، در حضر، در سفر، در بيماري، در تندرست
اوقات و لحظات عمر خود بايد از خدا بترسد و در ابتداء هر كار خالف بايستي اول خدا 

داشتن انسان  اي از او غفلت نكند، زيرا كه ذكر خدا را در نظر را به ياد آورد و هيچ لحظه
مثالً: كسي  نمايد، جتناب ميدارد و از كار حرام ا را بسياري از كارهاي حرام و ناروا بازمي

خواهد روزة ماه رمضان را بخورد و با خوردن قطعه ناني و يـا قطـره آبـي روزه را     كه مي
بردن به نان يا به آب خدا را به ياد آورد و يقين داشته كه در  باطل كند، اگر در موقع دست

كنـد،   اميدن اجتناب ميدن و آشربيند، يقيناً از اين كار يعني از خو اين هنگام خدا او را مي
دزد در موقع دزدي هرگاه خدا را در نظر بياورد و بداند كه او از نظر خدا پنهان و غائـب  

كند. زناكار در موقع زناكاري اگر خدا را به نظـر   شود بدون شك از دزدي اجتناب مي نمي
زنا پرهيـز  بيند بدون شك از ارتكاب  خود آورد و يقين داشته باشد كه خدا الزماً او را مي

كند. فرض كنيد يكي از جوانان بخواهد در جاي پنهاني استمناء كند و هنگام شروع به  مي
ـ  د و آن جوان از پنجرهآن پدر خود يا يكي از دوستانش او را ببينن ا يكـي از  اي پدرش و ي

شود و از  دوستانش كه او را در نظر دارند مشاهده كند. آيا آن جوان از كارش پشيمان نمي
شـود و در مقابـل ايشـان     كشد؟ شكي نيست كه پشيمان مـي  و دوستش خجالت نمي پدر

زده است و تا مادام العمر هرگاه پدر و يا همان دوستش را ببيند حيثيت و  هميشه خجالت
افكنـد، و   ن مـي ييها سر خود را به پـا  ها ندارد و هنگام مالقات با آن شخصيتي در جلو آن

 آورد. ه ياد ميهمان كار غير مشروع خويش را ب
پس وقتي خالفكاري در برابر بشري مانند خودش ايـن همـه خجالـت دارد، چـرا در     

كشـد، بـا وجـود     برابر خدا داناي آگاه كه هيچ چيزي بر وي پوشيده نيست، خجالتي نمي
 بيند چرا دست از كارهاي خالف اسالم برندارد؟ اين كه خدا او را مي
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ما از خداونـد متعـال كـه تمـام دنيـا را در كـف       ترسد، ا چرا از بشري همانند خود مي
 كند؟ قدرت خود دارد شرم و حياء و ترس نمي

واقع ترس از خدا در قلب انسان بايد اثـر بگـذارد و او را از انجـام كارهـاي      چون در
ناروا بازدارد و از اوامر او اهمال و كسالت ننمايد، هركس خدا را دوسـت دارد و از خـدا   

 او و پيغمبر او و قرآن او باشد. تابع شهوات و هواهاي نفساني نگردد. بيم دارد بايد مطيع
دارد بايد هميشه در فرمـان او و در اطاعـت او    زيرا هر كسي كه ديگري را دوست مي

 باشد:

ِّبوَن  قُۡل ﴿ ُُ ُُۡم  َ ِِن ُكن َّ  .]٣١آل عمران: [ ﴾ٱتّبُِعوِ� فَ  �
گر شما خدا را از روي حقيقت و اخالص دوست به مردم ابالغ كن كه ا )اي پيغمبر اسالم!(«

 ».داريد. پس تابع من باشيد

و بايد دانست كه خوف از خدا بر هر فرد مسلمان واجب و الزم است و ترس از خدا 
باشد. اطاعت غير از خدا هم محدود است. امـا اطاعـت از خـدا محـدود      غير محدود مي

باشـيم در   هستيم مطيع والدين خود مينيست، ما مطيع بعضي از بشر هستيم، مطيع علماء 
 باشـند. مـثالً: مـا از    هـا محـدود مـي    اطاعت آموزگاران خود هستيم. اما همة اين اطاعـت 

كنـيم، مطيـع    كنيم. از پدر و مادر خود پيـروي مـي   دانشمندان براي كسب علم اطاعت مي
د معلم خود هستيم. همسران مطيع شوهران خـود هسـتند، سـربازان مطيـع فرمانـدة خـو      

اند، اطاعت از بشر يا براي تحصيل دانش و كسب  ها محدود ند. اما تمام اين اطاعتباش مي
علم و معرفت است. و يا به طمع مال و ثروت او است و يا به خاطر محبت با او است و 

باشـند و   هـا مطلـق نمـي    يا اين كه به سبب ترس از او است كه تمام اين پيروي و اطاعت
ها است. اما اطاعت از خدا نامحدود اسـت   ي براي اينگونه اطاعتبدون شك و ريب پايان

كه هر انسان با انصافي بايد در خير و شر و حالل و حرام و در خوشي و ناخوشي مطيـع  
 خدا باشد.



 85 توحيد الهي

و آنچه قابل اهميت است كه بايد فهميد: اطاعت بر دو نـوع اسـت. اطاعـت مطلـق و     
خداوند متعال است كه بـه هرچـه خـدا     كردن از اطاعت غير مطلق. اطاعت مطلق اطاعت

دستور فرموده بدون چون و چرا و بدون اظهار نظر در باره آن بايد اطاعـت و اسـتجابت   
هـا را انجـام    كنيم. خدا نمازهاي پنجگانه بر مسلمانان واجب نموده، بدون ترديد بايـد آن 

قرر كـرده؟ چـرا   م كه چرا نماز بر ما فرض نموده؟ چرا در پنج اوقات مييدهيم. ديگر نگو
چرا ركوع  نماز صبح دو ركعت و نماز مغرب سه ركعت و نماز عشاء چهار ركعت باشد؟

يكبار و سجود دو بار باشد؟ چرا نمازهـاي روز اخفـاء و نمازهـاي شـب جهـر خوانـده       
شوند؟ چرا نماز بر جميع مسلمانان جهان فرض عـين باشـد؟ چـرا و چـرا؟ در حقيقـت      

دليل ضعف ايمان است. و هيچكس نبايد در اينگونـه   بيهوده ها ها و پرسش نگونه سؤالاي
ترين عبادت الهي و از اطاعـت مطلـق    امور دخالت و انتقاد كند، زيرا كه نماز يكي از مهم

محسوب شده كه چون و چرا در آن الزم و صحيح نيست. زكات هم يكي از اركان اسالم 
ال مـالي امـوال خـود را حسـاب     و يك نوع از اطاعت مطلق است. أغنياء بايد اول هر سـ 

كنند، و چون به حد نصاب برسد بايد مطابق دستور خدا به فقيران و مستحقان بپردازنـد،  
م: زكات چرا فرض شده؟ چرا بايد به فقيـران و مسـتحقان داد؟ در يـك    ييديگر نبايد بگو

ش ارز هزار تومان چرا بايد بيست و پنج تومان پرداخت؟ چرا و چرا در اين موضـوع بـي  
است. روزه چهارمين اركان اسالم كه بر هر شخص مسـلماني كـه بـاغ و عاقـل باشـد و      

گرفتن داشته باشد بايد ماه مبارك رمضان را از سحرگاه تا غروب خورشيد  قدرت بر روزه
گفـتن و غيـره    از جميع مفطرات اعـم از خـوردن و آشـاميدن و جمـاع و دشـنام و دروغ     

و فقيري كه به سن بلوغ رسـيده باشـد فـرض عـين      خودداري كند و بر مرد و زن و غني
اي سؤال كند چرا روزه فرض شده است؟ چرا روزه فقط در ماه  باشد. حاال اگر پرسنده مي

هـا   شده؟ چرا بر همه كس فرض گرديـده اسـت؟ در حقيقـت ايـن سـؤال      رمضان فرض
چـون و  هاي مطلـق اسـت    عقلي است. زيرا كه روزه هم يكي از اطاعت بيهوده و دليل كم

باشد. حج پنجمين اركان اسالم است: و در مدت عمر فقط يـك بـار    چرا در آن جائز نمي
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بودن طريق كـه از   باشد، البته به شروط آن: داشتن توشة راه و مصرف آن و امن واجب مي
مشرق زمين و مغرب زمين در يك موسم و در يك ماه ذي الحجه و در يـك لبـاس و در   

انجام فريضة حج بيت اهللا الحرام. حال اگر منافقي بپرسد چـرا  شوند، براي  يكجا جمع مي
حج فرض است؟ مقصود از حج چيست؟ طواف خانه براي چيسـت؟ ايسـتادن در زمـين    

ها بيخودي است. زيرا كه نماز و روزه و زكات و حج و  عرفه براي چيست؟ اينگونه سؤال
درنـگ و   هـا بـي   دا بـه آن ها از فرائض عبادت مطلقه است كه به مجرد دستور خـ  غيره آن

بدون چون و چرا بايد انجام گيرد. به همين منوال محرمات هم از امور مطلقه است. زنا و 
ربا و خمر و گواهي به زور و دروغ و دشنام و قتل و قمار و غـش در فـروش و دزدي و   

هـا   نمـودن در آن  ظلم به بندگان خدا از امور مطلقه هستند كـه اظهـار رأي و ابـراز نظـر    
م و از هرچـه بازداشـته امتنـاع    ييدرست نيست. و هرچه خدا امر فرموده به آن عمـل نمـا  

كنيم. اگر ضعيف اإليماني بگويد: چرا زنا و ربا و خمر حرام باشد؟ چـرا قتـل و غـش و    
هـا از محلـالت و محرمـات اطاعـت مطلـق       ظلم روا نباشد؟ بنابراين، همـة ايـن اطاعـت   

ها عمل كند. زيرا كـه   ها ندارد. فقط به آن ت در آنباشند كه احدي حق تعرض و دخال مي
بشر  نيك بختيخداوند متعال چيزي بر بندگان خود فرض نفرموده، مگر براي سعادت و 

باشد و چيزي بر بندگان خود حرام ننموده مگر اين كه براي مصلحت بشر خواهد بود.  مي
باشد، ولي  تر مي تر و آگاهو خدا به نفع و ضرر و خوب و بد بندگان خود از همه كس دانا

 داند. بشر نمي

 هاي صفات الهي: آيت
خداوند متعال در بسياري از آيات قرآن خود را با الفاظي گونـاگون وصـف نمـوده و    

دارنـد خـود را توصـيف     ييبراي اين كه مردم او را بشناسد به الفاظي كه بشر به آن آشنا
ـ  ال او نيسـت، خـدا خـود را بـه ايـن      فرموده است. در صورتي كه هيچ چيز مانند او و مث

كلمات وصف كرده است. الرب: يعني پروردگار، الخالق: آفريننده، عليم: دانا، بصير: بينـا،  
 فرمايد: خدا در شأن خود مي
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ََُوىٰ  �ۡلَعۡرِش َ�َ  �لرّۡحَ�ٰنُ ﴿  .]٥طه: [ ﴾٥ �ۡس
 .»استوا نمود(خداوند) رحمان (است كه) بر عرش «

بلند آمده است. (خـدا   جايياموس عرب به معني: قرارگرفتن در و كلمة اإلستواء در ق
بر عرش نشست و جا گرفت، مانند معلمي كه بر روي صندلي منيشيند. ولي خدا كه مانند 

لفـاظ و  ابراي تنگـي   بشر نيست و موجودي قابل ديدني نيست كه بر عرش بنشيند). پس
ت. و اينگونه عبـارات در واقـع   بودن علم بشر خود را اينگونه توصيف فرموده اس محدود

و عقل بشر قابـل درك آن   شود كه در زمين زندگي كند و هوش براي چيزي استعمال مي
خدا زيبا است، باغ  :مييگو است. مي ييبه معني قشنگي و زيبا» جميل«را دارد. مثالً: كلمة 

اسـت.   ريا زيبـا يعقوب زيبا است، شعر سعدي زيبا است، خانة يحيي زيبا است، دختر زك
تشـبيه   بـا هـم  توان  ها معني بخصوص دارد كه نمي اي از اين جمله هلمكلمة زيبا در هر ج

ها كلمة  و نمكين وجود دارد، ولي ما براي همة آن ييكرد، مثالً: در زنان هزارها رنگ زيبا
 بريم. زيبا را به كار مي

هـا را   خـدا آن  »فنسـيهم «كند، و كلمـة   خدا مكر (پالنگذاري) مي» ويمكر اهللا«و كلمة 
چگونـه خـدا    انـد  ترتيـب پروردگار تو آمـد. بـه همـين    » جاء ربك«فراموش كرد و كلمة 

آيد؟ ولي حقيقت  كند؟ خدا چطور مي كند؟ چطور خدا مردم را فراموش مي پالنگذاري مي
آيـد. پـس بـه     فرمايد و خدا هم نمـي  آن است كه خدا هيچوقت مكر ندارد، فراموش نمي

 اين كلمات را فرموده است.خاطر فهماندن مردم 

 خداوند متعال خود را در قرآن بر سه نوع وصف نموده است:
 مثل آية قبلي: -1

ََُوىٰ  �ۡلَعۡرِش َ�َ  �لرّۡحَ�ٰنُ ﴿  .]٥طه: [ ﴾٥ �ۡس
م ايـن آيـه دورغ اسـت و خـدا بـاال      يينشستن است. اگر مـا بگـو   استواء به معني باال
دا بيان فرموده و آن را تصديق نموده تكذيب ايم زيرا به چيزي كه خ ننشسته، خالف گفته
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م خدا مانند معلمي كه بر صندلي منيشيند بر عرش نشسته است هـم  ييايم، و اگر بگو كرده
ايم و اين خود گناه است. و لكن بايـد آن   خالف است، زيرا كه خدا به بشري تشبيه كرده

 .را تصديق كنيم و به آن اقرار داشته باشيم كه حتماً صحيح است

 گويد: ، مانند اين جمالت كه شاعر ميةاملشاكلجملة ديگري از نوع  -2

 قـــالوا: اقـــرتح شـــيئا نجـــد لـــك طبخـــه
 

 قلـــــــت اطبخـــــــــوا يل جبّـــــــة وقميصـــــــا 
 جج

 گويد: شناسان مي و مانند شعر أبي تمام كه در رد ستاره
 تسعون ألفـاً كاسـاد الشـري نضـبحت    

 

ــين والعنـــب   ــبح التـ  جلـــودهم قبـــل نضـ
 

 ة قرآني:و جمل

َ �َُسواْ ﴿ َّ �َسٮُٰهمۡ  �
َ
 .]١٩احلرش: [ ﴾فَأ

و  يياعتنـا  كافران در اثر بي. »كافران خدا را فراموش كردند، خدا هم ايشان را فراموش كرد«
ها  مخالفت، خدا را اطاعت نكردند و مثل اين كه او را فراموش كردند، ولي خدا چطور آن

اي نداد و ايشان را وارد دوزخ نمـود.   رهها را از بهشت به را فراموش فرمود؟ به اين كه آن
 فراموش نمايد، كه چي و گرنه خدا

ا ﴿ َُّك �َِسّيٗ ََ َن  ََ  .]٦٤مريم: [ ﴾٦َوَما 
 .»كند خداي تو هيچگاه چيزي را فراموش نمي )اي محمد!(«

 و مثل آية:

﴿ ْ ۖ َوَمَكَر  َوَمَكُروا ُ َّ  .]٥٤آل عمران: [ ﴾�
خـدا چطـور پالنگـذاري    ، »خـدا هـم پالنگـذاري كـرد    مردم مكر (پالنگذاري) كردنـد و  «
 كند؟ مي

َ يَُ�ِٰدُعوَن ﴿ َّ  .]١٤٢النساء: [ ﴾َوُهَو َ�ِٰدُ�ُهمۡ  �
. خـدا چگونـه گـول    »هـا اسـت   زننـدة آن  زنند، ولي در حقيقت خدا گول به خدا فريب مي«
 زند؟ مي
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ِ يَُد  �ۡ�َُهودُ  َوقَالَِت ﴿ آية: -3 َّ يۡدِ  �
َ
ّلۡت � ُُ  ۚ ٌۚ ْۘ بَۡل يََداهُ َمۡغلُولَ ْ بَِما قَالُوا يِهۡم َولُعُِنوا

 ۚ َُ ٓ َُاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشا   .]٦٤[املائدة:  ﴾َمۡبُسوَط
هاي ايشان بسته شود، و لعنت و نفـرين شـدند    يهوديان گفتند: دست خدا بسته است، دست«

 ».كند ق ميبه سبب گفتار ايشان، بلكه دو دست خدا هميشه باز است و هرگونه كه بخواهد انفا

ّ  َوَ� ﴿ آية: ُُ ًٌ َِِ�ٰ ُ�نُقَِك َوَ� تَبُۡسۡطَها  َۡعۡل يََدَك َمۡغلُولَ   .]٢٩اإلرساء: [ ﴾�لۡبَۡسِط ََ
 .»حد آن را باز نكن دست خود را به سوي گردنت نبند و بي«

در صورتي كـه   »ال يأتيه الباطل من بني يديـه محته وبني يدي عذاب أليم، والقرآنبني يدي ر«

انـد كـه انسـان بـدون      ها اموري ما يقين داريم: رحمت و عذاب و قرآن دست ندارند. اين
ها از انواع  ها ننمايد، چون اين زدن بايد تصديق و تأييد كند و بحث و مجادله در اين چونه

 ها را بپذيريم. اطاعت مطلق هستند كه بدون تفكر بايد آن

 أما اطاعت غير مطلق:
و امركننده در آن بنده  شود. ن از طرف يكي از بشر صادر مياطاعتي است كه دستور آ

ها نمود و به عقل و هوش خود مراجعه كرد. هرگاه  دادن آن است نه خدا كه بايد در انجام
گان است ويـا بـه    معلوم شود كه آن امر مطابق امور خداوندي و ماية رضايت خدا يا بنده

همان امر مخـالف خداونـدي و بـا ديـن     مصلحت جامعه است بايد انجام داد. و چنانچه 
اسالم مطابقت ندارد و يا اين كه باعث خشم خدا و ضرر مردمان باشد (نبايـد انجـام داد،   

گويد: برو نماز بخوان و يا روزه بگير،  بلكه بايد از آن اجتناب شود، مثالً: پدرت برايت مي
درنـگ بايـد    بي بشر است كه نيك بختيدر حقيقت اين امور باعث رضايت خدا و سبب 

. اما هرگاه پدرت بگويد: برو اسحاق را بكش و يـا  ييانجام بدهي و اهمال و كسالت ننما
مال اسماعيل را غصب كن يا دزدي بكن، از انجام اين كارها بايد بپرهيزي و نبايد اسحاق 

غصب و دزدي بگيري، چون مخالف اسـالم و   را بكشي و نبايد مال اسماعيل را از طريق
الدين يا از بشري صادر شود اعم از عالم هگاري است. بنابراين، هر دستوري كه باعث گن
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س بايد بدان انديشيد و در آن خصـوص بـه فكـر مراجعـه نمـود.      ييآموزگار يا حاكم و ر
هرگاه آن امر مطابق احكام قرآن و اسالم و باعث رضايت خداوند باشـد بايـد بـه انجـام     

و امر به معـروف   رفتن گرفتن و به حج   دادن و روزه  رساند، مثل: نماز برپاداشتن و زكات
 كردن، قرض حسنه دادن، پند و نصـيحت و ارشـاد    نمودن كمك به فقيران و نهي از منكر

نمودن و غير آن. اما چنانچه آن امر مخالف اسالم و سبب خشم خدا باشد نبايد انجام داد، 
گواهي به زور و كتمان شهادت و مثل: ترك نماز و زكات و روزه و حج، و ظلم و ستم و 

ورزيدن از نكاح صحيح و غير آن، چون اينگونه اوامر را اطاعت غيـر   و امتناع ييدروغگو
 ها به انجام رساند: تواند بدون تفكر و تعقل در آن نامند و نمي مطلق مي

 آيات محكم و متشابه:
ل المعنـي، تمـام   اند، متشابه يعني مجهو آيات قرآن بعضي محكم و بعضي ديگر متشابه

ها واضح و روشن  آيات قرآن از جمله آنچه در مكه يا در مدينه نازل شده محكم يعني آن
تـا   است. ولي بعضي آيات ديگر متشابه است كه علمـاء و دانشـمندان و مفسـرين قـرآن    

اند. اينگونه آيات عبارتنـد از: الـم، الـرا،     امروز به معني حقيقي آن پي نبرده و درك ننموده
ا ذكر شده است، هر ه سوره، عسق، كهيعص، حم، ن، ق، طه، يس، المر كه در اوائل طسم

گويند: الم: الف اهللا الم  مفسري به اجتهاد خود اين آيات را طوري تفسير كرده. بعضي مي
ام: الـم،   جبريل م محمد است، ولي اين تفسير غلط و غير صحيح است، برخي ديگر گفته

انـد كـه ايـن     ، و بعض ديگري هم اظهار نمـوده اند متعالخداوند ها أسامي  الرا و باقي اين
هـا را بدانـد، ولـي آنچـه      كه هيچكس نبايد آن كلمات رمزي است ميان خدا و پيغمبر 

باشد و بايد اينگونه آيات را به خـدا رجـوع    ثابت شده: يس و طه أسامي پيغمبر اسالم مي
 كرد. واهللا أعلم.

 .»اهللا أعلـم بمـراده بـذلك«نويسـد:   ن كلمات متقطعـه مـي  و تفسير الجاللين در معناي اي
حـال،   يعني: خدا از بيان و معني اين آيه از مراد و مقصود خودش داناتر است. ولي به هر
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ما بايد اعتقاد صحيح داشته باشيم كه اين آيات از طرف خدا نازل گشته و معني و هـدف  
 نيم.ك معيني دارند كه ما بشر آن را ندانسته و درك نمي

 مسلمانان اول:
انـد، و جـالل    بحث نداشـته  صحابة پيغمبر و مسلمانان گذشته در اين آيات هيچگونه

داوند اند كه اين آيات مانند آيات ديگر قرآن فرمودة خ كردند، ولي معتقد صحيح بوده نمي
فـرود آمـده و بـدون     بر حضرت محمد مصطفي متعال است كه به واسطة جبرييل

د. و بايد دانست كه دانشمندان امروز در خصوص اينگونه آيـات بسـيار   معني نخواهند بو
نمايند و هنوز به معني و هـدف   اد ميبعضي از ايشان بعضي ديگر را انتق اختالف دارند و

اند. و با وجود اين كه علم پيشرفت كرده و دانشمندان چيزهاي تازه  و نتيجة اصلي نرسيده
معني اصلي اين آيات كه چند كلمة معدودي بيشتر نيستند اند. ولي هنوز به  را اختراع كرده

 اند. نرسيده

 مظاهر و جاي بروز عبادت:
خواهد هميشه زنده بماند تا نفع و ضـرر و   ايمان اصلي در دل است و دل است كه مي

حالل و حرام و خير و شر را از همديگر جدا سازد. نفع و ضرر در اصل به دست قدرت 
يم چيزها به دست قدرت خدا اسـت، حـب مطلـق بـراي خـدا      خدا است، تحليل و تحر

است، ترس مطلق از خدا است، اطاعت مطلق براي خدا است. هر مسـلماني مـوقعي كـه    
كند. معلوم اسـت تـا    آورد و به معني و مقصود آن توجه مي را به زبان مي» اهللا أكبر«كلمة 

لرزاند. با گفتن اهللا اكبر تمـام   يگذارد كه او را م چه اندازه اين كلمه بر دل و جانش اثر مي
دهد و همـة مخلوقـات در مقابـل ايـن      موجودات در برابر انسان ناچيز و ناقابل جلوه مي

يعني: خدا بزرگتر اسـت، خـدا   » اهللا اكبر«دهند.  كلمه ارزش و اهميت خود را از دست مي
 اند. از هر بزرگي بزرگتر است و همة موجودات در برابر خدا كوچك
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خـدا شـامل چيزهـاي بسـيار اسـت،       فقط براي خدا است، عبادات تو طاعاعبادات 
و تهليل امر  فتني به مكه معظمه نذر، ذبح تسبيحدعاءكردن برپاداشتن نماز، دادن زكات، ر

ند و اين عبادت بـراي غيـر از   ها براي خداو و غيره كه تمام اين به معروف و نهي از منكر
باشـد.   و حـج فقـط بـراي خداونـد متعـال مـي       خدا جائز نيسـت. نمـاز و دعـاء و روزه   

خواستن و مددجستن فقط از خدا درست است و اين عبادات در حقيقت از اسـرار   كمك
فقـط بـراي خـدا    عبادت است. دعاء براي كمك تنها از خدا درست است. يا رب يا رب 

 باشد ولي مقصود اين نيست كه كسي از بني آدم طلب كمك و استمداد نكنـد، نـه، در   مي
 جائز است. زنده و قادر به رفع آن مشكل خواستن از بني آدم موقع خطر كمك

كسي كه بخواهد كاالي خود را كه طاقت بلندكردن آن را نداشته باشد و بخواهد آن را 
اي بر او هجوم آورد  درست است. كسي كه درنده بلند كند، هرگاه از كسي كمك بخواهد

كه مريض باشد براي نجـات خـود بـه طبيبـي      و به ديگري پناه آورد صحيح است. كسي
نگ باشد و وجهي به عنوان سلف از ديگـري  ت مراجعت نمايد جائز است. كسي كه دست

داشته باشد، اگر آن را  ييبطلبد جائز است. خالصه در هر كار و موضوعي كه انسان توانا
. و كسـاني  ها نيسـت  به بشري پناه آورد و از او كمك بخواهد جائز است و گناهي در آن

انـد.   خواستن به غير از خدا جائز نيست، في الواقع سخت اشتباه كـرده  گويند: كمك كه مي
اضرار دنيوي از خدا و غير  خواستن براي جلب منافع دنيوي و دفع بنابراين، كمك و مدد

خواسـتن   باشد، كمك ها نمي از خدا جائز خواهد بود. و هيچگونه اشكال و ممانعتي در آن
 ير مسلمان هم جائز است.حتي از غ

 مقصود از عبادت:
قبالً گفته بوديم عبادت هم داراي روح است و هم داراي جسد و توضـيح داديـم كـه    

كردن به آن است. اما در اينجا  دادن و عمل  روح آن نيت صحيح و غايت از آن و آن انجام
ت اعـم از  شايسته است كه بدانيم مقصود از عبادت چيست؟ در حقيقت مقصود از عبـاد 

آوردن رضـايت خداونـد متعـال و تحصـيل      نماز و زكات و روزه و حج و غيره، به دست
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ت خـدا بـه   ت خدا عادت نباشد. مقصود از عبادمنافع دنيا و آخرت است. مقصود از عباد
نمـودن سـخنان    آوردن مال و ثروت و يا رسيدن به جاه و مقامي و يا به قصد جلب دست
 شـدن از  منـد  باشد. مقصود از آن ساختن نردبـاني بـراي بهـره   كنندگان ن ان و تعريفمداح

 اغراض دنيوي نباشد.
آوردن رضايت خداوند و جلب  ت خدا فقط به دستو هر كسي كه مقصودش از عباد

ت امنافع دنيوي و اخروي باشد و از هرگونه مقاصد باطله بپرهيزد، يعني قصدش از عبـاد 
شـود و كلمـه    باشـد مخلـص ناميـده مـي    مال و ثروت و جـاه و مقـام و تعريـف و زن ن   

گـردد كـه مخلصـانه بـراي ذات مقـدس خـدا باشـد و         بر عبادتي اطالق مي» اإلخالص«
هيچگونه چشم طمعي به غير از رضايت خداوند نداشـته باشـد. ولـي متأسـفانه در ايـن      
روزهاي تار و پرآشوب مسلماني كه كامالً مخلص و جميع اعمـال و اقـوال او مخلصـانه    

بـودن او   شود و از يك هزار نفـر تنهـا يـك نفـر هـم احتمـال مخلـص        ديده مي باشد كم
باشد. ولي هرگاه كسي نمازها را در اوقات خود بخواند و زكات هـم ادا كنـد و روزه    نمي

ت ابگيرد و هر سال هم به حج برود، ولي اعمالش مخلصانه نباشد و قصدش از اين عبـاد 
ديگران باشد، آن شخص (مرائـي) يـا رياكـار     آوردن مال و ثروت و مقام تعريف به دست

اين كلمـة  اي و پاداش مثبتـي از كـردارش نـدارد. بنـابر     شود كه هيچگونه نتيجه ناميده مي
و نيـات باطلـه باشـد و چـه     شود كه مشـوش بـه مقاصـد     بر عبادتي استعمال مي» الرياء«

 اند اينگونه رياكاران در اين زمان.بسيار
اي در برابر خدا بايد بايستد و بر همة عبادات  هر بندهدر حديث صحيح ثابت شده كه 

و هركس عباداتش پـاك و مخلصـانه و صـادنانه بـوده      و كردار و گفتارش محاكمه شود.
ها به دست خواهد آورد. و هر كسي كه عباداتش مسـوده و مشـوش و    پاداش نيكي از آن

فرسـا نتيجـة    عقاب طاقـت ناپاك و آميخته به رياء و افتخار باشد به جز عذاب دردناك و 
ديگري نخواهد داشت. نيت مهمتـرين چيـز اسـت. نيـت در تمـام اعمـال و اقـوال بشـر         
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باشد. نيت عنصري است مخفي كه به جز خداونـد متعـال ديگـر     سرچشمة خير و شر مي
 تواند داشته باشد. هيچكس بر آن اطالعي نمي

الهي است كـه بـر هـر     شكي نيست كه نماز دومين اركان اسالم و از مهمترين فرائض
از مرد و زن و غني و فقير و سفيد و سياه فرض است. ولي هرگاه كمال بلند فرد مسلمان 

شود و وضوء بگيرد و مثالً به نماز صبح كه دو ركعت بـيش نيسـت تقريبـاً يـك سـاعت      
كامل به آن مشغول شود و قصدش اين باشد كه زيد و عمرو او را ببيننـد و بگويـد: آري   

ناب كمال مردي خداترس و أهل التقوي است. و هادي او را مشاهده كند و بعـد  واقعاً ج
ستي به او تقـديم نمايـد. شـكي    رطب همة رنگه به عنوان هديه دو از پايان نماز يك طبق

است و به جاي اين كه اجر و ثوابي از آن دريافت دارد گناه  بوده نيست كه نماز كمال ريا
گردد. و به جز زحمتي كه به خاطر آن نمـاز تحمـل    مي و عذابي بر دوش مباركش افزوده

 سـالم نمـازي اسـت كـه پيغمبـر ا     ، هيچگونه پاداش نخواهد داشت، نمـاز همـان  كرده
ارزش و بدون نتيجه  باشد كه بي خوانده، ولي نيت آن و مقصود از آن خالف اسالم مي مي
وصحبه وسـلم و همـين    اي از صحابة پيغمبر اسالم صلي اهللا عليه وعلي آله شود. عده مي

گي  هجرت كردند. اگر كامالً رسيده ةالمنور ةينبه طرف المد ةمالمكر ةمكپيغمبر اسالم از 
شان مقصدشان  م و از هجرت ايشان بيشتر جستجو كنيم، خواهيم ديد كه اگرچه همهيينما

متفاوت هستند و  با همولي در ثواب هجرت  الرسول بوده. ينةشهر يثرب قديمي يعني مد
اند و بعضي كمتر. ايـن   بعضي از ايشان ثواب و اجر بيشتري از آن هجرت به دست آورده

خانه و كاشانه خود را براي يك  با همتفاوت در ثواب بر اثر چيست؟ مسلماناني كه همه 
 هدف معين (مدينه) ترك كنند، چرا در ثواب هجرت يكسان نباشند؟

مهاجرت نمايند، زيـاد و   ا محمده خاطر دستور يك پيغمبر خددر صورتي كه همه ب
كمي در ثواب براي چه باشد؟ چرا همه مانند همـديگر مهـاجر واقعـي نباشـند؟ جـواب      

شود. موقعي كـه پيغمبـر اسـالم صـلوات اهللا وسـالمه عليـه دسـتور         چراها اكنون بيان مي
هجرت از مكه به مدينه فرمودند، مسلمانان و صحابه همه به سوي مدينه عـازم شـدند و   
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اختالف داشتند، بعضي از صحابه به قصد  با همصود همه شهر مدينه بود. ولي در نيت مق
رفتند و بعضي ديگر به قصد نكاح زني در مدينه سفر كردند و برخي  تجارت به مدينه مي

ديگر به منظور نزهت و گردش و تفريح حركت كردند و برخي ديگر بـه نيـت افتخـار و    
نمودند. اما صحابه و مسلمانان واقعي تنهـا بـه خـاطر     نماياندن اسالم خود عزم مسافرت

دادن  حفظ اسالم خود و حفظ دين اسالم و به قصد نگهداشتن دين مبين اسالم و انتشـار 
ف ظلم به شهر اسـالم و آزادي بـه طـر    اسالم در تمام نقاط جهان و به قصد فرار از شهر

باشند، پس تفاوت از اينجا  ميگام برداشتند و ايشان مهاجر صحيح و واقعي  الرسول ةينمد

است در حقيقت نيت منبع و سرچشمة تمام اعمال و اقـوال اسـت و همـة چيزهـا از آن     
شود، و اختالف نيست است كه در زياد و كمي ثواب تأثير دارد. مسلمان واقعي  صادر مي

تمام حركات و سكناتش عبات است. نماز و زكات و روزه و حجش عبادت است، امر به 
هايش عبادت است، نشسـتن و برخاسـتن و    و نهي از منكر عبادت است. صحبت معروف

گردد، و هر كاري كه كنـد بـه حسـب نيـتش بـرايش       خوابيدنش هم عبادت محسوب مي
اش  شود، اگر نيتش خير باشد نتيجة آن خير است و اگر نيتش شر باشـد نتيجـه   نوشته مي

 باشد. دنش عبادت ميكر شر است. مسلمان كار و كسبش عبادت است، ازدواج
 .]٥٦الذاريات: [ ﴿﴾

﴿           ﴾  :56[الذاريات.[ 
بني آدم فقط براي عبادت آفريده شده، همانندي كه جـنس جـن كـه بـراي عبـادت خلقـت       «
 .»اند. پس مقصود خدا از آفرينش جن و انس تنها عبادت او است شده

 ادت خدا:خالصه عب
صحيح داشـته باشـد كـه    خالصة عبادت اين است كه هر مسلماني بايد يقين و اعتماد 

ت خداوند متعال است، و هيچكس در اين دنيا قادر نيست كه بدون ارادة نفع و ضرر بدس
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خدا نفع و ضرري به كسي برساند. هر مسلماني بايد هنگام تنگدستي و ضرورت از خـدا  
 استن بر دو نوع است:خو البته كمك كمك بجويد،

 :هو غير مباشر همباشر
مباشره يعني بدون واسـطه از خـدا مددخواسـتن. مـثالً: بـه وسـيلة دعـاء و نيـايش و         

طلبيــدن ماننــد  نمــودن بــه ســوي او و دســت برافراشــتن بــه درگــاه او، كمــك خــواهش
اسطه يعني خواهشي كه با و ةفرزنددارشدن يا بركت در اموال داشتن و غيره. و غير مباشر

آوردن وسائل نجاح و غيره كه در ايـن   نمودن به طبيب و فراهم پذير شود. مراجعه صورت
دو نوع بايد فقط از خدا ياري طلبيد و اين كه قصد هر مسـلماني از انجـام عبـادت خـدا     

آوردن رضايت و خشنودي خداوند متعال باشد و مخلصـانه عبـادت    فقط و فقط به دست
 نمايد.

 بحث علمي:
متعال به ما عقل و هوش عطا نموده و به امر فرموده كـه در موجـودات دنيـا    خداوند 

باشد و انسان باشد در زندگي هوش خود در منافع  ميبينديشيم و اين خود نوعي عبادت 
شـود بپرهيـزد و در    ناراحتي بندگان خـدا مـي   بشر به كار اندازد و از اضرار و آنچه باعث

 خداوند متعال و خشنودي بندگان خدا باشد.آوردن رضايت  همه كار قصدش به دست

 ترديدي و رد آن:
پرسند كافري كه كارهـاي خيـر بكنـد صـدقه بـه فقـراء و        بسيار كساني هستند كه مي

هـا و مـدارس بسـازد در بـارة همسـايگان و       بيمارسـتان و هـا   مسكينان بدهد دار و خانـه 
 خويشاوندانش به خوبي رفتار كند.

اي به دست نيـاورد؟   اشد؟ و از كارهاي نيك خود چرا نتيجهچرا اجر و ثوابي نداشته ب
فرمايد، و هر كسي كه كـار خـوبي    اي را ضائع نمي جواب: خداوند اجر و ثواب هيچ بنده



 97 توحيد الهي

مند خواهد شـد. آيـا كسـي كـه      كند اعم از مرد و زن و مسلمان و كافر نتيجة ثوابش بهره
 خوبي كند نبايد پاداش خوبي به دست آورد؟

ماني كه ايمان به خدا و روز آخر داشته باشد. كار خوبي كند خداوند متعال هرگاه مسل
نمايد و نتيجـة كـارش را در آخـرت بـه او      پاداش همان كارش را براي آخرت ذخيره مي

رساند. و باشد كه آن مسلمان نتيجة عملش در اين دنيا بخواهـد ولـي خـدا ثـوابش را      مي
 نمايد. انداز مي براي آخرت پس

 نتيجة عمل خوب كافر را در اين دنيا به وي خواهد داد.خدا هم 

 مورد: بحث بي
مورد و در خصوص صفات و ذات خداوندي  هاي بي اند از بحثكتب علم كالم مملوء

اند كه آيا مثالً: علم خدا از ذات او يا از صفات او اسـت و اخـتالف    بسيار اختالف نموده
 علـم و قـدرت خـدا و صـفات خـدا ماننـد       دارند ميان صفات و ذات خداوندي مثالً: در

اندازي شده است. و بعضي از  ها سبب فتنه و تفرقه خلقت و روزي و همين جدال و بحث
باشد و در اين خصوص اختالف فراوانـي   اند كه قرآن مخلوق مي دانشمندان بر اين عقيده

قدر و  و قضا و و رشتي و خوب و بهتر ييدارند و در موضوع چيزهاي ديگري مانند زيبا
 ها با خدا است. ها كه علم اصلي اين ارادة انسان و أمثال اين

 و جهت حق در خصوص عبادت:
تـر و بـراي    نمايم كه آن چيز به حق نزديـك  من بندگان خدا را به چيز تازه دعوت مي

نمودن افكار مردم از دائرة جـدال   بندگان خدا مفيدتر و سودمندتر خواهد بود. و آن منتقل
فروتني در برابر قـدرت و ارادة خداونـد متعـال و پـذيرفتني      دائرةومت به و بحث و خص

كـه بنشـينيم و در خصـوص قـرآن      جاييآنچه مورد خشنودي خدا و خلق خدا است. به 
م، بهتر است كـه  ييخدا كه آيا مخلوق است و يا اين كه مخلوق نيست بحث و مجادله نما

پيغمبر اسالم نازل گشته ايمان و اعتقاد  به قرآن حق كه از جانب خدا به واسطة جبريل بر
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م و از آنچه نهي نموده بپرهيـزيم و  ييصحيح بياوريم و به آنچه قرآن دستور داده عمل نما
او امر و نواهي آن را از جان و دل پذيرا شويم و براي تعليم و نشر آن جامة عمل پوشيده 

ا برنامة زندگي خودمان قـرار  و در جادة عمل قرار دهيم و هميشه از آن دفاع كنيم و آن ر
م و در مخلـوق يـا غيـر    ييداده و احكام و اوامر آن در تمام كشورهاي اسالمي پيـاده نمـا  

كـه انسـان بـه     ييها بودن قرآن زبان به حركت نيندازيم و در اين بحث و مجادله  مخلوق
 كشاند اجتناب كنيم و اين خود حق است. گناه و معاصي و اعتراض بر خدا مي

 ييگـو  كنند و دهـان را بـه بيهـوده و پـوچ     كساني كه در بارة قرآن خدا بحث مي و اما
گشايند در حقيقت امر مانند شاگردان مدرسه هستند كه به ايشان گفته شود آموزگاراني  مي

اند، امتحان از شما نخواهنـد گرفـت، بلكـه تعـدادي      كه در اين مدرسه به شما درس داده

فرهنـگ   ةنداشته باشند، براي امتحان شـما از وزار  ييآشناآموزگاران كه با شما هيچگونه 
آموزش و پرورش گسيل خواهند شد تا شما گردان در روزهاي امتحانات تغلب نكنيـد و  

ها نداشته باشيد، از شـاگردان آن مدرسـه كسـاني     چشم طمع و مددكاري از هيچكدام آن
ـ   راي برگـذاري امتحانـات   هستند كه از استماع اين خبر مهم هيچگونه هراسي ندارنـد و ب

خـوانيم و بيشـتر    گويند كه ما دروس خود را كامالً مي نمايند و مي بيشتر سعي و دقت مي
كنيم، ديگر چون كه ما به خود اعتماد راسخ داريم هركسي  هاي درسي را مطالعه مي كتاب

 امتحان از ما بگيرد براي ما تأثيري ندارد ما حاضريم.
افتـاده هسـتند و از    آن مدرسه كه تنبل و كندفهم و عقبولي عدة ديگري از شاگردان 

داننـد از شـنيدن ايـن خبـر (كـه       زدن چيـزي ديگـر نمـي    شان فقـط ورق  هاي درس كتاب
افتند كه از تـرس و   آيند) در هراس و ناراحتي مي براي امتحان شما مي آموزگاراني جديد

زد و به ايـن طـرف و آن   لر هايشان مي ناراحتي همانند كسي كه سرماخوردگي دارد دندان
كننـد و از يكـديگر    فطرت به همديگر نگاه مي نگرد و همان عدة كسول و پست طرف مي

آينـد؟   خواهند براي امتحانات ما بيايند، كي مي پرسند: آن عده آموزگاران جديد كه مي مي
 آيند يا سواره؟ آيند؟ پياده مي چگونه مي
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اند و مال كجا هسـتند؟ و  د يا روز؟ چند نفر آين يما؟ شب ميآيند يا هواپ با اتومبيل مي
كنند؟ بلند هستند يا كوتاه؟ سياهند يا سفيد؟ خالصـه بـه همينگونـه     چه سؤاالتي از ما مي

پردازند تـا مـوقعي كـه همـان عـده آموزگـاران تشـريف         هاي بيهوده و مزخرف مي سؤال
نيست كه اين عـده  بياورند، هرچگونه استعدادي و آمادگي براي امتحانات ندارند و شكي 

شان به جاي اين كـه بـا قلـم بخواهنـد بنويسـند       از شاگردان مدرسه در موقع آزمون دادن
ها را  نشينند و صندلي مالند و به جاي اين كه روي صندلي مي هاي خود را به كاغذ مي بيني

دادن به سؤاالت امتحانات عكس  گذارند و ممكن است كه به جاي پاسخ بر دوش خود مي
شان تقديم نمايند، چـرا   ن يا عكس موش و گربه بكشند و دو دستي به آموزگارانخودشا

 اينطور باشند؟
هاي كه عقل بشر به  و به هرحال، بايد بدانيم كه خداوند متعال در روز قيامت از سؤال

كه در حدود علم و عقل بشر است و در  ييپرسد، تنها از چيزها رسد، از ما نمي ها نمي آن
پرسد روحت كجـا   كند. خدا هيچ وقت از ما بني آدم نمي ذاشته از ما سؤال مياختيار ما گ

است؟ روح انسان چطور است، قضا و قدر كدام است؟ من كجا بودم؟ عرش و كرسـي و  
ام؟ خير، خدا  لوح محفوظ چيست؟ جن و ديو و پري چطور اند؟ من چگونه تو را آفريده

پرسـد: چـرا نمـاز     . ولـي از بنـدگانش مـي   كنـد  هيچگاه اينطور سؤاالتي از بندگانش نمـي 
نخواندي؟ چرا روزه نگرفتي؟ چرا زكات ندادي؟ چرا به حج نرفتي؟ چرا امر به معـروف  
و نهي از منكر نكردي؟ چرا زنا كردي؟ چرا خمر نوشيدي؟ چرا گواهي بـه دروغ دادي و  

و كيل يا كتمان شهادت نمودي؟ چرا بر مردم ظلم و ستم كردي؟ چرا در خريد و فروش 
و وزن خيانت كردي؟ چرا ربا گرفتي؟ چرا در راه من جهاد نكردي؟ چـرا تكبـر كـردي؟    

ت مسـلمانان كـردي؟ چـرا در حـق     مـ چرا فتنه و فساد به راه انداختي؟ چرا غيبت و نمي
 بردي؟؟ همسايگان و خويشاوندانت بدي كردي؟ چرا از مردم حسد مي

لماني در زندگي بايد به اين سؤاالت خدا اينگونه سؤاالت از بندگانش دارد كه هر مس
اي براي اين سؤاالت آماده نمايد. ولي  كننده احساس مسئوليت كند و جواب صحيح و قانع
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وده از اهل علم و دانش ههاي بي ي از مردم امروز به ويژه طبقة جوانان سؤالا عده متأسفانه
ن بـه ديـن اسـالم و    كنند كه نه فرضي است و نه سنت و نه مباح، فقط به خاطر تـوهي  مي

پرسـند: خـدا    نماينـد، مـثالً: مـي    مورد مـي  هاي بي اهانت به اهل علم و ادب اينگونه سؤال
آيد؟ حساب آخرت چگونه است؟ فلسـفة نمـاز    چيست و كجا است؟ روز قيامت كي مي

چيست؟ روزه براي چيست؟ انسان از ميمون خلقت شده يا نه؟ پيغمبر اسالم چرا پيش از 
كنند، فرائض وضوء  ي خود انتخاب نموده؟ كساني كه اينگونه سؤاالت ميچهار زوجه برا

هـا را بدانـد    و اركان نماز و فرائض روزه و واجبات حج را كه بايد هر فـرد مسـلماني آن  
 كنند. دانند و از عرش خدا و لوح محفوظ سؤال مي دانند، فرائض غسل را نمي نمي



 
 

 مظاهر ايمان

شنفكر است عالقه به امتحانـات دارد و هميشـه و در   روو زيرك شاگردي كه ممتاز و 
شود  كند و اين عالقه خود سبب مي همة اوقات خود را براي دادن امتحان مهيا و آماده مي

افتـاده امتحانـاتي    كه در امتحان قبول شود و موفق باشد. ولي شاگرد لهو كسـول و عقـب  
پـردازد و هيچگونـه    مـي ب و بـازي  عـ لخواندن بـه لهـو و    فقط به جاي درسشناسد  نمي

شـدن و   دادن نـدارد و ايـن كسـالت و سسـتي سـبب مـردود       استعدادي از براي امتحـان 
 گردد. ماندن او مي عقب

 ايمان و عمل:
اي ندارد، زيـرا كـه    كردن جدا نيست و ايمان هيچكس بدون عمل نتيجه ايمان از عمل

باشـد. و   ان شـخص مـي  آن است و عمل، مظهر ايم اي از ثمرات عمل نتيجة ايمان و ثمره
 بدين جهت است كه خداوند متعال ايمان و عمل صالح در رديف هم بيان فرمود:

َما﴿ َّ ِينَ  �لُۡمۡؤِمُنونَ  ِِ َّ ُ ِِذَا ذُكَِر  � َّ ُُهُ  � ٰ اَ� ََ ُُُهۡم �ذَا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم  َزاَدۡ�ُهۡم  ۥوَِجلَۡت قُلُو
 ُ َّ ََُو ُِِّهۡم َ� ََ  ٰ ِينَ  ٢وَن ِِيَ�ٰٗنا َوَ�َ َّ َزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  �لّصلَٰوةَ يُقِيُموَن  � ََ ٰ�َِك  ٣َوِمّما  ََ ْو

ُ
ُهُم  أ

ۚ  �لُۡمۡؤِمُنونَ  ا  .]٤-٢األنفال: [ ﴾َحّقٗ
و  ترسند يم يشانها شود دل ياداز خدا  يهستند كه هرگاه نام يكسان يمحققاً مؤمنان واقع«

خود توكل  يو بر خدا گردد يافزوده م شان نيمااز قرآن ا ياتيآ يشانچون تالوت شود برا
 يما فرموده شان ينماز را و از آنچه روز دارند يكه برپا م اند يكسان يحمسلمانان صح نمايند يم

 ».اند مؤمنان برحق يشانا يقت)، در حقدهند ي(زكات م كنند يانفاق م

َما﴿ َّ ِينَ  �لُۡمۡؤِمُنونَ  ِِ َّ �  ِ  ب
ْ اَمُنوا ََ ِ َّ ََُسوِ�ِ  ٱ ْ َمَعهُ  ۦَو َُوا ََ ۡمر  َجاِمع  ّلۡم يَۡذَهُبواْ  ۥ�ذَا 

َ
ٰ أ َ�َ

ٰ �َۡسَ�  َّ ۚ  ٔۡ َح  .]٦٢النور: [ ﴾ِذَُوهُ
و هرگاه باشند  يغمبرشبه خدا و پ ياورندب يحصح يمانهستند كه ا يكسان يقيو مؤمنان حق«
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حضرت  يشاز پ يرهد و غمانند امور جها يندبر آن اجتماع نما يدكه مردم با يهمراه او در كار
 .»يندنما يافتكه اجازه از او در ينتا ا شوند، يدور نم محمد

فۡلََح  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ  ١ �لُۡمۡؤِمُنونَ أ َّ ِينَ وَ   ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  � َّ  �لّلۡغوِ ُهۡم َعِن  �
ِينَ  ٣ُمۡعرُِضوَن  َّ َكٰوةِ َ�ٰعِلُوَن  َو� َّ ِينَ وَ   ٤ُهۡم لِل َّ ٰ  ِِّ�  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  � َ�َ

ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ�  َّ ِ يَۡ�ٰنُُهۡم فَِ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ِٰجِهۡم أ ََ ۡز

َ
ََُ�ٰ  َ�َمنِ  ٦أ ٰ�َِك ُهُم  �ۡ� ََ ْو

ُ
ٰلَِك فَأ ََ  ََ ٓ ا ََ َو

ِينَ  ٧ �ۡلَعاُدونَ  َّ َ�َٰ�ُِِٰهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  َو�
َ
ِينَ َو� ٨ُهۡم ِ� ٰ َصلََ�ٰتِِهۡم ُ�َافُِظوَن  َّ ُهۡم َ�َ

 .]٩-١املؤمنون: [ ﴾٩
 ودر نمازشان خاشع (و فروتن) هستند.  كه كساني همانمؤمنان رستگار شدند.  يبه راست«

 ها آن و. دهند يزكات را انجام م كه كساني وگردانند.  ي) رويهودهب ياز لغو (و كارها كه كساني
(در  ينانا گمان يپس ب شان، يزان(بر) كن يا شان همسران بر جز. كنند مي حفظ را شان شرمگاه كه

 وبخواهد، آنانند كه تجاوز گرند.  ينفراتر از ا كه كسي پس. شوند ياز آنان) مالمت نم يريگ بهره
شان مواظبت  يبرنمازها كه كساني و. كنند يم يتو عهد خود را رعا شان يها امانت كه كساني

 .»نمايند يم

ّ ۡيَس للّ ﴿ ِِ ْ وُُجوَهُ�ۡم قِبََل  �لۡ ن تَُوّلوا
َ
ّ َوَ�ِٰ�ّن  �لَۡمۡغرِِب وَ  �لَۡمۡ�ِقِ أ ِِ ِ  �ۡل ََاَمَن ب ِ َمۡن  َّ  ٱ

ٰ�َِكٌِ وَ  ��ِخرِ  �ۡ�َۡومِ وَ  ََ ََاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ وَ  �لِۡكَ�ٰبِ وَ  �لَۡم ٰ ُحّبِهِ  �لَۡماَل َو  �ۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  �لُۡقۡرَ�ٰ ذَوِي  ۦَ�َ
قَاَم  �لّرِقَابِ َوِ�  �لّسآ�ِلِ�َ وَ  �لّسبِيلِ  �ۡ�نَ وَ  �لَۡمَ�ِٰك�َ وَ 

َ
ََاَ�  �لّصلَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َو َّ  �لُۡموفُونَ وَ  �ل

ْۖ وَ  ِ�نَ بَِعۡهِدهِۡم َِِذا َ�َٰهُدوا ِِ ٰ َّ َسآَِ ِ�  �ل
ۡ
آَِ وَ  �ۡ�َأ ّ ّّ ِس� وَِحَ�  �ل

ۡ
 .]١٧٧البقرة: [ ﴾�ۡ�َأ

به ايـن كـه روي خـود را بـه طـرف مشـرق و مغـرب برگردانيـد و لكـن          نيكوكاري نيست «
و  نكوكاري در كسي است كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشـد و همچنـين بـه فرشـتگان    

كتاب و پيغمبران خدا ايمان بياورد و بدهد مال خود را با طيـب نفـس و آرامـي دل خـويش بـه      
به يتيمان و مسكينان و كساني كه چون بـا ديگـري   كساني كه نزديك و خويشاوندان او باشند و 

پيشـه كننـد در اوقـات فقـر و نـاراحتي و       ييعهد ببندند عهد خود را نگهدارند و صبر و شـكيبا 
 .»بيماري و در ايام جنگ
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 افزايد: ايمان مي
اند به اعتبـار ايـن كـه كلمـة ايمـان       اي از دانشمندان به ايمان نظر مستقيم انداخته عده

باشد، يعني منظـور   و قابل تجزيه نمي اي است ثابت ر فردي از بشر عقيدههخودش براي 
اين عده از دانشمندان اين بوده است كه هر انساني در دنيا از يكـي از دو حالـت خـارج    
نيست يا مؤمن بايد باشد يا كافر، ميان ايمان و كفر هيچ راه ديگري وجود ندارد و باآلخره 

ها ندارد، نه آن را ميافزايد  يمان هيچگونه تأثيري در عمل انساناند كه ا به اين نتيجه رسيده
 كاهد. و نه از آن مي

و لكن گروه ديگري از دانشمندان اسالم در بارة ايمان نظر ديگري دارنـد و آن اسـت   
اند كه ايمان در عمل انسـان تـأثير    اين كه ايمان منوط به عمل انسان است و به اين عقيده

ـ  ايمان بعضي از مسلمانان را مـي  كه ايمان، اييجدارد تا به زيادي  د و همـين عقيـده   افزاي
 باشد:. خداوند فرموده: مودة خداوند متعال مطابق ميبرحق است و با فر

ُُهُ ﴿ ٰ اَ� ََ  .]٢األنفال: [ ﴾َزاَدۡ�ُهۡم ِِيَ�ٰٗنا ۥ�َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم 
از قـرآن   يـاتي آ )مؤمنان يعني( انيشو هرگاه تالوت شود برا: «خدا فرموده يننخست يةدر آ

 .»افزايد يمسلمانان م يمانخدا ، بر ا

ّما ﴿
َ
ِينَ فَأ َّ اَدۡ�ُهۡم ِِيَ�ٰٗنا � ََ  .]١٢٤التوبة: [ ﴾ََاَمُنواْ فَ
بازهم افزوده و اضافه  شان يماناند، ا آورده يمانكه ا يپس كسان«: فرمايد يم يةآ اين در

 .»گردد يم

 .]٢٢األحزاب: [ ﴾٢ِِيَ�ٰٗنا َو�َۡسلِيٗما َوَما َزاَدُهۡم ِِّ�ٓ ﴿
شـود،   ها زياد نمي تذكردادن مسلمانان به خدا و قرآن و پيامبرانش چيزي بر آن«خدا فرموده: 

. پس از سه ايه مذكوره معلوم شد كه تذكردادن و »شان به درگاه خدا شدن مگر ايمان و تسليم
 كند. بازهم ايمان او زيادتر مينمودن مسلماني به اسم خدا و احكام قرآن   توجيه

 باشد: كردن عمل (فرائض و واجبات ديني) دليل كفر نمي ترك
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نمـودن   شدن به گناهي يا ترك علماء اهل سنت اتفاق دارند بر اين كه به مجرد مرتكب
واجبي مانند نماز و روزه و غيره ا نسان كافر نخواهد بود. بـه شـرطي كـه هرگـاه انسـان      

انند زنكاري يا رباخواري و غيره اعتقاد به تحريم آن حـرام داشـته   مرتكب گناهي شود، م
هـاي دينـي را انجـام     زنا يا ربا حرام نيست و چون يكي از فريضه :باشد و نگويد كه مثالً

بـودن   اين فرض نيست و اعتقاد به واجب و فـرض  ندهند، مانند نماز و زكات، نگويد كه
باشد. اما هرگاه كسـي واجبـي    اإليمان مي آن داشته باشد چنين كسي مسلمان ولي ضعيف

اش اين باشد كه نماز قديمي است و فرض نيست يا عادت  را ترك كند مثل نماز و عقيده
هاي باطله را دارند و يا ايـن   است. همچنانكه بعضي از جوانان عصر حاضر اينطور عقيده

ايد اعتقاد كامل داشته كه چون مرتكب به گناهي گردد مانند زنا يا ربا يا گواهي به دروغ ب
زنـا و غيـره گنـاه نيسـت،      :باشد كه اين كار حرام و كردن آن گناه است و نگويد كه مثالً

يعني به تحليل آن اعتقاد و ايمان صحيح و ثابت داشته باشد. بنابراين، هرگاه كسي بگويد 
و يا شود،  خوانم، زيرا كه نماز فرض نيست، قديمي است، كافر محسوب مي من نماز نمي

 شود. كنم، زيرا كه زنا حرام نيست و بازهم كافر شمرده مي اين كه مثالً بگويد: من زنا مي

ُق  َوالَ  ُمْؤِمٌن، َوُهوَ  يَْزِ�  ِح�َ  �لّز�ِ�  يَْزِ�  الَ « و در حديث روايت شده: اِرُق  ََْسِ َّ  ِح�َ  �ل
ُق   ».ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  ََْسِ

 ».ندارد، دزد موقع دزيدن ايمان نداردزناكار موقع زناكردن ايمان «يعني: 
مقصود اين نيست كه زناكار كافر است يا اين كه دزد كافر است، نه. مقصود اين است 
كه زنا كار كافر مطلق نيست، ولي زناكار در موضع شروع به زناكاري اگر خدا را بـه يـاد   

، دزد هم هرگاه خدا آورد، يقيناً از عمل زنا پشيمان گرديده و دست به اين كار نخواهد زد
 كند. را به ياد بياورد شكي نيست كه از دزدي اجتناب مي

 ثمرهاي ايمان:
نمـودن مقاصـد بشـر     هـا و آراسـته   دادن دل ثمرهاي ايمان صحيح خلوص نيت و صفا
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همة ثمرات ايمان را در يك كلمـة جـامع و شـامل     ست. پيغمبر اسالم محمد مصطفيا
باشـد،   كننـدة همـة مقاصـد مـي     توي تمام معاني و جمعاي كه مح بيان فرموده است، كلمه

اي از نوع بشر نتوانسته مقابل آن كلمة ديگـري بيـان نمايـد و آن     اي كه هيچ گوينده كلمه
 باشد: (احسان) مي

نْ «
َ
َ  َ�ْعبُدَ  أ َّ ََّك  �

َ
َ  ».يََر�كَ  فَإَِّهُ  تََر�هُ  تَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ  تََر�ُه، ََ

بينـي، خـدا تـو را     نمي را ولي اگر تو خدابيني،  نگونه كه خدا را ميهما ييخدا را بندگي نما«
 ».خواهد ديد

 ذكر خدا:
اولين ثمرهاي ايمان ذكر خداوند متعال است و من كتاب دانشمندي را كه فعالً اسمش 

 ام. مؤلف نامبرده در بارة خودش چنين حكايت كرده است: ام، مطالعه نموده فراموش كرده
و خداترسي داشتم كه پيوسـته مشـغول نمـاز و عبـادت بـود و مـن       خالويي عبادتكار 

به او گفتم: خالو جـان! چكـنم كـه ماننـد تـو       هميشه مالزم و همصحبت او بودم، روزي
خـدا مـرا    »إن اهللا نـاظر إيل«عبادتكار شوم و خداترس باشم، گفـت: روزي سـه بـار بگـو:     

ها را تكرار كردم،  يك هفته اين جمله من خدا از من اطالع دارد. »إن اهللا مطلع عيل«بيند  مي

هـا را   ها را تكرار بخوان من هم پس از هر نماز آن سپس به من گفت: بعد از هر نماز اين
ها را هميشه در دل بسپار و به خاطر خوددار بـه   خواندم، سپس برايم گفت: اين جمله مي

كـنم بـه يـاد    خواسـتم گنـاهي    همين سبب من نيز مانند او خداترس شـدم و هرگـاه مـي   
بيند و از من كامالً با اطالع است و بدين جهت بود كه دست بـه   آوردم كه خدا مرا مي مي

 هيچ گناهي نزدم و پرهيزگاري را پيشه نمودم.
و خداوند متعال در قرآن ذكر را بر دو نوع بيان فرموده است: ذكـر بـه دل و ذكـر بـه     

 فرمايد: زبان. از نوع ذكر به دل مي

﴿ َ �َسٰٰنِيُه ِِّ�  �ۡ�ُوَت ِسيُت فَِِّ�ِ �
َ
ٰنُ َوَمآ أ ََ ۡذُكَرهُ  �لّشۡي

َ
ۡن أ
َ
 .]٦٣الكهف: [ ﴾ۥأ
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من ماهي را فرامـوش كـردم   «» يوشع بن نون«در شأن قصة حضرت موسي با همسفرش 
 .»ودر حقيقت مرا از ياد آن ماهي بازنداشت مگر شيطان كه آن را به ياد آرم

 فرمايد: در آية ديگري مي

تَِك  �ۡذُكرۡ ﴿ َ�ِٰ ََ  ٰ َِ َعلَۡيَك َوَ�َ  .]١١٠املائدة: [ ﴾َِۡعَم
 ».به ياد آور نعمت مرا بر خود و پدر و مادرت«

 و باز هم فرموده است:

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ ََاَمُنواْ  � ٌَ  �ۡذُكُروا ِ َِۡعَم َّ  .]٩األحزاب: [ ﴾َعلَۡيُ�مۡ  �

 .»اي مؤمنان به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما«
نعمت خداوندي زياد است، از قبيل نعمت سالمتي، نعمت فرزند نعمت مال و غيره و 

 از ذكر به زبان خدا فرموده:

 .]٤١مريم: [ ﴾ِِبَۡ�ٰهِيمَۚ  �لِۡكَ�ٰبِ ِ�  َو�ۡذُكرۡ ﴿
 ».و به ياد آور در كتاب حضرت ابراهيم را«

 .]١٦مريم: [ ﴾َمۡر�َمَ  �لِۡكَ�ٰبِ ِ�  َو�ۡذُكرۡ ﴿
 ».در قرآن مريم را روو به ياد آ«

َُِّك  �ۡذُكۡرِ� ﴿ ََ  .]٤٢يوسف: [ ﴾ِعنَد 
 ».مرا ياد كن بيش آقايت«

ْ وَ ﴿ ِ  �ۡسمَ  �ۡذُكُروا َّ  .]٤املائدة: [ ﴾َعلَۡيهِ�  �
 ».و به ياد آوريد نام خدا بر آن يعني بر ذبيحه«

هرگاه بشر بخواهد ايمان خود را امتحان كند و نيـروي ايمـانش را درك نمايـد، بايـد     
و در ميـان   يياولين كاري كه بخواهد بكند به عقل و هوش خويش مراجعه كند و در تنها

مردم، در بازار، در راه و در همة اوقات از عمرش خدا را در نظـر داشـته باشـد و يقينـي     
بيند و در هـيچ مكـان و    وي را مي ا اين زمين پهناوريي كه باشد خدابداند كه در هرج

ترين حركاتش مطلع و آگاه است. بنـابراين،   گردد، از كوچك نمي زماني از نظر خدا پنهان
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هر مسلمان واقعي بايد از هرگونه كـردار و گفتـاري كـه باعـث خشـم و نـاراحتي خـدا        
نمايد كه موجـب رضـايت خـدا باشـد،      شود و كردار و گفتارهاي را عادت وردشود،  مي

ورد كه به خاطر جلب رضـايت  انجام دهد، بايد به خاطر آ هرگاه يكي از واجبات ديني را
خداوند متعال اين واجب را انجام دادم، و هرگاه از يكي از محرمات در شرع بپرهيزد بايد 
به خاطر آورد كه به خاطر جلب خشنودي خدا از اين كار ناروا دست كشـيدم و در ايـن   

آوردن  دو حالت يعني انجام واجبات و اجتناب محرمات بايد فقـط مقصـودش بـه دسـت    
يت خدا و تحصيل اجر و ثواب باشد. و هرگاه دو راهي در اختيـارت (اي مسـلمان)   رضا

رساند انتخاب نمـا و از راه ديگـري كـه     گذارده شود، پس هركدام كه تو را به بهشت مي
سبب نابودي و هالكت تو باشد بپرهيز، اگر مسلمان واقعي هستي. و هميشه در زندگي به 

اي بگير و دلباخته مال دنيا نباش كـه همـة ايـن     نتيجه فكر خود باش و از عمر كوتاه خود
كننده را در دنيا نيكبخت و در آخـرت   اموال رفتني است و تنها عمل صالح است كه عمل

كند و از تفكر و تعقل در قدرت الهي غافل مبـاش و بـه واسـطة خطـاب و      سعادتمند مي
شنوي ايمان خود را بيفـزاي   كه از اهل علم و ادب مي ييالحسنه و پند و اندرزها عظةموا

 و خود را از جملة اين آية كريمة قرآني به حساب آور:

ُُهُ ﴿ ٰ اَ� ََ  .]٢األنفال: [ ﴾َزاَدۡ�ُهۡم ِِيَ�ٰٗنا ۥ�َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم 
 ».افزون گردد شان يمانها خوانده شود، ا او بر آن ياتو چون آ«

 هاي ديگر كه قبالً بيان و ترجمه شده. و در آيه

 اهل تقوي كساني هستند كه شامل اين آيه باشند:

ِينَ  ِِنّ ﴿ َّ �  ْ ٰ�ِٞف ّمَِن  �ّ�َقۡوا ََ ٰنِ ِِذَا َمّسُهۡم  ََ وَن  �لّشۡي ْ فََِِذا ُهم ّمۡبِ�ُ  ﴾٢تََذّكُروا
 .]٢٠١األعراف: [

ـ   « ه محققاً اهل ورع و تقوي كسانيند كه هرگاه فراموشي و نسيان از شيطان به ايشـان برسـد ب
آيند، ناگهـان ايشـان داراي    آورند و از نسيان و اشتباهات خود به خود مي زودي خدا را به ياد مي

 .»شوند بصيرت مي
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بـا  و بهترين ذكرها ذكري است كه با دل و زبان همراه باشد يعني تلفظ و حضور قلب 
 اشـد خدا فقط با زنان باشـد و هيچگونـه دخـالتي از دل در آن ذكـر نب    اما اگر  .باشند هم

هـاي ديگـر    گان كيك و ساير شـيريني  ثمر خواهد بود مانند فروشنده نتيجه و بي ذكري بي
ت، و خـدا كـريم اسـ   » اهللا كـريم «زننـد:   كشور شام (سوريه) كه در كوچه و بازار صدا مي

هـا بـا صـداي خشـن و بلنـد       ) كه در كوچه و خيابـان گان كاهو (خس همچنين فروشنده
نظر به ايـن كـه    ييدر حقيقت اينگونه جمالت دعا ا دايم است.خد» اهللا الدايم«گويند:  مي

قصد دعاء و طلب ثواب از خدا است گذشته از اين كه بدون نتيجه و بـدون ثمـر اسـت،    
بـردن   بلكه باعث گنهكاري هم خواهد شد. مانند كسي كه در ابتداء كاسة خمـر بـه دهـان   

صد زنا يا دزدي و يا ظلم داشته گويد و مانند كسي كه چون ق بسم اهللا الرحمن الرحيم مي
آميـز و   هاي باطل و عشـق  برد و مانند كسي كه در موقع رقصيدن و ترانه باشد نام خدا مي

ب و قمار و لهو و لعب و فسـادكاري يـا وادارنمـودن    اانگيز و در موقع خمر و شر شهوت
در همة اين  برد. در حقيقت نام خدا به رقص و پاكوبي نام خدا را مي زنان مغنيه و فاحشه

انـد و   باشد و كساني كه اين كار را بكنند فاسق مواقع حرام و از گناهان كبيره محسوب مي
كردن به نام حق تعالي باشد كـافر   اگر قصدش از اين عمل استهزاء و استخفاف و مسخره

 مطلق خواهد بود.
مأثوره د و بهترين ذكرهاي خدا تالوت قرآن و ركوع و سجود و تسبيح و تهليل و أورا

هاي  كه از فرموده ييهاي دعا روايت شده است. و بعضي جمله كه از خود پيغمبر اسالم
 خداوند متعال در قرآن ذكر شده است:

َُّنا ﴿ فِرۡ ََ ُۡ َا َوِ�ِۡخَ�ََِٰنا  �
ِينَ ََ َّ �  ِ يَ�ٰنِ َسَبُقوََا ب  .]١٠احلرش: [ ﴾ٱۡ�ِ

 .»يامرزگرفتند ب يشيبر ما پ يمانمان را كه در ا پروردگارا! ما را و برادران«

ََاتَِنا ِ� ﴿ َُّنآ  َياََ َۡ ٌٗ َوِ�  �ّ� ٌٗ َوقَِنا َعَذاَب  ��ِخَرةِ َحَسَن  .]٢٠١البقرة: [ ﴾٢ �َّاَِ َحَسَن
(عطا فرما) و ما را از عذاب  يكي) نيزعطا كن، و در آخرت (ن يكين ياپروردگارا! به ما در دن«

 .»آتش نگه دار
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﴿ ٓ َُّنا ُُِّ�مۡ  َّ ََاِمُنواْ بَِر ۡن 
َ
يَ�ِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ َّ  .]١٩٣آل عمران: [ ﴾ِِ

 يمانبه پروردگار خود ا«كه:  خواند، يفرا م يمانبه ا يا كه ندا دهنده يديمپروردگارا! ما شن«
 .»»ياوريدب

فِرۡ َ�ّنا وَ  �ۡ�ُف وَ ﴿ ُۡ َا وَ  � ََ ۚٓ ََت َمۡولَ  �ََۡ�َۡنا
َ
ََاٮَٰنا فَ أ  ﴾٢ �ۡلَ�ٰفِرِ�نَ  �لَۡقۡومِ َ�َ  ٱَُ�ۡ

 .]٢٨٦البقرة:[

پس ما را بر گروه  يي. تو موال و سرور مايو به ما رحم فرما يامرزما را ب ...)پروردگارا!(«
 .»گردان يروزكافران پ

ها  اند. و اما آنچه بعضي از مردم امروز به آن و از اين دعاها در قرآن بسيار بيان گرديده
هاي ذكر دستجمعي نظر به ايـن   دانند مانند جشن عادت دارند و از رسوم قديمي خود مي

بـه طـرف    بيهـوده  ييهـا  كردن كمر و بلندشدن و حركـات  كه شامل ركوع و سجود و خم
هاي بيجا اسـت در حقيقـت    و لحن سوزاندن عطرريختن و عود و بخورراست و چپ و 

داننـد، چـون    ان اسالم اينگونه اعمال را ناپسـند مـي  باشد. و دانشمند ها حرام مي تمام اين
معني ماننـد آه و آخ از   هاي ناروا و گفتارهاي ناشايسته و بي هنگام ذكر دستجمعي حركت

كه عمدة مذهب حنفي اسـت اينگونـه    )ن عابديندهند. در حاشية كتاب (اب د نشان ميخو
يـن كـه نـادان، بيخـرد و     برپاداشتن ذكر حرام نوشته شده و گفته است كه كسي به جـز ا 

دهد و هركس چنين اعمـالي در ذكـر خداونـد     شعور باشد ذكر بدين ترتيب انجام نمي بي
دهد دارد و عقيده داشته باشد كه درست است ممكن است اي رشـته از كفـر و    انجام مي

 ايماني در او باشد. بي

 اميد و بيم از خدا:
د تا از خـدا بترسـد و هـم بـه او اميـد      مسلمان واقعي بايد ميان اميد و بيم از خدا باش

در قـرآن   داشته باشد. و يقيني بداند كه خدا هم سريع الحساب است و هم شديد العقاب.
 مجيد هدايت شده كه:
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�بِ  َ�فِرِ ﴿ َّ َّوۡبِ َوقَابِِل  �  .]٣غافر: [ ﴾�ۡلعَِقاِب َشِديِد  �
. »گيرنـدة سـخت اسـت    و هم انتقام ها كنندة توبه خداوند متعال هم آمرزندة گناه، قبول« :يعني

باشد، عفـو، رحـيم، عفوكننـده و مهربـان، وأرحـم       وعفو، رحيم و أرحم الراحمين هم مي
ترين مهربانان. بنابراين، خدا بخشندة مهربان اسـت و خـدا هـيچكس از     الراحمين: مهربان

ة او شـامل همـ   هاي بيكـران  و رحمت ،فرمايد را از رحمت خود محروم نمي بندگان خود
 فرمايد: موجودات بوده است و درين باره مي

ٓۡ  ۥَِِّهُ ﴿ ْ ۡوِح  َٔ َ� يَا َّ ِ ُس ِمن  َّ  .]٨٧يوسف: [ ﴾٨ �لَۡ�ٰفُِرونَ  �لَۡقۡومُ ِِّ�  �
 .»پس ايمن نشوند از فكر خدا مگر زيانكاران«

َمُن َمۡكَر ﴿
ۡ
ِ فََ� يَأ َّ ونَ  �لَۡقۡومُ ِِّ�  �  .]٩٩األعراف: [ ﴾٩ �لَۡ�ِٰ�ُ

 ».باشد مگر زيانكاران ايمن نمي خدايياز مجازات «
 ته بوديم كه خدا هيچوقت ممكن نيست با يكـي از مخلوقـاتش  فگكتاب در اوائل اين 

هاي در اين باره روشني خواهيم انداخت، مثالً: ايوب  بار ديگر اينجا هم با مثال تشبيه داد.
خـود را بـرايش نمايـان كـرده     هـاي تيـز    اي كه در جلوش ايسـتاده و نـيش   از شير درنده

ترسد، ولي ترسيدن او  ور شود، شكي نيست كه ايوب از آن شير مي خواهد به او حمله مي
از شير محدود است. هرگاه صيادي كه تفنگ به دست دارد و بيايـد و آن شـير را از پـاي    

 درآورد و آن را در جلو ايوب درازش كند ديگر ايوب از آن ترس ندارد.
اي رفته باشد ناگهان باران عظيمي ببارد و سيل بزرگـي در آن   وسط درهداود چون در 

ترسـد و بـه زودي خـود را از آن     مـي رود دره جريان يابد، شكي نيست كه داود از ايـن  
يا آب آن پايان يابد ديگر داود از آن نخواهد  رود بدر روددهد، ولي چون از آن  نجات مي

اما  رود و جريان آب عظيم در آن محدود است. ترسيد. پس ثابت شد كه ترسيدن داود از
ترسيدن از خداي تبارك و تعالي هميشگي و غير محدود اسـت. الـرحمن الـرحيم يعنـي     

دة مهربان به جهت اين كه رحمت خدا از غضبش بيشتر است، در أول هر سـوره از  نبخش
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ن هـا را بـه الـرحم    قرآن خداوند رحمت و بخشايش خود روشن فرمـوده و تمـام سـوره   
 الرحيم افتتاح نموده است.

مالك يوم الدين صاحب روز قيامت و در بعضي قراءت ملك يوم الدين يعني پادشـاه  
باشد. و لكن با كمال تأسف بايد گفت كه بيشتر مسلمانان امروز اميـد را بـر    روز جزاء مي

هاي سخت و  ترسد و عقوبت و عذاب اند. از خدا هيچگونه نمي ترس از خدا ترجيح داده
گويند: خدا كـريم اسـت، خـدا رحـيم      آورند، فقط مي دردناك او را هيچگاه به خاطر نمي

گويند. ولي هيچوقـت عـذاب دردنـاكش بـه      ها را مي خدا آمرزنده است، اين جمله است،
دانند كه هميشه و در  آورند، مي اش به ياد نمي هاي سوزنده آورند. دوزخ و آتش خاطر نمي

خوردن،  كنند در موقع انجام گناه مانند روزه يند، ولي خالف ميب همه جا خدا ايشان را مي
ها را در نظر دارد، شـرم و   شوند. ولي از خدا كه هميشه آن زناكردن از نظر مردم پنهان مي

زنند، و مسلماني كه واقعـي باشـد و جميـع     بدكاري مي كنند و دست به هرگونه حياء نمي
ز همة محرمات و خالفكاري بپرهيزد، نزد خـدا  فرائض و واجبات ديني را انجام بدهد و ا

 تر و بهتر است و به بهترين درجات عالية الهي دست يافته است. گان مقرب از فرشته
ولي مسلماني كه واقعي نباشد همة فرائض و واجبات ديني را انجام بدهـد و كارهـاي   

ره بنمايد به درگـاه  گناه و ناشايسته مانند زنا و ريا و دزدي و گواهي به دروغ و ظلم و غي
خدا مسلمان است. ولي نه مسلمان واقعي و صـحيح. و چنـين شخصـي ماننـد شـاگردي      

كند كـه   آورد فقط دقت مي است كه در امتحانات ثمرة خوب و معدل خوب به دست نمي
كمتر به دست نياورد تا نه به درجة ممتاز برسد و نه مردود و تجديد شود فقط  7از شارة 
 ه در صنف نماند.اي ك به اندازه

 توكل بر خدا:
 فرمايد: خداوند مي

﴿ ِ ُُم ب ََاَمن ُُۡم  ِ ِِن ُكن َّ ْ  ٱ ُٓوا َّ  .]٨٤يونس: [ ﴾َ�َعلَۡيهِ تََو
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 ».دييايد، پس بر او توكل نما اگر شما ايمان به خدا آورده«
 موده:و باز هم فر

َ ِِّن ﴿ َّ ِ ُ�ِّب  � ِ َّ ََُو  .]١٥٩آل عمران: [ ﴾١َ� �لُۡم
 .»دارد گان را دوست مي كننده ه راستي كه خدا توكلب«

 توكل يعني چه؟ و حقيقت آن چيست؟
رساننده و ضرررسانندة اصالً خدا است. خدا عقل و هوش به بشر  ايم كه نفع قبالً گفته

عطا فرموده تا به وسيلة آن راه خير و شر را از همديگر جدا سازند، طرق خير را بگيرنـد  
 رساننده پرهيز كنند. زيان هاي شر و و از راه

و عدم تفكر و انديشـيدن در امـور    نيك بختيپس آيا توكل بر خدا يعني ترك اسباب 
 زندگي است؟

بعضي از متصوفين عقيده دارند كه معني اصلي توكـل تـرك هرگونـه اسـباب و عـدم      
شش نكنـد  آوردن روزي زحمت و كو دست تفكر در زندگي است. براي امرار معاش و به

و بنشيند به انتظار اين كه بدون عمل و كار خـدا روزيـش را از آسـمان بـر او بينـدازد و      
نخورد و خود را به قصد و معاينه به  ييهرگاه انساني مريض شود، هيچگونه دواء و دارو

نمـودن از   خيص طبيب و استفادهخدمت طبيب نرساند و اميدش بر اين باشد كه بدون تش
اي با خودش نبرد كه  شفا دهد و هرگاه عزم سفر كند هيچگونه زاد و توشه، خدا او را دوا

دهد و براي كسب علم و دانش به خدمت هيچ عـالمي   خدا او را بدون حساب روزي مي
فيض از علماء كاسة سـر او از   ش و كسبشتعب و دقت و كونرود به اميد اين كه بدون 

باطـل و از نظـر    ايـن اميـد و آرزوهـا    شود. در حقيقت تمام همه نوع علم و دانش پر مي
 فرمايد: كامالً غلط است. چونكه خداوند عزوجل مي شريعت محمد مصطفي

ْ فَ ﴿ وا �ِض ِ�  ٱَتَِ�ُ
َ
ْ وَ  �ۡ� َُُغوا ِل  �ۡ� ِۡ ِ ِمن فَ َّ  .]١٠اجلمعة: [ ﴾�

د و طلـب كنيـد از فضـل و    ييـ پس شما اي مسلمانان! پخش و منتشر شويد در زمين و بجو«
 ».خدا هاي نعمت
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مقصود خدا از اين آية قرآن اين نيست كه شما در خانه بنشينيد و پا روي پا بگذاريـد  
و يا اين كه روي پشت بخوابيد و دست به هيچگونه كار و كسبي نزنيـد كـه خـدا روزي    

اين اسـت   نمايد، خير بلكه مقصد خدا ازل ميشما را در دستمالي بسته و بر سر شما ن
خش گرديد و به همة اطراف و نواحي زمـين خـدا سـفر كنيـد تـا      كه شما در كرة زمين پ

ـ تان به دست آوريد و از خدا طلب كمك و موفقيت و ياري و خير و بركت نما روزي د يي
كه خدا بدون سـعي و كوشـش بـه     ننشينيدو به انتظار دستمال آماده و غذاي مهيا از خدا 

ف است كه به كاري مشـغول  دهد. بنابراين، در زندگي هر فردي موظ هيچكس غذاي نمي
ق و روزي دست بـه عملـي كـه در شـرع     زرآوردن  براي امرار معاش و به دستگردد و 

ه در اسالم ك يياسالم مباح و جائز است بزند و بيكار و بدون عمل در خانه نشيند، كارها
و نجـاري و حـدادي و    اند مانند: تدريس علوم دينيه و تعليم قرآنروا و جائز است بسيار

هـا، امـا    كاري و غير اين و صنعت ييداري و قصابي و رانندگي و بنا فروشي و دكان رچهپا
هـا اجتنـاب كنـد ماننـد: خمـر و       كه در اسالم حرام است هر مسلمان بايد از آن ييكارها
نمـودن بـر فاحشـه و غيـر      گيري و داللـي  فروشي و قماربازي و رباخواري و رشوه شراب

د دين و تبليغات ضد مذاهب و برخالف دين مبين اسالم. هاي ض ها. و فروختن كتاب اين
پس از هر فردي از ما بايد به نوعي از كارهاي مجاز اشتغال يابد و كمك و ياري از خـدا  

دَ «بخواهد،  جَ دَّ وَ نْ جَ  . »جوينده يابنده است« »مَ

ْ ﴿ فرمايد: ميخداوند  و همچنين ّوُدوا ََ اي  براي خودتان توشه« ]١٩٧[البقرة:  ﴾َوتَ

اي بندگان خدا هرگاه مريض شديد «» تد�وو� !يا عباد �هللا«فرمايد:  مي ، و پيامبر»بيندوزيد

ِعلْمِ  َطلَُب «و باز هم فرموده است: و  .»دييدواء استعمال نما
ْ
طلب دانش فرض « »فَِر�َضةٌ  �ل

بنابراين، هر كسي كه در خانه به انتظار سفره بنشيند و دست به هيچ نوع عملي  ».است
زند، و هر كسي كه مريض شود به پزشك نرود و به اميد رسيدن دواء و شفاء در خانه پا ن

دراز كند. و هر كسي كه در سفر توشه با خود حمل نكند و به اميد روزي بدون كوشش 
از خانه حركت كند. هر كسي كه براي تحصيل علم و ادب به خدمت دانشمندان نرود و 
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اند  قيقت چنين كساني مخالف شرع اسالماي بگيرد، در حبه انتظار علم و ادب در خانه ج
توان گفت كه ايشان  اند. و مي اي نگرفته و از احكام قرآن و اوامر اسالم هيچگونه نتيجه

اند و بايد يقين داشت كه نه  زده ييپروا باكي و بي نادانند و دست به خودسري و بي
و  يياست و نه هم سبب بتنها واگذارنمودن كارها به سوي خدا سبب توفيق و پيروزي

باشد، بلكه هر كسي كه اميد توفيق و آرزوي  دهندة بشر مي كمك از خدا توفيق بدون
رسيدن به مراد و مقاصد خود داشته باشد بايد از هردو يعني هم از خدا و هم از 

كردن كمك بطلبد تا موفق گردد. چون قصد سفر كند بايد توشه همراه داشته باشد و  عمل
ئل سفر براي خودش مجهز كند تا به كمك توشه و وسائل سفر و به ياري خدا به وسا

و چون قصد تحصيل علم و دانش نمايد. البد خود را به دانشمندي  مقصدش برسد.
ها را مطالعه نمايد و براي درك مطالب و  برساند و كتب الزمه براي خود فراهم آورد و آن

از خدا هم كمك ياري بخواهد تا علم و دانش ها ذهن خود را روشن كند و  معاني آن
بياموزد. و چون گرسنه شود و بخواهد سير گردد بايد گندم كاشته شود. سپس آبياري و 

آوري شود آنگاه به آسيا برده و به آرد تبديل شود. سپس خمير كرده و  درو و خرمن جمع
 در تنوري نان پخته شود و باآلخر با دست لقمه كند و بخورد.

ضمن كساني هم هستند كه به خدا هيچگونـه اعتقـادي ندارنـد وقـدرت و ارادة      و در
گويند كه هرگاه خدا مريضي را شفا دهـد،   دهند. و مي الهي را در كار مريض دخالت نمي

پس چرا آن مريض بايد به دكتوري متوسل شود و از او دواء و سوزن طلب كند و كمـك  
همان دكتور و دواء و سوزن است كـه مـريض    گويند كه فقط از آن دكتور بخواهد؟ و مي

بخشد نه ارادة خدا، چون اگر شفاي بيمـار بـه ارادة خـدا باشـد، الزم بـه       نامبرده شفا مي
تـان   نمـودن پاسـخ   گويم: براي روشن استعمال دواء نيست. اما من در جواب اين كسان مي

رض مبتال شـده  سؤالي دارم: فرض كنيد سعد و سعيد هردو مريض باشند و به يك نوع م
باشند و در يك بيمارستان بستري و زير نظر يك دكتـور متخصـص قـرار گرفتـه باشـند.      
دكتور نامبرده هم يك نوع دواء و يك نوع سوزن و آمپول به آن دو تزريق كند، سعد شفا 
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يب و حبيـب برادرانـد و در يـك    يابد و سعيد چشم از جهان ببندد؟ چرا؟ سؤال دوم: نج
خواهند گندم بكارند، هـردو   نار هم واقع شده و از هم جدا گرديده ميزميني كه ك مساحه
نماينـد، مـثالً:    كنند و با يك وسـائل آبيـاري مـي    ئل شخم، شخم ميابا يك نوع وس با هم

خواهند خرمن و درو  مي با همنمايند و  هردو از آب چاه يا چشمه و يا از باران آبياري مي
رسـد (مالحظـه: بايـد     رسد و موسم درو فـرا مـي   يهايشان به خوشه م كنند و چون گندم

هايشان از يـك بـذر بـوده) يـك روز يـا دو روز قبـل از شـروع بـه          روشن كرد كه گندم
هاي نجيب هيچگونه آسـيبي و   آيد و به گندم دروكردن باد عظيمي و يا سيل خروشاني مي

 هاي نجيب تگيرسد، و گويا كه از آن باد يا سيل خبري ندارد و زحمات و خس اذيتي نمي
آورد. اما  ماند و در عوض ده كيلو هزار كيلو گندم پاك و درست به دست مي نتيجه نمي بي

بيند كه صبح كـه حبيـب بـه ديـدن      هاي آقاي حبيب چنان از آن باد يا سيل زيان مي گندم
ها خاكستر گرم و نرم و سياه مشاهده كند و همة زحمـات و   هايش برود به جاي آن گندم

در صورتي كه قدرت و ارادة خداوند متعـال   يش به همراه آن بار يا سيل بردد.ها خستگي
در كارهاي نجيب و حبيب دخالت نداشته باشد، در حالي كه بذر يكي، زمين شخم يكـي  
وسائل شخم يكي و آب هم يكي باشد، چرا اينطور به سر حبيب دربياييد كه تا مادامي كه 

به تخم و شخم نبرد و با دسـت خـالي و پـاي    كشد ديگر هيچگاه دست  نفس زندگي مي
 گير شود؟ اش زمين خسته در كنج خانه

ها را در كـنج   آوري نموده و آن و نجيب در عوض ده كيلو گندم هزار كيلو گندم جمع
 اش هم پيدا نباشد؟ چرا؟ هايش صف دهد تا سقف خانه يكي از خانه

امور و كـردار بشـر دخالـت     بنابراين، ثابت و روشن است كه ارادة حق تعالي در همة
گيرد. پس هر كسي كه بخواهد بـر   دارد و بدون اراده و خواست خدا هيچ چيز انجام نمي

خدا توكل كند نه اين كه بگويد: توكلت علي اهللا يا بر خدا توكل نمودم. بلكـه مقصـود از   
و  نمودن به حـد االمكـان   آوردن وسائل لوازم كار مورد نظر و سعي و كوشش توكل فراهم
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خواستن از او است. زيرا كه لفظ توكـل بـدون عمـل     واگذاركردن عاقبت به خدا و كمك
 بخش نخواهد بود. و بايد به عالوه توكلت علي اهللا با أمل و عمل همراه باشد. نتيجه

 شكر خدا:
انسان بايد هميشه از خدا راضي و خشنود باشد در خير و شـر و خوشـي و نـاراحتي    

الً رضايت داشته باشد. هر غني و فقير و تندرسـت و مـريض در   مطيح خدا و از خدا كام
اگر خدا او را غني و تـوانگر يـا فقيـر و ضـعيف الحـال       هرحال بايد از خدا راضي باشد.

بگرداند بايد از خداوند متعال راضي باشد. و شكر خداوند به أحسن الحال بـه جـا آورد.   
 فرمايد: خداوند مي

﴿ َ َما � َّ ِ َ َوَمن َشَكَر فَِ َِ  .]٤٠النمل: [ ﴾ۡفِسهِۦۖ ۡشُكُر 
زيرا كه پـاداش  ، »هركسي كه شكر خدا را به جا آورد در حقيقت شكر خود را به جا آورده«

 و اجر شكركردنش براي خود او است.

ُ وََسَيۡجَِي ﴿ َّ ِٰكرِ�نَ  � َّ  .]١٤٤آل عمران: [ ﴾١ �ل
 ».گان را پاداش خواهد داد و خدا شكركننده«

هر كسي كه به درگاه خدا شكر نمايد و شكر او را بـه جـا آورد خـدا     مقصود اين كه
فرمايد و يقيناً در مقابل شكرگذاردنش اجر و ثـواب بـه او    ثواب و پاداش او را ضائع نمي

عطا خواهد نمود. و شكر از ثمرهاي ايمان است. هرگاه در دنيا يكي از رفقاء و دوستانت 
اي دعوت نمايد  خانه اش و يا به قهوه : تو را به خانه، مثالًدر بارة تو اي مسلمان خوبي كند

و يك ليوان چاي و يا يك شيشه نوشابه براي تو تقديم دارد. اگر تو قدرت داشـته باشـي   
اي كه به تو داده جبران كني. ولي به عمد جبـران   كه خوبي او مثالً ليوان چاي و يا نوشابه

باشي و شايسته است كه هرگاه  صر مينكني و در عوض چيزي به او ندهي در حقيقت مق
. بنابراين، احسـان  يياي ببري و نيكي او جبران نما خانه تو او را ببيني به خانه و يا به قهوه

هـا و   كردن بايد در عوض آن خـوبي و احسـان بـه جـا آورد. پـس چـرا خـوبي        و خوبي
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رسـتي  كني، نعمـت اسـالم نعمـت تند    شمار است جبران نمي هاي خداوندي كه بي نعمت
هاي ديدن و شـنيدن و غيـره    نعمت قدرت نعمت فرزند، نعمت مال، نعمت عقل و نعمت

اي. پس چرا مطيع او نيسـتي   مند شده ها بهره هاي الهي است كه تو از آن ها همه نعمت اين
كني، ولي انسان تا به مرضي دچار نشـود قـدر    و در مدت كوتاه عمر خود او مخالفت مي

ناسـد. و تـا سـيم بـرق     ش شود، قدر غنا و توانگري را نميتا فقير ن داند و تندرستي را نمي
 كهرباء بر او قطع نشود قدر نعمت روشني را نخواهد دانست.

دانـد، در   داند و سير قدر گرسـنه هـم نمـي    اند: سواره قدر پياده را نمي و از قديم گفته
اه فـردي از  آوردن شكر خدا چگونـه اسـت؟ هرگـ    اينجا به جا است پرسيده شود، به جا

مسلمانان غني و توانگر باشد و زكات و صدقه ندهد و روزي هزار بار بگويد: الشـكر هللا  
شكر خدا، شكي نيست كه او شكري به جا نياورده و گنهكار خواهد بود. چون مقصود از 

 جـا آوردن كردن كلمة شكر به زبان است. بلكه مقصود خدا از به  كردن نه تلفظ شكر خدا
نمـودن از تمـام محرمـات اسـت. و      ض و واجبـات و اجتنـاب  ودن تمام فرايشكر او ادانم

هاي الهي و اقراركردن به منـت و كـرم و    نمودن به نعمت منظور از شكر في الواقع اعتراف
 فرمايد: فضل الهي است. خدا مي

﴿ ْ  .]١٣سبأ: [ ﴾ُشۡكٗر�ۚ  ۥدَ ََاَل َداوُ  �ۡ�َملُٓوا
 ».يداي قوم پيغمبر داود به شكر خدا عمل كن«

از اين آيه روشن است كه مقصود خدا از شكر نه به گفتن و تكراركـردن كلمـة شـكر    
هـاي لذيـذ و    باشد. هرگاه شخصي پنج نوعي از خوراك نمودن به آن مي است، بلكه عمل

اي فقير و گرسـنه داشـته باشـد. چگونـه ممكـن       اش باشد و همسايه خوش طعم در سفره
پس شكركردن به عمل است نه به زبان، و هر كسي  است او شكر خدا به جا آورده باشد؟

كه بخواهد واقعاً شكرگذار خدا باشد بايد جميع واجبات را أدا نمايد و از جميع گناهـان  
آوردن  كردن او به فقيران و مستضعفين فقط لوجه اهللا و به قصد به دسـت  بپرهيزد. و كمك

 نهادن بر مسـلمانان و بنـدگان   رضايت خدا باشد. به اين كه قصدش افتخار و تكبر و منت
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خبـر   دسـت چـپش از آن بـي   صدقه بدهد كه حتي  طوري با دست راستبايد  خدا باشد.
ر حقيقي بايد هميشه خداي خود را در نظر داشته و تمـام اعمـال و اقـوالش    باشد. و شاك

 مخلصانه براي خدا باشد.

 :ييصبر و شكيبا
خير و خوبي بـه او برسـد و شـكر     قرار دارد، هرگاه خداييهر مسلمان بين دو نعمت 

پيشـه   ييخدا كند اجر و ثواب دارد. و هرگاه شر و ناراحتي به او برسد و صـبر و شـكيبا  
كند بازهم اجر و ثواب دارد. و اجر و ثواب غني و توانگري كه شكر خدا نمايد و اجـر و  

 :ثواب فقيري كه بر فقر خود صابر باشد، نزد خدا يكسان است و خدا فرموده است

َۡجَِ�َّن ﴿ ََ ِينَ َو َّ َُواْ َ�ۡعَملُوَن  � ََ ۡحَسِن َما 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ٓواْ أ ُ َِ  .]٩٦النحل: [ ﴾٩َص

 ».كردند م به بهتر از آنچه ميييو بايد اجر و پاداش صابران و شكيبايان وافي و كامل نما«
جاويـد و   كه نظر به اين كه اين دنيـا خانـة   و هر مسلمان واقعي بايد يقين داشته باشد

كنـد.   ها برخورد مـي  هميشگي نيست. انسان در زندگي به بسياري از مشكالت و ناراحتي
قدم بوده و قوت قلب داشـته   ها ثابت ولي انسان بايد در برابر همة آن مشكالت و ناراحتي

ها و مشكالت اين روزگـار كـه بـه     ها برايش نوشته گردد ناراحتي باشد تا اجر و ثواب آن
دادن عزيـزي و   شدن مـال و از دسـت   رسد بسيار است از آنچه بيماري و تلف ها مي انسان

هاي قلبي و غيـره و   فقد دوستان و أحبه وغدركردن دوستان نادان و نبودن أمن و ناراحتي
كشاند. به خـاطر ايـن كـه او را     بايد دانست كه خدا انسان را به بعضي از اين مصائب مي

كنـد و يـا    ها صبر پيشه مي ا او بر اين مصائب و سختيآزمايش نمايد و آشكار سازد كه آي
 فرمايد: نمايد و خدا بدين جهت مي تابي و جزع مي اين كه بي

َۡبلَُوَُّ�م﴿ ََ َ  ّمَِن  َو ََۡقص  ّمَِن  �ۡ�ُوعِ وَ  �ۡ�َۡوِف �َِ�ۡ ۡمَ�ٰلِ َو
َ
َُفِس وَ  �ۡ�

َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� وَ  �ۡ� َو�َّ�ِ

ِ�نَ  ِِ ٰ َّ  .]١٥٥البقرة: [ ﴾١ �ل
شدن مـال و   از ترس و گرسنگي و تلف ييم و تجربه كنيم به چيزهاييو بايد ما شما را بيازما«
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 ».گشتن ثمرها و برها، پس مژده بده صابران را رفتن نفس مانند فرزندان و تلف از بين
ها يكي از طبائع روزگار است كه خواهي نخواهي بـر هـر انسـاني     مصيبت و دشواري

ها نصيبش شود. از ابتداء دنيا  ها برخورد كند و زياد يا كمي از آن د به آننوشته شده كه باي
جنگ و آشوب و دلتنگي و تنگدسـتي و خوشـي و ناخوشـي و خيـر و شـر و راحـت و       

و بـدبختي در رديـف همـديگر جريـان داشـته وهـر جانـداري و         نيك بختـي ناراحتي و 
از اول عمـرش تـا رسـيدن     ها برسد. و هيچكس ممكـن نيسـت كـه    اي بايد به اين خزنده

هـاي   اجلش هيچگونه ناراحتي برايش رخ نـداده باشـد و هميشـه از مصـائب و نـاراحتي     
، خوشـي و  ن شـب و روز ييزندگي محفوظ بماند، خير و شر، سردي و گرمـي بـاال و پـا   

روشني و تاريكي، خوشحالي و بدحالي، خنده و گريه، سيري و گرسنگي، همه  ناخوشي،
د براشند كه حتي بر پيغمبر اسالم محمـ  آمدهاي روزگار زمانه مي پيش ها از خصائل و اين

ترين و بهترين بندگان خدا بوده نوشـته شـده اسـت. پيغمبـر اسـالم       كه گرامي مصطفي
بـرد، روزي   روزي در خير و خوشي بود، روزهاي ديگري در شر و ناخوشي بـه سـر مـي   

ها از امـور   بست، خالصه اين ديگر از گرسنگي سنگ بر شكمش مي ييسير بود، و روزها
اند. و انسان عاقل بايد در برابر همة  اند كه بر هر فردي از بشر واجب و نوشته شده زندگي

ها از همه نوع بايـد   قدم و پابرجاي باشد، و در مقابله اين همه آشوب ها ثابت اين ناراحتي
 ها را تحمل كند. صبر پيشة خود قرار دهد و اين

 بركردن بر دو نوع است:و بايد فهميد كه ص

 :آمدهاي ناگوار زندگي صبركردن بر پيش :نوع اول
از قبيل صبركردن بر فقر و دلتنگي و تنگدستي صبركردن بر موت فرزنـد يـا عزيـزي،    

هـاي متعـدد    شدن مال، صبركردن بر مرض و بيمـاري  ديگر صبركردن بر گرسنگي و تلف
و صـبرنمودن بـر حـوادث و سـائر     زمانه، صبرنمودن بر عدم موفقيـت در امـور زنـدگي    
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ها صبر  هاي اين دنياي فاني كه بر هر مسلمان واقعي واجب است كه بر جميع اين ناراحتي
 نمايد. ييو شكيبا

 و نوع دوم: صبركردن بر تقوي و طاعات خدا:
انسان در زندگي بايد منتظر همة انواع امور زندگي اعـم از خيـر و شـر باشـد و بايـد      

مسـلمان كـه هنگـام شـنيدن اذان فجـر در       خوردن امور دنيا باشد. خمنتظر تحوالت و چر
آورد صـبر بـر    خيزد و روي به مسجد مي هاي زمستان از فراش گرم و نرم خود برمي شب

اي كه در نبودن شـوهرش بـا وجـود تنگدسـتي و فقـر و       طاعت خدا است. همسر مؤمنه
ردد و فرزندانش را پرورش شمار صبر كند و فراق زوج خود را متحمل گ هاي بي ناراحتي

نمايد صبر بر طاعت خدا است. كارمندي كه وظائف خود را به درستي به انجام برساند و 
نمايد و  نظر مي ها صرف گرفتن. اما از گرفتن اين داشتن بر تغلب و هديه و رشوه با قدرت

دهد صبر بر طاعت خـدا اسـت. و بـاآلخره جـوان      وظايف خويش را مخلصانه انجام مي
جردي كه توانا يا ناتوان بر تقديم مهر و نكاح باشد و خود را از محرمات نگهدارد. ايـن  م

هم نوعي از صبركردن بر طاعت خدا است. كسي كه در ماه مبارك رمضان بـا ايـن همـه    
پرهيزد، در حقيقت صابر بر طاعت خداونـد   تشنگي و گرسنگي از خوردن و آشاميدن مي

يـىل   أمـت زمـان ي�ـون «انـد:   كه فرموده اسالمت، در حقيقت فرمودة پيغمبر اس
زماني بـر  « حاال رسيده است و معني آن چنين است: »ر�لضاىل   ديكه الضاىل   �لم

رسد و در آن زمانه كسي كه دين خـود   امتم خواهد آمد كه دين اسالم به حد ضعف و سستي مي

. يعني همانطور كه مردم »گرفته باشد را بگيرد مانند كسي است كه اخگري از آتش را به دست
دارند مردم آن زمـان   ها دور نگه مي كنند و خودشان از آن از اخگرهاي سرخ آتش فرار مي
جويند، و در واقع همان زمانه كه مقصود پيغمبـر اسـالم    همانطور از دين اسالم دوري مي

ه الزم به توضـيح  باشد ك بوده فعالً رسيده است. و اين مسئله به حدي واضح و روشن مي
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ديانت باشد و خدا و پيغمبـر   ايمان و بي و بيان نيست، مثالً: در اين روزها هر كسي كه بي
 باشد. مردم مي ييو قرآني را نشناسند بيشتر مورد احترام و پذيرا

اند.  اندازه براي ايشان احترام قائل اينگونه افراد در همه جا و در همة دل جا دارند و بي
ه خداترس و خداشناس باشند و از اهل علم و دانش و ادب و عرفان هستند. اما كساني ك

انـد. اگـر    ارزش ندارنـد و از نظـر و دل همـه كـس بـي      جاييدر هيچ جا و در هيچ قلبي 
نمانده و از قـرآن بـه جـز     كه از اسالم به جز شمس ييين روزهامشاهده كرده باشيد در ا

رهيزگارند يا به اصـطالح مـال يـا آخونـد يـا      رسمش باقي نمانده، كساني كه با تقوي و پ
اند، اينگونه اشخاص در ايـن   طالب العلم هستند و راه عبادت و طاعت خدا را پيش گرفته

نگرند و حكـام و   گيرند و با چشم حقارت به ايشان مي روزها مورد مسخرة مردم قرار مي
ايشـان از همـه كـس     پندارند و حقوق و رواتب ماهيانـة  ارزش مي رؤساء نيز ايشان را بي

باشد و بيشتر عمر خود را در خاك غربت و در كشور خارجي و بيگانه و دور از  كمتر مي
گذرانند، در حقيقت چنـين كسـاني مؤمنـان     اهل و فرزند و وطن و خويشاوندان خود مي

گردنـد، و ايشـانند    باشند و از مسلمانان حقيقي خداوند متعال محسوب مي واقعي خدا مي
 عني اين آيه هستند:كه شامل م

ِينَ ﴿ َّ ُوَن  � َّ ََُو ُِِّهۡم َ� ََ  ٰ واْ َوَ�َ ُ َِ  .]٤٢النحل: [ ﴾٤َص
خود  يو بر خدا كنند يصبر م ها يهستند كه بر همة ناراحت يخدا كسان يمسلمانان واقع«

 .»نمايند يتوكل م

ٰ�َِك ﴿ ََ ْو
ُ
ْ  أ وا ُ َِ ۡجَرُهم ّمّرَ�ۡ�ِ بَِما َص

َ
 .]٥٤صص: الق[ ﴾يُۡؤتَۡوَن أ

داده  يشانشان دو بار به ا كردن شان را به سبب صبر هستند كه اجر و پاداش يكسان يشانا«
 .»شود يم

ِينَ يُلَّقٮَٰهآ ِِّ�  َوَما﴿ َّ واْ َوَما يُلَّقٮَٰهآ ِِّ� ُذو َحّظٍ َعِظي�   � ُ َِ  .]٣٥فصلت: [ ﴾٣َص
كه در طاعت خـدا صـابر باشـند و بـه      رسند، مگر كساني و به مقام عالي و ثواب عظيم نمي«

 .»رسند، مگر كساني كه داراي بخشي خوب و عظيم باشند مقام عالي و ثواب بزرگ نمي
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 نمودن از احكام شرع: پيروي
است و سري از اسـرار دل   در گذشته گفته بوديم كه ايمان عملي از اعمال قلب انسان

آن اطالع كامل ندارد و مردم ظاهر  باشد كه به جز خداوند متعال احدي ديگر بر انسان مي
گيرند و بين دو كلمه مؤمن و مسلم بسيار فرق است. مسلمان كسـي اسـت كـه     آن را مي

آورد، ديگـر كسـي    تسليم خدا شده و براي همة احكام شرع اسالم سر خود را فـرود مـي  
و شدن او و فرودآوردن سرش در برابر احكام اسـالم از روي حقيقـت    داند كه تسليم نمي

اخالص باشد و يا اين كه به خاطر ترس و اجبار باشد، فرزندي تسليم پدرش شـده و از  
كند، شـاگردي تسـليم معلـم خـود شـده و از اوامـر او پيـروي         دستورهاي او اطاعت مي

كنـد،   هـاي او پيـروي مـي    نمايد، جواني تسليم دوشيزة مورد قلبش گشـته و از حـرف   مي
دارد، ملتي بـراي   هرجا برود به همراه او قدم برمي حيواني براي صاحبش تسليم شده و به

، ولـي در تمـام ايـن    نمايـد  و از دسـتورهاي پيـروي مـي   س دولت خود تسـليم شـده   يئر
ها ممكن است بدون رضايت و خشنودي تسليم شده باشد. ممكـن اسـت از    شدني تسليم

گونـه  ترس ظلم و از خوف قتل و اعدام و ضرب و شكنجه تسـليم گرديـده باشـد، و اين   
باشد و با اطمينان قلب و آرامش  شدن بر ظلم و جور و زور و غصب مي استسالم و تسليم

 باشد. خاطر نمي دل و آسودگي
اما مؤمن شخصي است كه با رضايت كامل و خشنودي تمام و با اطمينان دل از خـدا  

نمايد و در خير و شر و خوشي و ناخوشـي، از خـدا اطاعـت كامـل      پيروي و اطاعت مي
ورزد در  جوشد و به او مهر و مي نمايد و نظر به اين كه عشق و محبت او در دلش مي مي

كند و در پيروي او  شائبه از وي پيروي مي همة احوال با ايمان و عقيدة راسخ و پاك و بي
 هيچگونه بغض و ناراحتي در دل ندارد.

 فرمايد: خداي تبارك و تعالي مي

َُِّك َ� يُۡؤِمُنونَ  فََ� ﴿ ََ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ  َو َّ  .]٦٥النساء: [ ﴾َح
آورند، تا اين كه در مورد اختالفاتي كه با  ! قسم به پروردگارت كه مردم ايمان نمياي محمد«
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همديگر دارند به سوي تو آيند و از تو حكم و داوري طلب نماينـد، و ايـن در حقيقـت جانـب     
 ».عملي است

 فرمايد: سپس مي

ۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما �ُ ﴿ َِ َُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِّما قَ
َ
ُِدواْ ِ�ٓ أ ََ  .]٦٥النساء: [ ﴾٦ّم َ� 

هيچگونه ناراحتي از حكم تـو   نمودن ايشان از تو اي محمد داوريو بعد از طلب حكم و «
 .»در دل نداشته باشند و تسليم امر تو شوند

اية اول مقصودش ايـن   باشد، مالحظه: انداري ميو اين در حقيقت جانب عقيده و ايم
دهـد،   است كه هر مسلمان واقعي بايد در موقع اختالف و ناراحتي كه بين ايشان رخ مـي 

بايد براي رفع آن به خدمت پيغمبر آيند و مقصود آية دوم اين كه هر طـوري كـه پيغمبـر    
الم هيچگاه در حكم خـود  حكم و داوري فرمايد بايد بپذيرند. و نظر به اين كه پيغمبر اس

نمـودنش احسـاس    فرمايند، بايد حكم او پذيرفتـه شـود و از حكـم و داوري    تبعيض نمي
 فرمايد: نند. و خداوند متعال ميناراحتي و دلتنگي نك

َما﴿ َّ َن قَۡوَل  ِِ ْ َِِ�  �لُۡمۡؤِمنِ�َ ََ ِ ِِذَا ُدُعوٓا َّ ََُسوِ�ِ  � ن َ�ُقو ۦَو
َ
ْ َسِمۡعَنا ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ لُوا

ٰ�َِك ُهُم  ََ ْو
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
 .]٥١النور: [ ﴾٥ �لُۡمۡفلُِحونَ َوأ

و پيغمبرش بـراي ايـن    اقعي هرگاه دعوت شوند به سوي خدامحققاً بايد گفتار مؤمنان و«
كه ميان ايشان حكم نمايد، اين باشد كه بگويند شنيديم و پيروي نموديم و در حقيقـت ايشـانند   

 .»ندكه رستگاران
پرسـند.   ها مـي  متأسفانه بسياري از مردم امروز باالخص طبقة جوانان بيشتر از حكمت

 حكمت نماز چيست؟ حكمت روزه چيست؟ فلسفة عبادت كدام است؟
اي بخصوص است و  البته شكي نيست كه هر فرض در اسالم داراي حكمتي و فلسفه

د. ولي بايـد دانسـت كـه    باش هيچ امر و نهي در اسالم بدون حكمت و مصلحت بشر نمي
توان درك نمود و هـر موقـع نيـز وقـت بيـان و توضـيح        حكمت و فلسفة هر چيزي نمي

ها نيست. مثال مختصر: أمين داراي فرزندي است و هر موقع كه امـين   ها و فلسفه حكمت
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دهد كه مثالً: برو فالنجا، فالن چيز را بياور، فالنكـس را فـرا    به آن فرزندش دستوري مي
فالن كتاب و روزنامه را مطالعه كن، به فالن مكـان نـرو، و هـر مـوقعي كـه امـين       خوان، 

گويد: حكمت يـا فلسـفة آن    كند، فرزندش مي اينگونه دستورها را بر فرزندانش صادر مي
گويـد: چـرا؟ از او چـه     چيست؟ اگر برايش بگويد: فالنكس را فرا خوان در جـواب مـي  

گويد: چرا نروم؟ مگر آنجـا چيسـت؟    ر جواب ميخواهي؟ و اگر بگويد: فالنجا مرو د مي
گويد: چرا بكـنم   آنجا چه خبري است؟ و اگر برايش بگويد: فالن كار را بكن يا مكن، مي

 خواهد چرا و چرا؟ يا چرا نكنم؟ و به همين منوال در هر امر و نهي از او حكمت مي
باشـد؟   كه مقصر مـي د كه اين فرزند امين ناقص العقل است و يا اين ييگو آيا شما نمي
د دختر امين در تنوري افتاده باشد، و يا اين كه سـر چـاهي بـازي كنـد،     ييحاال فرض نما

امين به فرزندش بگويد: زود برو و دست خواهرت را بگير تا نسوزد، و يا اين كه بـرايش  
امـا در آن موقـع پسـر امـين      وچكت را از سر چاه دور كن،بگويد: زود برخيز و خواهر ك

چرا بروم و اين كار را بكنم؟ حكمت اين دستورها چيست؟ حاال شكي نيست كه  بگويد:
ها را براي پسرش توضيح دهـد و پسـرش هـم پـا      هاي آن اگر مال امين بنشيند و حكمت

سوزد،  روي پا بگذارد و به شرح پدرش گوش فرا دهد، آن دختر كوچكش يا در تنور مي
دادن  خواستن و شـرح  ، از حكمت و فلسفه چيزيافتد. پس بنابراين و يا اين كه در چاه مي

هـا و چيزهـا    اوقات بخصوصي دارد و گذشته از آن عقل بشر محدود است و بسيار علـم 
هـا   اند كه چـون و چـرا در آن   تواند درك كند و اينگونه امور از اطاعت مطلق آيند كه نمي

 مطرح نيست و به مجرد صدور امر از خدا بايد انجام بگيرد.
يست كه دين اسالم هر دستوري بدهد كامالً به مصلحت بشـر اسـت امـر و    و شكي ن

نهيش براي بشر و به خاطر پيشرفت بشـر اسـت. حـالل و حـرامش بـه جهـت تقـدم و        
باشـد.   باشد. دين اسالم همة امر و نهيش رحمتي براي پيروانش مي سرافرازي نوع بشر مي

صلحت و پيشرفتي منع ننموده است دين اسالم از هيچ خير و نفعي نهي نكرده و از هيچ م
و از هيچ كاري كه مورد رضايت خدا و رسولش باشد باز نداشته و در مقابل به هيچ شـر  
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و ضرري دستور نداده و به هيچ فساد و بـدي و كـاري كـه مخالفـت خشـنودي خـدا و       
ترين  رسولش باشد امر ننموده است، پس اسالم همه رحمت و لطف الهي است و كوچك

باشد. اسالم با پيشرفت و ترقي مخالف نيست، اسالم با تقدم و  راحتي در آن نميظلم و نا
و سـعادت بشـر    نيك بختيحضارت دشمني ندارد، اسالم با هر كردار و گفتاري كه ماية 

روح و لگام گيسخته غرب صليبي صـهيوني و   باشد. عداوت ندارد ولي اسالم با تمدن بي
رانـد مخـالف    هاي خود مي براي چرخاندن كارخانه برق ملحد كمونيستي كه بشر را آلتي

خواهد  خواهد كه از قرآن سرچشمه گرفته باشد. تقدمي را مي است. اسالم پيشرفتي را مي
كه بر راه و عدالت عمومي و باعث استقامت صحيح جامعه باشـد، چـون قـرآن بـر نامـة      

الم مسلمانان را بـه  زندگي بشر و محتوي تمام وسائل پيشرفت و تقدم است. بنابراين، اس
هاي قرآن اقتباس گرديـده و از پرتـو نـور درخشـان      كند كه فقط از سوره پيشرفتي امر مي

 قرآن به دست آمده باشد.
پيشرفتي كه نه از شرق باشد و نه از غرب، فقط از قرآن باشد و بس، چـون پيشـرفتي   

حكام قـرآن منافـات   كه از قرآن نباشد و از شرق يا غرب به دست آمده باشد با اسالم و ا
نمودن احكام قرآن از امر و نهـي و فـرض و    كردن به آن و پياده دارد، پيشرفت قرآن: عمل
باشد كه هر مسلماني بايد از نور قرآن اقتبـاس كنـد و قـرآن را     سنت و حالل و حرام مي

برنامة زندگي خود بداند و همة احكام و دستورهاي آن را تصديق و با عمل همراه نمايـد  
 و سعادت دنيا و آخرت برسد. نيك بختيبه كمال  تا

م توحش شرق و غرب در هيچ چيز با قرآن مطابقت ندارد و آن ييأما تمدن و بهتر گو
احترامي به انسان. و حتـي كوشـش در نسـخ و     ايماني و نپذيرفتن اسالم، بي عبارت از: بي

هـا مسـابقه بـراي     انسـان  كردن انسان، اشاعه فساد براي تمهيد استعمار و استثمار استحاله
اند.  ها بيانگر اين مدعي هاي اول و دوم جهاني جنگ نابودي و تدمير نسل انساني كه جنگ

هـاي   هاي مستضـعف جهـان، اختـراع سـالح     هاي تحميلي بر ملت انداختن جنگ و به راه
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شـود   هاي ديگر كه وقتي به اين موارد رسـيدگي مـي   مخرب و خطرناك و هزاران تفاوت
 خواهد و بس. اي حق بين مي شود، فقط ديده ن و اسالم به آساني آشكار ميعظمت قرآ

 سختي و آساني:
و مهمترين مظاهر ايمان اين كه شخص مسلمان محبت به خاطر خدا و بغـض هـم از   
براي خدا داشته باشد. ما مسلمانان بايد دوستدار هر شخص مسلمان و ايمانـدار باشـيم و   

عداوت با هر شخص كافر و خدانشـناس  و م و بايد و بغض يياي ننما اگرچه از او استفاده
داشته باشيم و اگرچه هيچ ضرري از او به ما نرسد. بنابراين، به خاطر خداوند متعال بايـد  
محبت هر شخص مسلمان و بغض هر فرد كافر در دل داشـته باشـيم و آن هـم بايـد بـه      

، نبايد بدون سبب بر او تجـاوز  كافر ذمي داشته باشيم خاطر خداوند باشد، هرگاه همساية
م به شرطي كه او هم در كـار مـا مسـلمانان    ييكنيم يا به حريم، مال و ناموسش تعدي نما

 هيچگونه دخالت و تجاوز نكند.
زيرا كه در حكومت اسالمي در اسالم هر فردي از مردم چه مسلمان و چه كـافر چـه   

اي معـين   ايشان بايـد در دائـره   يهودي و چه نصراني و غيره حقوقي دارند و هر قشري از
ها حق تجاوز و تعدي بر ديگـري نـدارد. چـون اسـالم بـه       زندگي كند و هيچكدام از آن

ها بايد با همديگر زيسـت آسـايش داشـته     ارد و هر گروهي از آند همه احترام ميحقوق 
باشد و در كوچكترين حقوق ديگران دخالـت نكنـد. ولـي همـانطور كـه از معنـي قـرآن        

نمـودن بـا كـافران هرچنـد از خويشـاوندان و       صانهلشود دوستي و محبت مخ ط مياستنبا
 فاميل نزديك باشند روا نيست. خداوند بزرگ در قرآن فرموده:

﴿ �ّ  ِ ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب
ََ ِ َّ َ يَُوآّدوَن َمۡن َحآّد  ��ِخرِ  �ۡ�َۡومِ وَ  ٱ َّ ََُسوَ�ُ  �  .]٢٢املجادلة: [ ﴾ۥَو

داشـته باشـند و آنگـاه دوسـتي      يابي گروهي كه ايمان به خدا و روز آخـرت  محمد! نمي اي«

 .»بگيرند با دشمنان خدا و رسول او
 در واقع مقصود اين آيه اين است:
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هر كسي كه ايمان صحيح به خداوند متعال و روز قيامت داشته باشد نبايد با كافران و 
ها احترام  و از روي اخالص به آن پيغمبرش دوستي حقيقي بگيرنددشمنان خدا و 

ني سختگيري و آسانگيري داشته بنابراين، هر مسلمان واقعي بايد شدت و لين يع بگذارند.
باشد. مسلمان بايد در برابر مسلماني مانند خود اعم از غني و فقير و مرد و زن و بزرگ و 

نبايد تكبر و  ها رفتار باشد. و هيچگاه بر آن اخالق و خوش كوچك، آسانگير و خوش
تر بداند، بلكه بايد خود را در  خودپسندي به خرج دهد و خود را از ايشان بهتر و گرامي

ها قرار دهد. اما در برابر كافر و خدانشناس بايد خود را بزرگ و سختگير و  رديف آن
محترم بداند و هيچگاه سر ذلت و تسليم براي كافري فرود نياورد يعني بر كافران محارب 

گير و بر مؤمنان با اخالق و نيكخوي باشد و در برابر هر مسلماني بايد سر خود را سخت
 فرود آورد و تواضع كند و احترام نمايد.

 خداوند فرموده:

َّمدٞ ﴿ ِۚ َُّسوُل  ّّ َّ ِينَ وَ  � َّ َُ َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  � ٓ ِشّدا
َ
َُ بَيۡنَُهۡمۖ  �ۡلُكّفاَِ أ ٓ  .]٢٩الفتح: [ ﴾ََُ�َا

و  يركه با او هستند بر كافران سختگ يو فرستادة برحق خدا است و مسلمانان مبريغمحمد پ«
 ».و مهربانند يمخودشان رح يانم

﴿ َ�َ ٌٍ ذِّل
َ
ٍ� َ�َ  �لُۡمۡؤمِنِ�َ أ َّ ِع

َ
 .]٥٤املائدة: [ ﴾�ۡلَ�ٰفِرِ�نَ أ

 ».و سر فرو برده و در مقابل كافران عزتمند و سربلنداند يلدر برابر مؤمنان ذل«

ِ يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل ﴿ َّ �  �  �ِ�ٓ�َ ٌَ  .]٥٤املائدة: [ ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَم
 .»ترسند اي نمي كننده ت هيچ مالمتكنند و از مالم در راه خدا جهاد مي«

پس جهاد در راه خدا يكي از تعاليم اسالم و وظايف هر شخص مسلمان است. جهـاد  
باشد و بايد دانسـت كـه بـه     كفر و ظلم و فساد الزم ميبردن  براي اعتالي اسالم و از بين
ها و دشمنان اسـالم   بودن مسلمانان جهان است كه كمونيست سبب ضعف اسالم و متفرق

 اند. و مسلمين اين اندازه بر ما مسلمانان امروز چيره شده
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هـاي مـا را گرفتـه و     و بر بيشتر كشورهاي اسالم تسلط پيدا كرده و قسـمتي از زمـين  
اند. و المسجد األقصـي   از شهرهاي ما را مانند (قدس) نيز به تصرف خود درآورده بعضي

هـا   اند و بايد يقين داشته باشند كه همة ايـن  كه نخستين قبلة مسلمانان بوده تصرف نموده
 باشد: معلول اين اسباب مي

 ضعف مسلمين. -1

 متحدنبودن مسلمانان. -2

 عدم تطبيق شريعت اسالمي در ممالك اسالمي. -3

 د و خيانت و خودفروشي حكام مسلمين.فسا -4

 توبه و استغفار:
خداوند متعال به قدرت خود انسان را از گل آفريده و شش خصال ناپسند در آن قرار 

هاي شر و فساد و گنـاه را بـرايش    داده است و شيطان رجيم نيز بر او مسلط نموده كه راه
 آماده و تزيين كند.

 :آن خصال ششگانه ناپسند عبارتند از
 داشتن دنيا. دوست -1

 پايان. اميد و آرزوهاي بي -2

 كردن مال. جمع -3

 شهوت نزديكي به زنان. -4

 خشم و غضب. -5

 ظلم و گرفتن انتقام. -6

هـا   كشاند و طرق شر و زشتي و آن چيزي كه انسان را به اين امور ناپسند ششگانه مي
باشد كـه   مي شيطان ،كند ها جذب مي براي مردم مهيا كرده و ايشان را به سوي اينگونه راه

هـا را   كـه بتوانـد انسـان    ي وسـيله  هر ها است، به دشمن ديرينه و اصلي خمير ماية انسان
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نمايـد. و قـبالً گفتـه بـوديم كـه گنـاه و معصـيت يكـي از طبـائع و           گمراه و منحرف مي
نظراً تواند خود را از تمام معاصي و گناهان نگهدارد،  باشد و احدي نمي سرنوشت بشر مي

هـا از   انسـان  پاكسـازي  جهـت  مخصوصي نيـز هاي  عين و راهد متعال وسيلة مخداون لهذا
شدن بر گناهان و توبة  نمودن به درگاه خدا و نادم گناهان تعيين فرموده است. و آن رجوع

اي است حقيقـي كـه مـورد قبـول      نصوح و واقعي به پيشگاه الهي است. توبة نصوح توبه
 خداوند متعال خواهد شد.

 چگونگي توبه:
نمودن جمـالت   ت و پشيماني و برافراشتن دو دست به سوي خدا و تكراراظهار ندام

كردن كار هر انسـاني   نامند، خطا و گناه باشد توبه مي» اهللا«كه مورد قبول  ييعبارات دعا و
است كه به سبب غفلت و ناداني و جهالت و يا به سبب شعف ايمان و غـرور و تكبـر از   

بايد يقين داشت كه رحمت خداونـدي نامحـدود و غيـر قابـل     گردد و  ها صادر مي انسان
تصور و مقايسه است. و خداوند بنده را از گل سياه آفريده و شيطان بر وي چيره نمـوده.  

نفوذ  ييو همانگونه كه در حديث شريف روايت شده: شيطان در بدن انسان حتي به جاها
اي را بيشتر دوست دارد كه گنـاه   دهيابد. و خداوند بن كند كه خون به آنجاها جريان مي مي

كند و به سوي او رو آورد، در بارة لطف و رحمت خداوند در اين كتاب قبالً ذكر گرديده 
 الزم به تكرار آن نيست.

فرض كنيد مرزوق پيش تاجري باشد از قرار ماهي هزار تومان كار كند. ولـي پـس از   
تومان از او طلب كند يعني يك هـزار  اين كه يك ماه پيش تاجر نامبرده كار گردد و هزار 

تومان حقوق يك ماهه كه كار كرده يك هزار تومان ديگر بابت قرض حسنه از وي بگيرد 
اي يا ناراحتي بخواهد از كارش دست  و مرزوق قبل از اين كه دو ماه كار كند بر اثر حادثه

فتـه از وي  بكشد. شكي نيست كه تاجر مبلغ هزار توماني كـه بـه عنـوان قـرض از او گر    
نمايد و يا اين كه ماه خود را تكميل كند. ولي هرگاه مرزوق از او خواهش  درخواست مي
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و التماس نمايد و طلب عفو و گذشت از او نمايد در صورتي كه همان تاجر از اهل فضل 
بخشد و ممكن است با طيب نفس خـود مبلغـي هـم     و كرم باشد، هزار تومان را به او مي

. بنابراين، خداوند متعال هم موقعي كه يكـي از بنـدگانش گنـاهي كنـد،     برايش اهداء كند
سپس به درگاه او رو آورد و دست دعاء و نيايش به سوي او دراز نمايد در عوض گناهي 

نويسـد، مـثالً:    كه مرتكب شده. خداوند متعال در مقابل آن گناه، ثواب و اجر بـرايش مـي  
گنـاه و معاصـي گذرانـده باشـد. اگـر از روي      كسي كه ده سال يا بيشتر از عمر خـود در  

اخالص و حقيقت توبه كند و توبة نصوح نمايد. خداوند متعال همان گناهان ده سـال يـا   
 بيشتر او را به اجر و ثواب مبدل خواهد فرمود و اين آيه بدين معني است:

ٰ�َِك ُ�بَ  ِِّ� ﴿ ََ ْو
ُ
ٰلِٗحا فَأ ََ ََاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ�  ُل َمن تَاَب َو ُ ّدِ َّ � َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ  � اتِِهۡم َحَسَ�ٰت 

 ُ َّ َِّحيٗما  �  � َٗ  .]٧٠الفرقان: [ ﴾٧َ�ُفو
مگر كسي كه به درگاه حق تعالي توبه كند و به خدا ايمـان صـحيح بيـاورد و كـار شايسـته      «

 ».انجام دهد
يـد و  فرما در حقيقت ايشان كساني هستند كه خدا گناهان ايشان را به ثواب مبدل مـي 

 خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.
و بايد روشن كرد كه درهاي توبه هميشه براي بندگان خدا باز است. و انسـان در هـر   

تواند دست به سوي خدا دراز كند و از او طلب آمرزش نمايد و تا  مكان و زمان باشد مي
حتضـار بـه معنـي    پـذيرد (ا  مادامي كه انساني به احتضار نرسيده باشد خدا توبة او را مـي 

كـردن زيـاد اسـت. و     باشد) يعني اوقـات توبـه   فرارسيدن اجل و هنگام سكرات مرگ مي
هميشه و در تمام لحظات از شب و روز و در هرجا در خانه در مسجد در بازار و غيـره.  
در همه جا و در همه وقت، وقت توبه است سـواره، پيـاده، در زمـين در هـواء در دريـا.      

اي كه به احتضار نرسـيده در هرجـا و    و غيره. انسان تا لحظه رفتن  راهنشستن خوابيدن و 
در هر وقت توبة نصوح كند خدا توبة او را پذيرا است. ولي هنگامي كه به احتضار برسد، 

 وقت توبه نيست و درهاي توبه بر او بسته خواهد شد. ديگر
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 فرمايد: و خدا در اين باره مي

َما﴿ َّ ِِ  ٌُ َُ َّۡو �  َ�َ� ِ ِيَن َ�ۡعَملُوَن  َّ َّ ِ ََ ل ُُوُب  �لّسٓو ٰ�َِك َ� ََ ْو
ُ
ُُوُُوَن ِمن قَرِ�ب  فَأ ٰلٌَ  ُ�ّم َ� َٰ َ َِ

 ُ َّ ُ َعلَۡيِهۡمۗ َوَ�َن  � َّ ٌُ  َولَيَۡسِت  ١َعلِيًما َحِكيٗما  � َُ َّۡو ِيَن َ�ۡعَملُوَن  � َّ ِ ٰ ِِذَا  اتِ  َٔ �لّسّ�ِ ل َّ َح
َحَدُهُم 

َ
َ أ َّ ِينَ َوَ�  �ۡل�نَ قَاَل ِِّ�ِ ُ�ۡبُت  لَۡموُۡت �َح َّ �  ۚ َۚ  .]١٨-١٧النساء: [ ﴾َ�ُموتُوَن َوُهۡم ُكّفا

فرمايد كه از روي ناداني گناه كننـد. سـپس بـه     محققاً خداوند متعال توبة كساني را قبول مي«
خـدا دانـا و    پـذيرد و  زودي توبه نمايند. پس ايشان كساني هستند كـه خـدا توبـة ايشـان را مـي     

شـان توبـه    كنند و هنگام رسيدن مـرگ  پرحكمت است. و خدا توبة كساني كه كارهاي زشتي مي
گويد: من حاال توبه كردم و نه هـم توبـة كسـاني كـه در حالـت كفـر و        پذيرد و مي كنند نمي مي
 ».ميرند ايماني مي بي

گرديـدن بـر    نمودن از محرمات و همة گناهان است و پشيمان و شروط توبه خودداري
اي  گناهان و اين كه قصد كند كه هيچوقت به آن گناهان دست نزند. و چنانچه حـق بنـده  

در گردنش باشد بايد به زودي ادا كند و تا اين شرط در كار نباشـد توبـه معنـي نـدارد و     
شود بايد  كند و از كاري پشيمان مي باعث ازدياد گناهان خواهد گشت و كسي كه توبه مي

ت آن كار را انجام ندهد و هميشه توبه و خدايش را در نظر بدارد و چنانچه ديگر هيچوق
از گناهي توبه كند، سپس آن گناه را انجام دهد، دليل ضعف ايمانش بوده و همانند كسـي  

كند. توبه در واقع أمر داراي روح است و جسـد، روح   است كه خداي خود را استهزاء مي
نمودن از كردن گناه و باورداشتن به اين كه آن كاري  شدن و احساس ناراحتي توبه پشيمان

ــه  ــه   انجــام داده خــالف خــدا و رســول اهللا ك ــوده. و جســد توب ــرآن و اســالم ب و ق
 كردن از ارتكاب مجدد آن گناه است. خودداري

توانـد   و بديهي است كه انسان تا راه خطاء را نشناسند راه درسـت و صـواب را نمـي   
دهد تا گرسنه نشود قدر سـيري   ند، سردي را تشخيص نميبشناسد، تا گرمي احساس نك

داند. بنابراين، تا گناه نكند و به شري دچـار   داند، تا خسته نشود قدر راحتي را نمي را نمي
 نگردد، درجة ثواب و قدر خير و خوشي را نداند.
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مثال: نوح راهي پيش گرفته و به مقصدي روانه شده است. چـون بـه نيمـة راه برسـد     
از قبيل كوه يا درخت ببيند و بداند كه در راهش خطا كرده و غير راه مقصدش  ييها نشانه

، در ل خود اين اشـتباه واضـح را درك كـرده   قعگرفته است. در آن موقع نوح به  در پيش
اين موقع احتياجي به نصيحت ديگران ندارد، مسلمان واقعي هم بايد همينطور باشد و بـا  

ر اختيار خود به خود به راه راست برود و به فكر خود راه خطا كه د ييها ييادله و راهنما
و راه صواب را بشناسد و از همديگر تمييز بدهد. چون علماء و دانشمندان نيـز ماننـد او   
بشر اند و به جز تفكر و تعقل در امور زندگي هيچگونـه امتيـازات ديگـري ندارنـد و از     

. و بهتـرين مـردم كسـاني    »راي خردمند كافي اسـت اشاره ب« »العاقل باإلشارة«اند:  قديم گفته

باشند كه به اندرز و نصيحت عمل كرده و براي سعادت خود در دنيا و آخرت هـم از   مي
رسند و  دو جهان مي نيك بختيمغز خود استفاده نموده و به وسيلة عقل و هوش خود به 

 پذيرند. ي را ميپرسند و نه نصيحت دانند و نه مي اند كه نه مي بدترين مردم كساني

 فرمايد: خداوند در خصوص رحمت خود مي

ََۡفِسهِ ﴿  ٰ ُُّ�ۡم َ�َ ََ ََُب  ٌَ َك َّهُ  �لرّۡ�َ
َ
ِ  ۥ� ٰلٌَ  ُ�ّم تَاَب ِمۢن َ�ۡعِده َٰ َ َِ  �ۢ ََ  ۦَمۡن َعِمَل ِمنُ�ۡم ُسٓو

َّهُ 
َ
ۡصلََح فََ

َ
َِّحيٞم  ۥَوأ  .]٥٤األنعام: [ ﴾٥َ�ُفوَٞ 

 يرا از رو يو گناه يكه از شما زشت يكس يش نوشته براپروردگارتان رحمت بر خود«
خود را اصالح سازد، چون خدا آمرزنده و  يسپس بعد از آن توبه كند و كارها يد،نما ينادان

 ».مهربان است

ۡصلََح فَِِّن  ۦتَاَب ِمۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِ  َ�َمن﴿
َ
َ َوأ َّ ُُوُب َعلَۡيهِ�  �  .]٣٩املائدة: [ ﴾َ�

پس  يدنما يستهخود را شا يكه به خود كرده و كارها يوبه كند بعد از ستمكه ت يو پس كس«
 .»پذيرد يخدا توبة او را م يقتدر حق

ِينَ  ِِّ� ﴿ َّ �  ْ ۡصلَُحوا
َ
ٰلَِك َوأ ََ  .]٨٩آل عمران: [ ﴾تَابُواْ ِمۢن َ�ۡعِد 

 .»يندخودشان را اصالح نما يكه كردارها يبعد از ارتكاب گناه توبه كنند مگر كسان«
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ِينَ  ِِّ� ﴿ َّ تُوُب َعلَۡيِهمۡ  �
َ
ٰ�َِك � ََ ْو

ُ
َُيُّنواْ فَأ ۡصلَُحواْ َو

َ
 .]١٦٠البقرة: [ ﴾تَابُواْ َوأ

 .»مگر كساني كه توبه كنند و كردارشان را خوب كنند و حقيقت امر را بيان نمايند«

 كنم: هايشان را قبول مي در واقع ايشانند كه توبه
هـا و گناهـان و    كـردن زشـتي   ار دو تا است. توبه: تـرك و مخفي مباد كه توبه تا استغف

نمودن غفران و آمـرزش   طلب :برگشتن به معروف و كردارهاي شايسته است. اما استغفار
نهايت تأكيد نموده و به انجـام آنـد و    باشد. و اسالم بر اين دو امر بي از خداوند متعال مي

 فرمايد: دستور داده است. و خدا در اين موضوع مي

ُ�م ّمَِن ﴿
َ
�َشأ
َ
�ِض ُهَو أ

َ
َُۡعَمَرُ�مۡ وَ  �ۡ� َُۡغفُِروهُ �ِيَها فَ  �ۡس ُُوٓاْ َِِ�ۡهِ�  ٱۡس  .]٦١هود: [ ﴾ُ�ّم تُو

آورد، و شما را در آن به آباد كردنش گمارد، پس از او آمرزش  يدپد يناو شما را از زم«
 .»)يد(و توبه كن يداو بازگرد يسپس به سو يد،بطلب

﴿ ْ َُۡغفُِروا ََِحيٞم َوُدودٞ  َو�ۡس  ِ�ّ ََ ُُّ�ۡم ُ�ّم تُوُُٓواْ َِِ�ۡهِ� ِِّن   .]٩٠هود: [ ﴾٩ََ
) همانا يد(و توبه كن يداو باز گرد يسپس به سو يد،و از پروردگارتان آمرزش بطلب«

 ».پروردگارم مهربان دوستدار است

ْ  َوَ�َٰقۡومِ ﴿ ُُٓواْ َِِ�ۡهِ  �ۡسَُۡغفُِروا ُُّ�ۡم ُ�ّم تُو  .]٥٢د: هو[ ﴾ََ
(و توبه  يداو باز گرد يسپس به سو يد،قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش كن يو ا«

 ».)يدكن

بخشد. مگر  شود، خداوند همة گناهان بندگانش را مي همانگونه كه از قرآن اقتباس مي
 فرمايد: آوردن با خدا را نخواهد بخشيد و خدا در اين باره مي شرك

َ  ِِنّ ﴿ َّ ن �ُۡ�ََك بِهِ َ� َ�ۡغفِ  �
َ
ۚ  ۦُر أ َُ ٓ ٰلَِك لَِمن �ََشا ََ  .]٤٨النساء: [ ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن 

هـر كـس    ياز آن را بـرا  يـر و غ بخشـد،  يرا كه به او شرك آورده شود، نم يناهللا ا گمان يب«
 ».بزرگ بر بافته است يگناه يقيناًو هر كس كه به اهللا شرك ورزد،  بخشد، يبخواهد م

مطلق كسي است كه اعتقاد بـه وجـود خـدا نداشـته باشـد. و بـه تمـام         بنابراين، كافر
نيست. و مشرك كسـي اسـت كـه     خداييهاي خداوندي كفر ورزد و بگويد: اصالً  نعمت
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اعتقاد به وجود خدا داشته باشد. ولي با او شريكي هم قرار بدهد. مثل اين كه بگويد: خدا 
و مـادرش مـريم    كه پيغمبر عيسـي  ت. و مانند نصاريدوتا است يا بيشتر از يكي اس

 دانند (پدر، پسر، روح القدس). خدايان مي
و أهل كتاب مردمي هستند كه صاحب كتاب آسماني باشند همانند: يهود و نصاري كه 

اند و قوم پيغمبر داود كه كتابي بـه نـام زبـور و پيغمبـر      كتبي به نام تورات و انجيل داشته
گرديده است. و درست و جائز نيست كه به كافري گفته  ابراهيم كه ده صحيفه بر او نازل

المرحوم يا المغفور له فالن كافر، اما گنهكاران از مسـلمانان   –غفر اهللا  –شود: رحمه اهللا 
كه بدون توبه بميرند، امرشان واگذار به سوي خدا است. هرگاه ميل بفرمايد گناهان ايشان 

 كشاند. را آمرزد و اگر بخواهد آن را به دوزخ مي
و در پايان اين باب بايد توضيح داد كه كافران و مشركان اصلي در آتش دوزخ هميشه 

يابند. اما هر مسلماني كه گنهكار باشد به  مانند و هيچگاه از دوزخ نجات نمي و جاويد مي
اندازة گناهش بايد عذاب دوزخ بچشد، ولي در دوزخ مانند كافران و مشـركان هميشـه و   

اند. فقط به قدري كه گناهانش عفو گردد و ذنوبش محو شود و سپس به جاويد نخواهد م
شـان   رود مسلمانان گنهكاران و ماندناحاديث نبويه و شود. و بنابه روايات بهشت برده مي

باشند و هر فردي از ايشان بـه قـدر گنـاهش     يكسان نمي با همدر جهنم. متفاوت است و 
نماند يكـي يـك روز يكـي يـك هفتـه       يبايد عذاب بكشد، يكي يك ساعت در دوزخ م

ديگري يك ماه و ديگري يك سال در دوزخ خواهد ماند. و بعضـي از ايشـان تـا پشـت     
پاهايشان و برخي ديگر تا زانوهايشان و برخي ديگر هم تا سينه و بعضـي تـا زنخـدان و    

هـاي   كند، در آتـش  بعضي كه بسيار گناه كرده باشند، همچون كسي كه در دريا غوص مي
كنند و بايد مخفي و پوشيده نباشد كه در اين دنيا هر كسي كـه   زانندة دوزخ غوص ميسو

قصد انجام گناهي كند، مثالً: بخواهد زنا كند يا خمر بياشامد و آن كار را انجام نداد و در 
 نويسد. اثر ندامت و پشيماني دست از اين كار بكشد، خدا ثواب عظيمي براي او مي



 135 مظاهر ايمان

كار حرامي بكند ولي قادر به انجام آن عمل حـرام نباشـد و   و همچنين كسي كه قصد 
دستش نرسد و از آن عمل حرام باز بماند خداوند در مقابل اين نيتـي كـه دسـتش بـه آن     
نرسيده بازهم اجر و ثواب عظيمي برايش خواهد نوشت. ولي اگر آن كار حـرام را انجـام   

ين، در اين روزگـار تـار و مظلـم    بدهد خدا فقط يك گناه بر او ثبت خواهد فرمود. بنابرا
دو جهان باشد بايـد از جميـع محرمـات     نيك بختيهركسي كه طالب سالمتي و خواهان 
اي بگيرد و به اوامر الهي تا حد امكان عمل نمايد. و  بپرهيزد تا از عمر زودگذر خود نتيجه

ا افـرادي  خبران از خدا و پيغمبرانش اجتناب كند و ب فطرت و نادان و بي از اشخاص پست
شـان   پيدا نموده. از علم، معرفـت و اخـالق   ييكه اهل علم و دانش و معرفت باشند، آشنا

هـا   بيند و از او بترسد و در همة سـختي  استفاده كند و يقين بداند كه خدا هميشه او را مي
 از خدا كمك بجويد.



 
 

 ايمان به آخرت

 ما و مرگ:
 م:باش ما يعني بشر با مردن يا مرگ پنج اصناف مي

 صنف اول:
 همصنف و همقدم هستند با شاعر احمقي كه در ضمن اشعار خود گفته:

 فـــــــــــــــات ىضـمـــــــــــــــا مـــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــل غي  واملؤم
 

 ولــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــاعة
 

ـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا   التـــــــــــــــــي أن
 

باشـد، فقـط تـو اي انسـان      هرچه گذشته گذشته است و اميدهاي آينده، غيب و نامعلوم مي« 
 .»يك ساعتي كه در آن هستي براي تو است

گذرانده گذشته است و در آينـده و  هر چه  اعر احمق اين است كه بشرمقصود اين ش
ديروز رفته و فردا خواهد آمد، و اين گفتار غلط است،  مستقبل نبايد هيچگونه فكري كند.

بينـي كـه    هـا نگذشـته اگـر مـي     چون هرچه گذشته، گذشته است ولي نگذشته. نتيجـة آن 
گشته ولي نتائج اعمالـت نگذشـته و در    خورشيد ديروز غروب كرده و از نظر مردم پنهان

ها بايد محاكمه شوي و هرچه آينده است بايد به فكرش باشي چون از قديم گفته  برابر آن
بنابراين، هر مسلمان واقعي بايد از هرچـه  ». اي نزديك است هر آينده« »كل آت قريب«شده: 

ه دست آورد. مسلمان بايد اي ب اي هم نتائج حسنه گذارندة نتيجة نيك بگيرد و از هر آينده
اي از عمر گرانبهاي  در همه چيز براي امور آخرت به فكر مستقبل خود باشد و هيچ لحظه

 خويش را بدون نتيجه نگذارند.

 صنف دوم:
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گروهي كه هيچگاه و به هيچ نوع عقيده به خدا و رسول او و به آخرت نداشته باشـند  
چگونه ايمان و اعتقادي نداشته باشـند  و به بعثت، زندگي مجدد، حساب، جنت، دوزخ هي

 ها، ملحدين و مخالفين اسالم. مانند كمونيست

 صنف سوم:
به خاطرداشتن شاعر فارسـي   به مردن اعتقاد دارند ولي ياد كرد نشان براي مرگ مانند

است به نام عمر خيام كه به سبب شعر خود بعضي از مردم را در فتنه و باطـل انداختـه و   
ران شده است. شاعر نامبرده، شعر خود گفته اسـت: هرگـاه مـرگ حـق     باعث ترديد ديگ

باشد و يكي در آن روا نباشد و زندگي در اين دنيا زودگذر باشد. پس اين دنيا را از عشق 
هـا و   مان به سختي و شوريدگي پر كنيم، و هرگاه خواهي نخواهي ما بدون اراده و دلخواه

از خمر  ييها فرار كرده و خود را به ليوا نها وانيم از آنم. تا بتييها بايد برخورد نما ناراحتي
و شراب برسانيم و همـة عمـر خـود را در شـعر و آوازخوانـدن و مسـتي و ناپاكـدامني        
بگذرانيم. و اين گفتارها نيز در حقيقت اشتباهات بزرگي است كه نبايد سبب انحـراف از  

 دين باشد.

 صنف چهارم:
كـه در   هيـة آورند، مانند ابي العتا مرگ را به خاطر مي باشند كه اي از مسلمين مي دسته

رفتن تذكري داده، ولي  كتاب خود در بسيار جاها مرگ را به خاطر آورده از مرگ و از بين
گي، حسـاب و كتـاب هيچگونـه تـذكري      فقط تذكر از مرگ و بخصوص از بعث و زنده

گوينـدة دومـي كـه     هر زندگي است و ننموده و گويا مقصودش اين بوده كه مرگ غايت
باشد. اين دو نفـر (ابـي العتاهيـه و گوينـدة شـعر       گويد: زير گورستان خوابي دراز مي مي

شود كه چندان اعتقاد صـحيحي بـه زنـدگي پـس از      دومي) از گفتارشان چنان فهميده مي
گويند كه هدف و غايت از زندگي مرگ است. و زير گورستان خوابي  مرگ نداشتند و مي

 ، و در حقيقت همة اين چهار اصناف باطل و اشتباه است.باشد دراز مي
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 و صنف پنجم:
و صحيح مسلمانان هستند كه حقشناس باشند و به اين حديث نبوي اعتقاد صـحيح و  

 راسخ دارند:

 .)0F1(»�لاس َيام فإذ� ماتو� �َتبهو�«
ا فيها فـاني  و يقين دارند كه اين دنيا و م »شوند مردم در خوابند و هرگاه مردند بيدار مي« 

و زودگذر است و يقيناً بعد از اين زندگي مرگ و بعد از مرگ زندگي و حساب، كتاب و 
ميزاني وجود دارد، جنت و دوزخي هم در پيش است كه جنت جـاي نكوكـاران و دوزخ   

 جاي بدكاران است، اين گروه مسلمانان حقيقي خواهند بود.

 حيات دوم:
نظر باشـد آن   حقيقي است كه هركس كوتاه حيات دوم يعني زندگي در آخرت زندگي

ضعف عقل دچار شده باشد آن را باور نـدارد   بيند و هر كسي كه به مرض زندگي را نمي
و هر شخصي كه داراي بصيرت و عقل سالم باشد، يقين دارد كه اين دنيا جاويدان نيست 

اي در  د. مرحلهو زندگي در اين دنيا يكي از مراحلي است كه هر انسان بايد آن را طي كن
اي ديگر به شكل جنيني در شكم مـادرش بـود،    كمر پدرش به صورت آبي بوده و مرحله

ميـرد مرحلـه بعـد از مـرگ و      مرحلة ديگر زندگي در اين دنيا است كه بعد از زندگي مي
 اند: مرحلة اخير كه يا در بهشت و يا در دوزخ بايد بماند. پس اين مراحل چنين

 مني. -1

 جنين. -2

 دنيا. زندگي در -3

 زندگي برزخي. -4

                                           
 

 .52/ 7 ء، ألبی نعيم األصبهانی:صفياوطبقات األ ءوليالية األح -1



 139 ايمان به آخرت

 زندگي بعد از مرگ. -5

ها را طي كند و بگذراند و حيات برزخ مـدتي   اند كه بايد انسان آن ها مراحلي همة اين
است كه انسان مرده و در قبر خوابيده تا آن كه دوباره زنده گردد، يعني از مرگ تا زندگي 

 مجدد براي حساب برزخ گويند.

 مستعدبودن براي مرگ:
پروراند.  شمار در سر مي نوع حيواني است كه اميدهاي دراز و آرزوهاي بيانسان يك 

ها برايش تحقق يابـد و بـه    خواهد تمام اين هر انساني اميد و آرزوهاي زيادي دارد كه مي
ها است. در فكرش دورتـرين   ترين چيزي به انسان همين جهت است كه مرگ كه نزديك

رويم و نماز ميت بـر مـرده    جنازه به گورستان ميدهد. ما نوع بشر همراه  چيزها جلوه مي
بينيم  ها را مي شمار است. گورستان مان در اين دنيا و در آرزوهاي بي خوانيم و لكن دل مي

مردگان خود را با دست خودمان  شوند. كنيم كه مهمان زمين مي مان را مشاهده مي دوستان
باشيم، استغفر  زهم در فكر مرگ نميدهيم. و لكن با كنيم و به قبرستان تحويل مي حمل مي

ها را از جسد خودمـان بيـرون    گيرد آن هايمان چرك مي اهللا. در حقيقت ما قميص و لباس
م. به همين منوال بايد يقـين  يينما ايم از پاهايمان خلع مي كنيم كفش خود را كه پوشيده مي

مـرگ را فراموشـي    مان كه رسيد بايد جسدهايمان را به زمين بسپاريم. انسـان  داشت اجل
كند و لكن انسان مؤمن بايد مرگ را هميشه به ياد داشته باشد و پيوسته آن را در نظـر   مي

ل ييـ داشته خود را براي آن آماده كند آمادگي براي مرگ اين كه در خانـه بـه انتظـار عزرا   
 نـد. بنشيند كه بيايد روح او را بگيرد و دست از كار و حركت بازداشته در خانه پـا دراز ك 

كردن بسـيار و اسـتغفار و اعـاده حقـوق ديگـران       بلكه مقصود از استعداد براي مرگ توبه
خواهد بود، محافظت بر نمازهاي فرض پنجگانه و سائر عبادات خداوندي و اجتنـاب از  

رسيد منتظر بامداد فردا  جميع محرمات است. صبح كه آمد به انتظار عصر نباشد، عصر كه
اي  اي بگيرد، از زندگيش براي مردنش نتيجـه  راي بيماريش نتيجهنشود از تندرستي خود ب

بجويد، يك لحظـه عمـر گرانبهـاي خـود را بيهـوده تلـف ننمايـد. و از روز قيامـت كـه          
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كه بايد  ييها يا سال ييترين روزها است بترسد و شكر خدا را به جا آورد و روزها سخت
كه به جاي بالش بايد زيـر سـرش    ييها در قبر باالي خاك بخوابد فراموش نكند از خاك

هاي او را بخورنـد   هاي قبر كه بايد گوشت و پوست و استخوان بگذارند غافل نشود. كرم
هاي تاريك و دراز و روزهاي گرم و طوالني كـه بايـد خـودش     به ياد خود آورد، از شب

برادر و  كه بايد زير خاك بدون پدر و مادر و ييها تنها زير زمين باشد، غافل نگردد، مدت
خواهر و زن و فرزند و بدون دوست و رفيق بگذراند هميشه در نظـرش باشـد، سـؤال و    

هاي پهلوي راست بخوابد و چهـره بـه سـوي     جواب منكر و نكير از يادش نرود. از سال
دمـد و جميـع    قبله، غافل نباشد و مهمتر از همه روز قيامـت كـه اسـرافيل در صـور مـي     

شوند هميشه به فكـرش باشـد.    دن حساب و ميزان زنده ميموجودات دنيا را براي پس دا
بنابراين، هر كسي كه تمام اين امور را انجام دهد خودش براي مردن در هر آن مهيا نموده 

 است.

 ايمان است: ي هساعت مردن از أدل
 در معني اين آيه بينديشيد:

ُُۡم ِحيَن�ِذ   ٨ �ۡ�ُۡلُقومَ َِِذا بَلََغِت  فَلَۡوَ�ٓ ﴿ َ
َ
ۡقَرُب َِِ�ۡهِ ِمنُ�ۡم َوَ�ِٰ�ن  َوَ�ۡنُ  ٨تَنُظُروَن َوأ

َ
أ

وَن  ِٰد�َِ�   ٨ِِن ُكنُُۡم َ�ۡ�َ َمِدينَِ�  فَلَۡوَ�ٓ  ٨ّ� ُ�ۡبِ�ُ ََ ُُۡم  َََهآ ِِن ُكن الواقعة: [ ﴾٨تَرِۡجُعو

٨٧-٨٣[. 
شـدن از   منظور كساني كه به مردن اعتقاد صحيح ندارند. پس موقعي كه روح از براي خـارج «

دادن فـرا رسـيد و شـما اهـل و      رسد و هنگـام روح  جسد انساني به حلقوم و گلوي آن انسان مي
دوستان آن مختصر پيش وي نشسته و به او نظر مهر و عطف داريد، در حالي كه ما به او از شما 

امـر   دانيد كـه بـراي   بينيد. و اگر شما به زعم خود صحيح مي نزديكتر هستيم، ولي شما ما را نمي
باشد، آن روح را بـه سـوي جسـد صـاحبش برگردانيـد اگـر راسـتگو         خداوند متعال خاضع نمي

 ».هستيد
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كنند و يا اين كه  قرآني خطاب به كساني است كه مردن را باور نمي ييها هدف اين آيه
شـود.   دانند از ايشان سؤال مي خودشان را خاضع و ذليل در برابر اراده و قدرت الهي نمي

رسـد و شـما اهـل و     ه يكي از شما عمرش به پايان رسـيده و اجلـش فـرا مـي    هنگامي ك
رسـد، و شـما    ايد و روح او از براي خروج ابدي به گلويش مـي  اصحابش كنار او نشسته

د يينما شكان و داروها را برايش فراهم ميت او و رهاكردنش از موت اطباء و پزبراي نجا
ورزيد و به خـاطر نگهـداريش از هـيچ     و عطف ميتوانيد بر وي مهر  اي كه مي و تا اندازه

توانيد كه روح او را به جسدش بـر بگردانيـد و او را از    چيزي دريغ نداريد. پس چرا نمي
 حفظ كنيد؟ لييعزرا مرگ نجات داده و از

در حقيقت اين مهمترين سؤالي است كه بايد از كـافران و ملحـدين و از كسـاني كـه     
ع در برابر قدرت خداوندي ندارنـد پرسـيده شـود و ايـن     اعتقاد صحيح به مردن و خضو

هـا   اند كه هر انسان هوشمند و روشـنفكري بايـد در برابـر آن    ييها ها بزرگترين معجزه آيه
 تسليم گردد.

گيرد  بنابراين، بايد اعتقاد صحيح و راسخ داشت كه خداوند روح تمام موجودات را مي
إن «ج اعمال و گفتارش برسد: كسي بايد به نتاي فرمايد و هر مي ها را زنده و سپس همة آن

اش نيـز خيـر اسـت و هرگـاه      هرگاه اعمال او خير باشد، پـس نتيجـه  « »خرياً فخري وإن رشاً فرش

و بايد يقين داشت كه خداونـد بـزرگ نـه     .»باشد اش هم شر مي اعمالش شر باشد، پس نتيجه
گان  داران و جنبنده ها و تمام روح سانفرمايد. بلكه ان ها را براي حساب زنده مي تنها انسان

اعم از فرشتگان و انس و جن و حيوانات و غيره در آخرت زنده خواهند شـد و هركـدام   
فهميـده   مانگونه كه از حديث پيغمبر اسالمها به نتيجه كردارش خواهد رسيد. ه از اين

گري بـدون شـاخ   ها شاخ داشته باشد و دي شود. هرگاه در دنيا دو قوچي كه يكي از آن مي
شاخ، شاخ بزند. در آخرت  نزاع كنند و قوچ شاخدار به قوچ بي با همباشد. و در اين دنيا 
نمايد تا قوچي كه بدون شاخ بوده به شاخدار شاخ بزنـد   ها را زنده مي خداوند هردو قوچ

 و حق خود را از آن بگيرد.
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 اشتباهي آشكار:
خواندم، در آن كتاب اين سؤال مطرح  فصلي از يك كتابي كه ملحدي آن را نوشته بود

 شده است.
ل كه مأمور به گرفتن ارواح است، يكي باشـد و در يـك لحظـه    ييدر صورتي كه عزرا

ل ييگذرند، چگونه ممكن است همان عزرا يك نفر در امريكا و نفري ديگر در چين درمي
 در يك لحظه روح آن دو نفر را بگيرد؟
ل) نسبت به تمام كـرة زمـين مثـال    ييفرشته (عزرا جواب: اول بايد دانست كه مثال آن

كنـد. يـا    يكي از ما است كه كمر خود را بر مشكي كه هزاران موچه در آن باشند خم مـي 
هـا   همانند شخصي است كه يك ليوان آب به دسـت گرفتـه باشـد و در آن ليـوان مليـون     

از شـمال تـا    تـا غـرب   در واقع همة كرة اين زمين از شرق مكروب وجود داشته باشد. و
جنوب آن مانند يك دانه گندم است كه در دست يك بشر باشد. به همين منوال تمام كرة 

باشـد. ثانيـاً: بايـد     لييزمين و ما فيها مانند يك دانه گندمي است در كف دست عزرا
ل خودش تنها مأمور به قبض ارواح نيست. بلكه در گرفتن ارواح معـاون  ييفهميد كه عزرا

كنند. و خداوند متعال در اين  هم دارد كه در قبض ارواح با او همكاري مي كاراني و كمك
 فرمايد: باره مي

َحَدُ�ُم ﴿
َ
ََ أ ٓ ٰ ِِذَا َجا َّ َُُسلَُنا َوُهۡم َ� ُ�َفّرُِطوَن  �لَۡموُۡت َح ُُۡه   .]٦١األنعام: [ ﴾٦تَوَّ�

گيرند و ايشـان از   را ميهرگاه اجل يكي از بندگان خدا برسد مأموران ما (فرشتگان) روح او «
 ».كنند كاري نمي حكم خداوندي هيچگونه كوتاه

در گرفتن ارواح تنها نيست، بلكه از  لييبنابراين آيه معلوم است كه حضرت عزرا
نمايند. چون خداوند در اين آية  كاراني نيز دارد كه با او همكاري مي طرف خدا كمك

أموران ما و بازهم مفرستادگان ما يا  ﴾َُُسلَُنا﴿ كريمة ضمير جمع را بيان فرموده

ل در گرفتن ييكنند. و اگر كه عزرا ايشان اهمال نمي ﴾٦َوُهۡم َ� ُ�َفّرُِطوَن ﴿ فرمايد: مي
يعني به ضمير  »رسويل وهو ال يفرط«فرمود:  خداوند ميارواح تنها و بدون معاون بود، 
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فهميده  ﴾٦َنا َوُهۡم َ� ُ�َفّرُِطوَن َُُسلُ ﴿ نمود. ولي نظر به اين كه فرموده: مفرد بيان مي
 اند.لين به قبض األرواح از يكي بيشتركشود كه مو مي

 روز قيامت:
ايمان به روز قيامت ركني از امكان عقائد است. و در قرآن خداوند متعال در هـر آيـه   

 ييكه ايمان باهللا ذكر نموده ايمان به آخرت نيز بيان فرموده است.
ايد ايمان به آخرت داشته باشد و از بـراي سـعادتمندي آن روز   هر مؤمن در زندگي ب

سعي و كوشش مبذول دارد و از هرگونه شر و معاصي اجتناب ورزد. مؤمن واقعـي بايـد   
بزند آخرت بـه يـاد خـود آورد تـا از آن دور      ييهر موقعي كه بخواهد دست به كار ناروا

ه ثواب آخـرت بـه   شايسته است كاي بخواهد انجام دهد  گردد. و هرگاه واجبي يا فريضه
يد. مؤمنان واقعي كساني هستند كه خداوند متعال از ايشان راضي باشـد و شـامل   يادش آ

 ها باشند: معاني اين آيه

ََُجاَ�ٰ ﴿ ُُُهۡم َعِن  َ� اِجعِ ُجُنو َِ  .]١٦السجدة: [ ﴾�لَۡم
 ».دارند پهلوي خود را از فراش خواب دور نگه مي«

ِينَ ﴿ َّ آَِ  يُنفُِقوَن ِ�  � آَِ وَ  �لّ�ّ ّ ّّ  .]١٣٤آل عمران: [ ﴾�ل
 ».كنند در موقع خوشي و ناخوشي انفاق مي«

﴿ ۚ َن بِِهۡم َخَصاَصٌٞ ََ َُفِسِهۡم َولَۡو 
َ
ٰ أ  .]٩احلرش: [ ﴾يُۡؤثُِروَن َ�َ

 ».نمايند گرچه در سختي و گرسنگي باشند كنند و بر خودشان سختگيري مي انفاق مي«
باشـند. و   ر حساب و ترازوي سنجش اعمال و در فكر قيامت مـي و هميشه در فكر قب

ترسند و هيچگـاه   خدا مي هايشان از ترس هاي خداوند متعال بشنوند دل چون نامي از نام
هاي مبارك خداوند بزرگ آسايش و آرامـش   شان از نام شوند، قلوب دلباختة متاع دنيا نمي

 كنند. پيدا مي

 موعد روز قيامت:
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آن روشن گرديده كه به جز خداوند متعال ديگر هيچكس از آمـدن روز  در چند آيه قر
 قيامت اطالع و آگاهي ندارد.

 نازل شده. عبداهللا المصطفي و خطاب پيغمبر اسالم محمد بن

َّلِيَها لَِوقۡ  �لّساَعٌِ َعِن  لُوَََك  َٔ �َۡ� ﴿ َُ  �َ � ِ�ّ ََ َما ِعۡلُمَها ِعنَد  َّ يّاَن ُمۡرَسٮَٰهاۖ قُۡل ِِ
َ
 ﴾َُِهآ ِِّ� ُهَوۚ �

 .]١٨٧األعراف: [
در  :آيد؟ بگو در جـواب ايشـان   كنند در بارة روز قيامت كه كي مي اي محمد! از تو سؤال مي«

رساند آن را در حين رسـيدن وقـت    باشد و نمي مت نزد پروردگارم ميحقيقت علم آمدن روز قيا
 ».خودش مگر خداوند متعال

 و در آية ديگري خداوند فرموده:

ۡقَرُبۚ  �ۡ�ََ�ِ َ�َۡمِح ﴿
َ
ۡو ُهَو أ

َ
 .]٧٧النحل: [ ﴾أ

 ».آمدن قيامت به غفلت و ناگهاني است«
تر از آن است. و لكن در قرآن  زدن چشم يا بازهم نزديك در واقع مانند بهم و آمدن آن

آيـد كـه در ايـن     آمدهاي گوناگوني مي ها و پيش ذكر شده كه قبل از رسيدن قيامت حادثه
شدن جانوري از زمـين كـه بـا مـردم سـخن       شود. از آن حوادث يكي خارج مي دنيا واقع

شـود و بـا مـردم     جانداري از زمـين خـارج مـي   « »دابة خترج من األرض تكلم النـاس«گويد  مي

در حقيقت اين حادثة نـاگواري اسـت كـه عقـل بشـر آن را كـامالً درك        .»كند صحبت مي
خدا در بارة آن كه با مـردم سـخن خواهـد     رسد. و كند و به چگونگي آن جاندار نمي نمي

گفت بيشتر توضيح نداده كه آن حيوان چه جانداري است؟ صـفت آن چيسـت؟ از كجـا    
رود؟  كند؟ سپس به كجا مي گويد؟ به چه لغتي صحبت مي شود؟ به مردم چه مي خارج مي

 خدا اين چيزها را براي مـا روشـن ننمـوده ولـي بايـد اعتقـاد بـه خـروج آن از زمـين و         
كردنش با مردم داشته باشيم و هيچگونه شكي در آن به خود راه ندهيم. چون اين  صحبت

موضوع از فرمودة قرآن است و هر مسلمان واقعي بايد به آن عقيده و ايمان راسخ داشـته  
آيـد گـروه يـأجوج و مـأجوج      باشد. و از عالمت ديگري كه قبل از برپاشدن قيامـت مـي  
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حاطه كرده خواهند شكست. ولـي خداونـد متعـال در بـارة     ها ا هستند كه سديكه دور آن
هـا   باشند؟ و شـهر آن  قبيلة يأجوج مأجوج بيشتر توضيح نداده كه اين قبيله چه كساني مي

كدام است؟ و آن سدي كه بايد بشكنند در كجا است؟ و لكن بايد باور داشـت كـه ايـن    
باشـد، خـدا در ايـن     ميكه هيچگونه شك و ترديدي در آن جائز ن خبر هم از قرآن است

 باره فرموده:

﴿ ٰ َّ ِ َحَدب  يَنِسلُوَن  َح
ّ ُُ ُجوُج َوُهم ّمِن 

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
 �ۡ�َقّ  �لۡوَۡعدُ  َو�ۡ�َ�ََب  ٩ِِذَا فَُُِحۡت يَأ
ُٰر  ََ بۡ

َ
� ٌۚ ِينَ فََِِذا ِ�َ َ�ِٰخَص َّ �  ْ  .]٩٧-٩٦األنبياء: [ ﴾َ�َفُروا

خيزند و روز قيامـت كـه    برمي يياز هر تپه ماهورهاوقتي كه يأجوج مأجوج سد را شكستند «
هـاي كـافران از تـرس     ها و چشم گردند آنگاه خواهيد ديد كه صورت وعدة حق است نزديك مي

 ».اند آن روز در ناراحتي و شگفت
هـا دليـل بـر     ها و امور ديگري بيان گرديـده كـه رسـيدن آن    و در حديث بازهم حادثه

رفتن علم و دانش، كثرت جهـل و نـاداني افزونـي،     از بين نزديكي قيامت است از آنجمله:
شدن عهـود و   خمر و شراب، بروز عمل زنا، تقليل تعداد مردان و افزوني تعداد زنان و كم

شدن امور كشورها، و بـاالرفتن اشـخاص سـفله و     ها و متالشي امانات، زيادگشتن آشوب
دجـال و فرودآمـدن حضـرت    آمدن اشخاص عالمي، بلندمقام و مرتبه سپس آمـدن   نييپا

عيسي ابن مريم عليهما السالم و تأييد او براي دين مبـين اسـالم و شـريعت محمـد ابـن      
 عبداهللا المصطفي خاتم الرسل عليه وعلي أخوانه صلوات اهللا وسالماته.

 ابتداءآمدن قيامت:
اي كـه   شود، داللت بر اين دارد كـه نخسـتين حادثـه    همانگونه كه از قرآن استنباط مي

اند كه هيچگـاه و در   هاي عظيمي عالمت رسيدن قيامت و نهايت اين دنيا است لرزه زمين
را نديده و نشنيده باشند. خدا داناتر است،  ييها هيچوقت مردم زمين همانگونه لرزه زمين

نمايند و  دهد كه زمين آباد و خلق خدا بر آن زندگي مي اين زالزل موقعي در زمين رخ مي
زالزل زمين شكافته گرديده و مـردم همـه در تـرس و نـاآرامي بـه سـر        به آمدن اينگونه
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دهند، تـا بـه    برند و بعضي بيهوش شده و از بيم و ناآرامي حواس خود را از دست مي مي
اندازند و برخي ديگر از زنان مرضعه و  كه بعضي زنان بادار بچه و جنين خود را مي جايي

چون آن روز ابتداء قيامت اسـت و هركسـي بـه    كنند.  هاي خود را فراموش مي شيرده بچه
 فكر خودش خواهد بود.

 و در اين خصوص خداوند بزرگ بيان فرموده است:

ِ ُسَ�َٰرٰى َوَما ُهم �ُِسَ�َٰرٰى َوَ�ِٰ�ّن َعَذاَب  �َّاَس تََرى ﴿ َّ  .]٢احلج: [ ﴾٢َشِديٞد  �
د و لكـن عـذاب خـدا    در آن روز ببيني مردم را مست و سكران در حقيقـت سـكران نيسـتن   «

 ».سخت است
 ه زلزله ابتداء قيامت خواهد آمد:دهند كه اينگون ها داللت مي ايه و اين

�ُض ُزلَِۡلَِت  َِِذا﴿
َ
الََها  �ۡ� ََ ۡ ۡخرََجِت   ١زِل

َ
�ُض َوأ

َ
ۡ�َقالََها  �ۡ�

َ
�َ�ٰنُ َوقَاَل   ٢�  ﴾٣َما لََها  �ۡ�ِ

 .]٣-١الزلزلة: [
هـاي   هاي خود را بيـرون ريـزد. (سـنگيني    رزان درآمد و سنگينيهرگاه زمين بر اثر زلزله به ل«

 ».كند؟ گويد: زمين چرا اينطور مي ها) در آن موقع انسان مي زمين مانند معادن و گنجينه
هـاي شـديد انسـان بـر زمـين       پس بنابراين، معلوم است كه هنگام آمدن اينگونه زلزله

نمايد و در اسباب آن  در بارة آن سؤال ميكند و  ها را مشاهده مي وجود داشته و اين زلزله
 كند. بحث مي

 گان): هاي فلكي (مدار ستاره حادثه
آيد و آنچـه بعـد از آن روز خواهـد آمـد.      در حقيقت روز قيامت، آنچه در آن روز مي

توانـد چگـونگي و    همانطور كه قبالً گفته بوديم از امور غيبي است و عقل هيچ بشر نمـي 
ها را درك نمايد. زيرا كه عقل بشر محدود اسـت و بـه اينگونـه     آنكيفيت آن را بفهمد و 

هاي غيبي دسترسي ندارد، تنها بايد به آنچه قرآن در اين باره فرموده كامالً تصـديق   حادثه
و باور كند و در قرآن بيان شده كه بسياري از سنن ايـن جهـان كـه بـه اصـطالح امـروز       

و  ها تجديـد نظـر   گردد و در بارة آن و تعويض ميشود، تبديل  (قوانين الطبيعه) ناميده مي
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ها منوط به صالحيت و استمرار اين دنيا است. هر  شود و تبديل ان تعديالتي نيز ايجاد مي
وقت كه مدت صالح آن به پايان برسد از درجة اعتبار ساقط يا تبـديل خواهـد گرديـد و    

كه محتـوي زمـين و سـتارگان و    بينيم  كنيم و آن را مي كه ما در آن زندگي مي يياين دنيا
ها براي مدتي معـين و محـدود آفريـده     باشد. همة اين ها و درختان و دريا و غيره مي كوه

هـا متالشـي و    اند و به آمدن قيامت بايد تمـام ايـن   شده و براي غرض معيني آفريده شده
بريزند صخور  هاي شديد به هم ها به آمدن قيامت بايد به اثر زلزله درهم گردند، مثالً: كوه

هـا بـا ايـن همـه عظمـت و       ها همچو پنبه در فضاء پراگنده گردند. و كوه هاي آن و سنگ
مساوي و بدون باال  با همن بريزند و كرة زمين همه يياي ازشن به پا شكوهمندي مانند تپه

ها بايد فـائض گـردد و سـرآيد و بـه آتـش       هاي آن ن خواهد شد، و درياها نيز آبييو پا
ده مبدل شود، سپس تبديل به بخار گردد، و ستارگان هم بايد تنظيم خود را از افروخته ش

دست بدهند، راه و مسير حركت خود را فرامـوش كننـد و بـر زمـين بريزنـد، و مـاه بـه        
خورشيد جمع كرده شود، و آسمان پاره پاره گشته و همانند كاغذي كه براي بهم پيچيـده  

وشتن خالصه اين زمين مبدل به زميني ديگر و ايـن  شود. ن باشد، و درهم و گرد آورده مي
 شود همة اين اخبار قرآن خدا به ما داده و براي مـا  آسمان هم به آسمان ديگري تبديل مي

توضيح نموده است، ولي اصالً فكر هيچ فردي از بشـر هرچنـد روشـنفكر و تيزهـوش و     
رسد و به طور دقيق  يسريع الفهم والدرك باشد به حقيقت و واقعيت اصلي اين خبرها نم

توان درك كرد. بنابراين، تصديق و باور و تأييدكردن همة اين خبرها نظر به ايـن كـه    نمي
عقل بشر محدود و از خود قرآن گرفته شده بر هر فـرد مسـلمان فـرض و الزم اسـت و     

 باشد. ها جائز نمي هرگونه شك و ترديدنمودن در آن

 بدمند):دميدن در صور (صور يعني شاخ كه در آن 
 رو احاديث پيـامب  ر چيست، ولي بنابه بيان قرآن خدادانيم صو در حقيقت ما نمي

دمنـد و چگـونگي    همچو شاخي است كه در آن مي توانيم بدانيم كه صور اسرافيل مي
يـدن  مدانيم. ولي يكي از داليل رسيدن قيامت د آن صور و چگونگي دميدن در آن هم نمي
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اند  باشد. براي اين كه همة مردم كه مرده دميدن هم دو بار مياسرافيل در صور است و آن 
براي محاكمة الهي آماده نمايند. و مدت ميان دو  حساب و كتاب برخيزند و خود را براي

 بار دميدن بر ما آشكار نيست ولي تصديق آن بر ما مسلمانان ضروري و واجب است.
فـخ اول (دميـدن اول) بـراي    و در روايت بعضي مفسرين قرآن چنين گفته شـده كـه ن  

ها است و مدت ميان آن دو نفخه  كردن آن براي زنده دادن همة موجودات و نفخ دوم وحر
 داند. به جز خداوند متعال هيچكس نمي

 شدن براي حساب: زنده
شـود. و   نموده زنده كـرده مـي   هركسي از ما بر حالتي كه در گذشته در دنيا زندگي مي

شـود و از قبـر بيـرون     بر او گذشته باشد، موقعي كـه زنـده مـي   اگر صدها يا هزارها سال 
دت مـ گذشـته و  كند كه يك ساعت يا فقط چند سـاعتي اسـت كـه در     آيد، گمان مي مي

ها هيچگونه خبـري نـدارد.    ها و قرن ها و سال بر او نگذشته است و از روزها و ماه زيادي
گرديده و او را به خانـه يـا بـه    مانند كسي كه تومبيلي به او تصادف كرده باشد و بيهوش 

آيد، وقتي كه  برند و بعد از يك ساعت يا دو ساعت و يا بيشتر به هوش مي بيمارستان مي
بيند، همان سه يا چهـار   گشايد، خود را در خانه و يا در بيمارستان مي ديدگان خود را مي

هنگـام   هوش بوده به ياد نـدارد و بسـيار اشخاصـي هسـتند كـه      حس و بي ساعتي كه بي
گـردد و او را بـه خانـه و يـا بـه       اي بيهوش مي خريدن و يا فروختن در بازار بر اثر خادثه

گردد و هنوز صـحبت خريـد    برند و دو يا سه روز در حالت، و بيهوشي مي بيمارستان مي
دهد و به گمان خودش كه هنـوز در بـازار اسـت و در معاملـه      يا فروش خود را ادامه مي

دو يا سه روز هيچ به ياد ندارد. پس مردمي كه در آخرت براي محاكمة  باشد و از اين مي
شـوند. و   انـد زنـده مـي    باشند و بر حالتي كه مـرده  شوند به همين منوال مي الهي زنده مي

 نمودن اين موضوع چند مثال آورده است. خداوند متعال براي توضيح و روشن

 ها: يكي از آن مثال
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ّ�ٰ يُۡ�ِ ﴿
َ
ِ  ۦ� ُ �َ�ِٰذه َماتَُه  َّ

َ
ۖ فَأ ُ َ�ۡعَد َمۡوتَِها َّ ٖ  ُ�ّم َ�َعَثهُ  � ََ  ٌَ َ قَاَل َ�ۡم َ�ِۡثَتۖ قَاَل  ۥۖ ِماَْ

ٖ � قَاَل بَل ّ�ِ  ََ يَۡو ۡو َ�ۡع
َ
ٖ   ۡثَت َ�ِۡثُت يَۡوًما أ ََ  ٌَ َ  .]٢٥٩البقرة: [ ﴾ِماَْ

يك قرية اي است در بارة يكي از گذشتگان به نام عزير كه روزي از نزد اين قصه
كرد، ناگهان در قدرت  اي در حالي كه بر أالغ خود سوار بود عبور مي شده خراب

ّ�ٰ يُۡ�ِ ﴿ خداوندي فكر كرد و چنين گفت:
َ
ُ َ�ِٰذهِ  ۦ� َّ �  ۖ  الخ. ﴾َ�ۡعَد َمۡوتَِها

فرمايد؟ پس خداوند متعال روح وي را  خداوند چگونه مردم اين قريه را در آخرت زنده مي«
صد سال مرده بود، سپس او را زنده فرمود و از او پرسيد: چه مدتي مـرده بـودي؟   گرفت و يك 

گفت: يك روز يا قسمتي از يك روز، خدا به او فرمود: در حقيقت يك صد سال در اينجا مـرده  
 .»بودي

نمايد و او  و قصة اين عزير در قرآن ذكر شده كه سپس خداوند االغش را نيز زنده مي
سيد از انجير و يك شيشه از سركه كه به همراه داشته بيند و يك  ه ميهم االغ خود را زند

. آية ديگري هم كه در اين خصوص خورد و هيچگونه تغيري در آن دو نشده است نيز مي
 نازل شده اين است:

�  �لُۡمۡجرُِمونَ ُ�ۡقِسُم ﴿  .]٥٥الروم: [ ﴾َما َ�ُِثواْ َ�ۡ�َ َساَعٌ 
 ».اند، مگر يك ساعت اند و نمرده كه در قبر نخوابيدهخورند گنهكاران را  و سوگند مي«

 و بازهم فرموده است:

ِينَ  َوقَاَل ﴿ َّ �  ْ وتُوا
ُ
يَ�ٰنَ وَ  �ۡلعِۡلمَ أ ُُۡم ِ� كَِ�ِٰب  �ۡ�ِ ِ لََقۡد َ�ِۡث َّ َٰذا يَوُۡم  �ۡ�َۡعِث� َِِ�ٰ يَۡوِم  � َٰ فَ

ُُۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �ۡ�َۡعِث   .]٥٦لروم: ا[ ﴾٥َوَ�ِٰكّنُ�ۡم ُكن
شـما بـه فرمـان كتـاب اهللا (لـوح       يبه راست: «ينداند، گو داده شده يماندانش و ا كه يو كسان«

     .»دانستيد يشما نم يكناست، ل يزروز رستاخ ينپس ا يد،درنگ كرد يزمحفوظ) تا روز رستاخ
اي ديگر هم داللت بر اين دارد كـه در روز قيامـت هيچگونـه نسـب و فاميـل و       و آيه

 وندي وجود ندارد.خويشا

�َساَب بَۡيَنُهۡم يَۡوَم�ِذ  ﴿
َ
 .]١٠١املؤمنون: [ ﴾فََ�ٓ أ
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 .»پس در آن روز هيچگونه نسب و خويشاوندي مطرح نيست«
باشند. در آن  نمي بينند، ولي اصالً در فكرشان در آخرت مردم همه دوستان خود را مي

كنـد   ود را ببيند و از او فرار ميروز كسي كه برادر يا مادر يا پدر يا همسر و يا فرزندان خ
كنـد و راضـي    به او ندارد، بلكه اگر بتواند آن همه را قرباني خود مـي  ييو هيچگونه اعتنا
ها نابود و هالك شوند و فقط خود را از دوزخ نجات دهد. چـون در آن   است كه همة آن

خـود   روز شديد و بسيار سخت و ناگوار هركسي به فكـر خـود و تنهـا از بـراي نجـات     
باشـد. در آن روز كـه نـه پـولي و      انديشد و به غير از خويشتن در فكر هيچكس نمـي  مي

ها را فداي جـان خـود سـازد و تـن      دارد و نه مال يا زميني كه بتواند آن اسكناسي وجود
تـرين تمـام    تـرين و مهـم   خود را از آتش دوزخ نگهدارد. آن روز روزي است كه سـخت 

بـراي   در يك ميدان جمع شوند و خودشان رادر آن روز  روزها است و همة خالئق بايد
 بـا هـم  گردد. حاضر نماين و همـه   حركتي بر او غائب نمي ترين كوچكمحاكمة الهي كه 

آيند. در آن روز عرب و عجم و غني و فقير و بزرگ و كوچـك و   براي محشر گردهم مي
نـي همـة بشـر از هـر     مرد و زن و سفيد و سياه همه در يك ميدان بايد حاضر گردنـد. يع 

تا آخرين  بايد جمع شوند از زمان حضرت آدم ه و گروه و لغت و كشورلصنف و قبي
واحد از ذرية او بايد حاضر شوند ديگر فرقي ندارد، كسي كه در فراش خود مرده و كسي 

انـد و كسـي كـه از     كه در دريا غرق شده و كسي كه جـانوران و درنـدگان او را خـورده   
و كسي كه در آتش سوخته و خاكسترش در هـواه منتشـر گرديـده و غيـره      هواپيما افتاده

بايد جمع شوند و در يكجا براي محاكمه حضور بهم رسانند از جن و انـس و   با همهمه 
 فرمايد: شياطين و جانوران. و خداي تعالي در اين موضوع مي

 .]٨القمر: [ ﴾٨َعِ�ٞ  َ�َٰذا يَۡومۚ  �لَۡ�ٰفُِرونَ َ�ُقوُل  �ّ�اِع� َِِ�  ّمۡهِطعِ�َ ﴿
زنـد)   اي كه براي اجتماع همه صـدا مـي   در آن روز مردم همه شتابان به سوي محشر (فرشته«
 ».گويند: اين روز سختي است خيزند و كافران در آن روز مي برمي

فرمايد كه براي همة مردم نمايان گردد. و خدا در  آنگاه خداوند متعال امر به دوزخ مي
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 ده:اين مورد فرمو

﴿ ْ ن ّ� َ�ۡعُبُدوا
َ
ََاَدَم أ  ٓ ِِ ۡ�َهۡد َِِ�ُۡ�ۡم َ�َٰب

َ
لَۡم أ
َ
َٰنۖ ل� ََ نِ  ٦لَُ�ۡم َعُدّوٞ ّمبِٞ�  ۥَِِّهُ  �لّشۡي

َ
 َوأ

 � ٞٞ ّمۡسَُقِيٞم  �ۡ�ُبُدوِ� ٰ فَلَۡم تَُ�وَُواْ َ�ۡعقِلُوَن  َولََقدۡ  ٦َ�َٰذا ِصَ�
َ
َضّل ِمنُ�ۡم ِجبِّ�ٗ َكثًِ��ۖ أ

َ
 ٦أ

َِ َجَهّنُم  هِۦَ�ٰذِ  ُُۡم تُوَعُدوَن  �ّل  .]٦٣-٦٠يس: [ ﴾٦ُكن
اي پسر آدم! مگر انذار و تذكر به شما ندادم كه مطيع شيان نشويد؟ چونكه شـيطان دشـمني   «

د و اين راه مستقيم اسـت؟ و در حقيقـت   ييآشكار است براي شما؟ و اين كه فقط مرا عبادت نما
دانستيد و عقل نداشتيد؟ اين دوزخي  آيا شما نمي مراه كردههاي بسياري از شما را گ شيطان گروه

 ».شد است كه در دنيا از آن وعده داده مي

اي از بندگان خدا در برابر عدالت خداوندي قرار گرفته و از تمام  و در آن روز هر بنده
هـاي اعمـالش بايـد     شـود و نامـه   اعمال و گفتارشان كه در دنيا كرده يا گفته پرسيده مـي 

ترين حركتي كه در دنيا انجام داده بهدر نخواهد رفت و بايد از آن  سي گردد و كوچكبرر
گـردد، و   سؤال شود. نيكوكاران به طرف بهشـت و بـدكاران بـه سـوي دوزخ روانـه مـي      

هـا را بـه    ها خداوند همة آن جانوران و حيوانات هم بعد از محاكمه و رسيدگي به حق آن
شـوند چـون حيوانـات را بـه      كه به سوي دوزخ رانده مينمايد. و كافراني  خاك مبدل مي

كند كه او هم مانند آن حيوانـات بـه خـاك     بينند هر كافري آرزو مي خاك مبدل گشته مي
 تبديل گردد و بدين جهت است كه:

ِِ ُكنُت تَُ�ٰبَۢ�  �ۡلَ�فِرُ َوَ�ُقوُل ﴿  .]٤٠النبأ: [ ﴾٤َ�ٰلَۡيتَ
 ».شدم دل ميگويد: كاش كه من به خاك مب كافر مي«

ها را عبـادت   كه جز خدا آن ييدر روز قيامت خداوند متعال مردم را با همه آن چيزها
نمايد.  نمايد و آنچه از نوع جن و شياطين باشند همه زنده مي اند زنده و جمع مي كرده مي

اند. بـه نـام زيـوس و افروديـت و مـردم       كرده مانند آنچه كه مردم يونان آن را عبادت مي
عبادت جوبتير و فينوس و اهل فرس عبادت هرفرو اهريمن و اهـل مصـر عبـادت     رومان

ل و الت و عزي خدايان اعراب بوده و مردم يونان اند. حابي و اهل فينيقيون، و هب هكرد مي
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اند كه ابولون خداي خورشيد است. و باخوس خداي خمر و ديانا  كرده و رومان گمان مي
 نرفا خداي حكمت نبتون خداي دريا بوده است.(ارتيميس خداي صيد و شكار و مي

 فرمايد: در آن روز خداوند مي

َ�ََِٓي ﴿ ِينَ ََاُدواْ ُ�َ َّ ُُۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم �َۡسَُِجيُبواْ لَُهمۡ  �  .]٥٢الكهف: [ ﴾زََ�ۡم
پـس   زننـد  ها را صدا مـي  اند و ايشان آن ها خدايان گفتيد: آن صدا بزنيد شريكان من را كه مي«

 فرمايد: خداوند در جواب ايشان مي ،»كنند دايش ايشان را استجابت نميص

وَن  َما﴿  .]٢٥الصافات: [ ﴾٢لَُ�ۡم َ� َ�َناَ�ُ
 ».كنيد؟ چرا به همديگر ياري نمي«

 گويند: ها مي نگرند و به آن و در آن روز مستضعفين به مستكبرين مي

ُُم ّمغۡ ﴿ َ
َ
ِ ُنوَن َ�ّنا ِمۡن َعَذاِب َِِّا ُكّنا لَُ�ۡم َ�َبٗعا َ�َهۡل أ َّ �  �  َ  .]٢١إبراهيم: [ ﴾مِن َ�ۡ

كنيد از ما چيزي يا قسمتي از عـذاب خداونـدي    ايم، پس آيا دفع مي در دنيا ما تابع شما بوده«
 ».را؟

شـدن   مانند و هيچگونه پاسخي به جز تسـليم  در جواب ايشان عاجز مي مستكبريناما 
 به عجز و ناتواني نخواهند داشت.نمودن  به درگاه خدا و اعتراف

شياطين هم در آن روز به پيشگاه خداوند يكتا تسليم شده و به ذل، عجـز و حماقـت   
 گويد: كند و مي خود اقرار مي

ۡمرُ لَّما قُِ�َ ﴿
َ
َ ِِّن  �ۡ� َّ ُُُ�ۡمۖ  �ۡ�َقِّ وََعَدُ�ۡم وَۡعَد  � ۡخلَۡف

َ
 .]٢٢براهيم: إ[ ﴾َووََعدتُّ�ۡم فَأ

گويد: محققاً خداوند وعده به شما داد وعدة  ها و امور پايان يافت شيطان مي حاكمهوقتي كه «

و بنـي آدم بـه شـياطين    ». حق و راستي، و من وعده به شما دادم و لكن وعدة خـالف و دروغ 
 ايد. گويند: سبب اصلي در گمراهي ما شما بوده مي

طريق هدايت و راه اسـالم  هاي ما افگنديد و ما را از  هاي باطل در دل وسوسه و خيال
 گويد: منحرف كرديد، شياطين در جواب مي
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ن َدَعۡوتُُ�ۡم فَ ﴿
َ
ٍٰن ِِّ�ٓ أ ََ َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡل ََ ُُمۡ َوَما  ِ�� فََ� تَلُوُموِ� َولُوُموٓاْ  ٱۡسََُجۡب

َُفَسُ�م� 
َ
 .]٢٢إبراهيم: [ ﴾أ

ا را دعوت كردم و شما دعوت مـرا  من هيچگونه تسلطي بر شما نداشتم، مگر اين كه من شم«
 ».دييپذيرفتيد. پس مالمت من نكنيد و خودتان را مالمت نما

 و خداوند بزرگ فرموده است:

ٰنِ ِِّن َكۡيَد ﴿ ََ َن َضعِيًفا  �لّشۡي  .]٧٦النساء: [ ﴾٧ََ
 ».به راستي مكر و حيلة شيطان ضعيف و سست است«

 حساب:
ي عدالت وزشود ترا و برپا مي بايستد براي حساب،اي از بندگان خدا البد بايد  هر بنده

اي از خردل را (خردل نباتي است كه داراي تخم  كند هموزن دانه مطلق، آن كه ضائع نمي
اي از غبـار و نـه واحـدي از     رنگي است كه آن را در طعام استعمال كننـد) و نـه ذره   سياه

ر موقع حساب هر فـردي بايـد   تر از آن د كند و نه كوچك الكترونات) كه در فضا شنا مي«
بر آنچه در دنيا كرده و گفته محاسبه شود و در مقابل هر نيت و قصدي كـه نمـوده بايـد    
محاسبه گردد. و در آن روز هر احدي از بشر به نيات خوب و بد و خير و شر خود بايـد  

از مؤاخذه شده و به نتيجة اعمال و اقوالش برسد، در آن روز هيچكس و هيچ چيز به غير 
، نه نفعي به انسان برساند نه مال و ثروت نه جاه و مقام ترين كوچكتواند  نميعمل صالح 

 نه زن و فرزند، نه پدر و مادر و نه خواهر و برادر و غيره. ،يياسكناس و دارا

َُ يَفِّر  يَۡومَ ﴿ ِخيهِ  �لَۡمۡر
َ
ّمِهِ   ٣ِمۡن أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
ِٰحَبُِهِ   ٣َوأ ََ َُنِيهِ  ۦَو  .]٣٦-٣٤عبس: [ ﴾٣َو

كنـد از بـرادرش و از مـادرش و پـدرش و      روز قيامت روزي است كه هر شخص فرار مـي «
 ».همسرش و پسرش

خورد و صاحب خـود   ات كه به درد صاحبش مي و تنها اعمال صالحه و گفتار شايسته
كند كه در حيات خود در راه خـدا   دارد. در آن روز از مالي استفاده مي را از دوزخ نگه مي
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نمايـد كـه بـه وسـيلة آن كوشـش بـراي حفـظ و         نفاق كرده باشد. از جاهي استفاده مـي ا
كنـد كـه در    پيشرفت دين اسالم و ترقي مسلمانان كرده باشد. از علم و دانشي استفاده مي

بنابراين، هر  خلق خدا به كار رفته باشد. ييدين اسالم و راهنما ءخاطر اعتالراه خدا و به 
آورد و چه بسا آرزو  ط از اعمال صالح خود نتيجة خوبي به دست ميانساني در آن روز فق

هـا اسـتفاده    كند كه كاش كه در دنيا بيشتر اعمال شايسته كرده بود تا امروز بيشتر از آن مي
كـردن در ايـن دنيـا     كـردن در قيامـت ماننـد شـفاعت     كند و بايد دانست كه شفاعتخواهي

و قرابتي يا مهر و  و به خار نزديكيرود  قاضي ميكردن در اين دنيا نزد  باشد، شفاعت نمي
محبتي كه با آن قاضي با آن حاكم دارد براي عفو گذشت نمودن از طرف دوم خواهش و 

هـاي گرانقيمـت التمـاس عفـو و      نمايد و يا اين كه به وسيلة هدايا و بخشـش  التماس مي
 كند. ترحم مي

اي بفرمايـد و   ل رحمـت بـه بنـده   نمودن در قيامت هرگاه خداوند متعال مي اما شفاعت
فرمايد و آن اين كه  بخواهد كه او را بيامرزد يك سبب ظاهري براي اين عفو و روشن مي

 نمايد. به اجازة خودش ديگري از فرشتگان را وادار به شفاعت مي

 ها: ها و بينه گواه
به واسطه  گيرد و مي ها را به عهده هاي دنيا يكي از بشر آن اين مراجع تقليد و محاكمه

نمايد و معلوم است عقل بشر محدود  ها در ميان مردم حكم و داوري مي عقل خود در آن
است و در موقع محاكمه براي اثبات حقيقت داعي يا مدعي درخواسـت گـواه و مـدرك    

كند، ام محاكمات الهيه در آخرت قاضـي آن و   كند و يا اين كه رجوع به قسم مي معتبر مي
باشـد و عـدالت او مطلـق و     ت مقدس اليزال اهللا رب العالمين مـي حاكم آن فقط خود ذا

نامحدود است و گواهان آن روز در برابر خداوند متعال پيغمبران و فرشتگان هسـتند كـه   
هـا نشسـته و تمـام     اي كه بـر دوش انسـان   اند و دو فرشته نموده اعمال بندگان را ثبت مي

هـا اسـت    نمايند و اعضاء و اندام انسان ت ميها را در دفاتر خود يادداش اعمال و اقوال آن
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بـه گناهـان    آيند و اقراركردن خـود شـخص   ي درميگفتن متعال به سخن كه به امر خداوند
 باشند. ها مي خود، پس شهود در آخرت اين

 گواهي پيغمبران:
نمايـد، و خـدا در ايـن بـاره      در روز قيامت خداوند متعال همة پيغمبران را حاضر مي

 فرمايد: مي

ِ  �لِۡكَ�ُٰب َوُوِضَع ﴿ ََ ب  .]٦٩الزمر: [ ﴾نَ  ۧٱَّبِّ�ِ وَِجآْي
 ».آورده و گذاشته شود كتاب را و تمام پيامبران خدا حاضر شوند«

و هر گروهي و امتي ماطبق شريعت خود و به حضور پيغمبر خود بايد محاكمه شوند. 
 فرمايد: و خدا مي

  َوتََرىٰ ﴿
ُ
ّ أ ُُ  ۚ ٌٗ ّمٌ  َجا�َِي

ُ
ّ أ ٰ َِِ�ٰ كَِ�ٰبَِهاُُ ََ  .]٢٨اجلاثية: [ ﴾ّمٌ  تُۡد

 ».شود به سوي كتاب خود بيني هر امتي به زانو نشسته، هر امتي دعوت مي در آن روز مي«

 و نيز فرموده است:

ُؤَ�َِٓ َشِهيٗدا  فََكۡيَف ﴿ ٰ ََ  ٰ َۡۡنا بَِك َ�َ ّمٌ  �َِشِهيد  وَِج
ُ
ِ أ
ّ ُُ َۡۡنا ِمن   .]٤١ء: النسا[ ﴾٤ِِذَا ِج

اي محمد! چگونه است آن روز هرگاه حاضر كرديم از امتي شهيدي را (پيغمبـران خـود آن   «
 ».دادن بر امت خود حاضر نموديم براي گواهي امت را) و تو هم اي محمد 

يا به سيدنا  كردر حديث صحيح روايت شده كه روزي پيغمبر اسالم به سيدنا ابوب
براي من بخوان، گفت: قرآن بر تو نازل شده، من  فرموده: قرآن عبداهللا بن مسعود

خواهم از  مي :يعني »أحب أن أسمع من غ�ي«چگونه آن را بر تو بخوانم؟ حضرت فرمود: 

ن اهللا ب آنگاه آن صحابي (سيدنا ابوبكر يا سيدنا عبد غير خودم گوش كنم و بشنوم
 رسد: ين آيه ميخواند تا به ا قرآن را از اول سورة النساء بر حضرت مي بمسعود

ّمٌ  �َِشِهيد   فََكۡيَف ﴿
ُ
ِ أ
ّ ُُ َۡۡنا ِمن  يعني كفايت است.  »حَبك: «فرمايد حضرت مي ﴾َِِذا ِج
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چشمانش را اشك  »عيناه تذرفان«بيند كه  نگرد مي وقتي آن صحابي به حضرت مي

 ريزد. مي

 ها: هاي آسماني و صحيفه كتاب
جـام داده  اعمال او را كه در زنـدگي ان دو فرشته بر دو دوش هر انساني نشسته و همة 

محتويات آن را  و احدي غير از خدا و دو فرشتهباشد  محفوظ مي كنند و پيش آن ثبت مي
نويسند. و چنانچه انساني از كـردار   داند و هرگاه خيري يا شري انجام دهد در آن مي نمي

ايد و اگـر نـه در   فرم بد خود پشيمان شده و توبة نصوح نمايد خدا آن گناهش را محو مي
بيايد تمام آن اعمالش منتشر و پخـش خواهـد    گردد و چون روز حساب گردنش ثبت مي

شد. مانند نتائج امتحانات كه در آخرين روزها روشـن و تكليـف هـر شـاگردي معـين و      
در آن روز اگر كسي بدكار بوده باشد، نتيجة اعمـالش روشـن و همچنـين     شود. معلوم مي

ه باشد بازهم نتيجة اعمالش معلوم خواهـد شـد ماننـد شـاگردان     اگر كسي نيك عمل بود
افتاده  مدرسه كه در روز آخر امتحانات اگر شاگردي ممتاز باشد كارنامة قبولي و اگر عقب

و تكليف وي خودش و تمـام شـاگردان و    سپارند. باشد كارنامة مردودي او به دستش مي
شـدن در امتحانـات دنيـا و     مـردود  همصنفانش خواهند دانست. ولي بايد دانست كه بـين 

اش  مردودشدن در آخرت فرق بسياري است. چـون شـاگردي كـه در امتحانـات مدرسـه     
ماند، ولي مردود گرديـدن   افتد و در همان درجه مي مردود شود تنها يك سال به عقب مي

دادن سـعادتمندي دو جهـان و سـبب     در آخرت باعـث خسـران همـة عمـر و از دسـت     
هاي تمام بندگان خدا توزيع  ذاب دوزخ است. در آن روز صحف و نامهجاويدماندن در ع

 شود: گيرد. و براي او گفته مي اي نامة اعمال خود را تحويل مي گردد و هر بنده مي

﴿ 
ۡ
 .]١٤اإلرساء: [ ﴾١َعلَۡيَك َحِسيٗبا  �ۡ�َۡومَ كَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك  �ۡقَرأ

 ».از خودت كه امروز بر خودت گواهي بدهي بخوان نامه اعمال خود را كفايت است«
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و هر كسي كه اعمالش خوب و از اهل بهشت باشد، مالئكة خدا نامة او را بـه دسـت   
كنند. و او چون نامة خيـر خـود را    دهد و به آساني او را محاسبه مي راستش تحويلش مي

 گويد: نمايد و مي بيند خوشحال شده و اظهار شادي و مسرت مي مي

ْ  َهآُؤمُ ﴿ َُوا ّ�ِ ُمَ�ٍٰق ِحَسا�َِيۡه  ِِّ�ِ  ١كَِ�ٰبَِيۡه  �قَۡر
َ
 .]٢٠-١٩احلاقة: [ ﴾٢َظَننُت �

 ».شوم پنداشتم كه محاسبه مي د كارنامة مرا بخوانيد من در دنيا ميييبا«
و هر كسي كه اعمالش بد و از اهل دوزخ باشد مالئكه خدا نامة او را به دست چـپش  

بينـد   ، و او چون نامة شر خـود را مـي  كنند او را محاسبه مي دهد و به سختي تحويلش مي
 گويد: نمايد و مي اظهار ندامت و ناراحتي و بدبختي مي

وَت كَِ�ٰبَِيۡه ﴿
ُ
ِِ لَۡم أ ۡدَِ َما ِحَسا�َِيۡه  َولَمۡ  ٢َ�ٰلَۡيتَ

َ
ََِت   ٢أ ََ ََُها  ٌَ َ�ٰلَۡي ٰ   ٢ �ۡلَقاِضَي َِ �ۡ

َ
َمآ أ

ِ َماِ�َهۡۜ  ِّ ٰنَِيۡه هَ   ٢َ� ََ ِ ُسلۡ ِّ َك َ�
 .]٢٩-٢٥احلاقة: [ ﴾٢لَ

دانستم حسابم را، كاش كه آن مردن و آن دنيا پايان من  ام را و نمي شد نامه كاش كه داده نمي«
 ».م راييبود، به دردم نخورد مال مرا نابود شد از من قدرت و توانا مي

شـري كـه در دنيـا    و  يـر خواننـد و تمـام خ   هاي اعمال خود را مي و گنهكاران نيز نامه
 گويند: بينند، به گشت آمده مي اند، در آن نوشته مي كرده

ََُنا َماِل َ�َٰذا ﴿ ْ َما َعِملُواْ  �ۡلِكَ�ٰبِ َ�َٰوۡ�لَ ۡحَصٮَٰهاۚ َووََجُدوا
َ
َُ َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ةً ِِّ�ٓ أ َ� ُ�َغادِ

 ۗ�  .]٤٩الكهف: [ ﴾َحاِ�ٗ
گذارد از اعمال ما كوچكي و نه بزرگي مگر اين كـه   نمي واي بر ما چطور است اين كتاب را«

 ».آن را حساب و ثبت كرده؟

َُّك ﴿ كنند كه اند حاضر شده، و يقين حاصل مي يابند آنچه نموده و مي ََ َوَ� َ�ۡظلُِم 
َحٗدا 

َ
فرمايد، آنگاه گنهكاران و كافران از كردار  و ستم نمي خدايت به احدي ظلم ﴾٤أ

گردند و از اين كه تابع وساوس شياطين و پير و دلخواه و هواي  ان ميخود در دنيا پشيم
 شوند: نمايند. و در آن موقع صدا زده مي اند ابراز پشيماني مي نفساني خود شده
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ِ ُ�َناَدۡوَن لََمۡقُت ﴿ َّ َُفَسُ�ۡم ِِۡذ تُۡدَعۡوَن َِِ�  �
َ
ُ ِمن ّمۡقُُِ�ۡم أ َِ �ۡ

َ
يَ�ٰنِ أ َُۡ�ُفُروَن  �ۡ�ِ �َ

 .]١٠غافر: [ ﴾١
كه عداوت و خشم خداوند نسبت به شـما   زنند يصدا م يامترا كه كافر شدند روز ق يكسان«

 شـديد،  يدعوت م يمانا ياست، چرا كه بسو يشترنسبت به خودتان ب از عداوت و خشم خودتان
 »!كرديد يانكار م يول

 ان:دفاع پس از اذع
كه تمام اعمال بـد خـود را انكـار     گردند شوند ناچار مي موقعي كه كافران محاسبه مي

كنند كه  ايم و گمان مي نمايند كه ما هيچگونه عمل بدي نكرده كنند و به دروغ قسم ياد مي
اند. و لكن خداوند متعالي كه هيچ چيز بر او پنهان و  در برابر دادگاه بشري در دنيا ايستاده

 شد؟ و خداوند فرموده:اطالع با گردد چگونه ممكن است از اعمال ايشان بي غائب نمي

 .]١٨املجادلة: [ ﴾َكَما َ�ۡلُِفوَن لَُ�مۡ  ۥَ�َيۡحلُِفوَن َ�ُ ﴿
 ».خورند خورند همانطور كه براي شما قسم مي كافران و گنهكاران قسم مي«

 گويند: و مي

ِ وَ ﴿ َّ َُِّنا َما ُكّنا ُمۡ�ِ�َِ�  �  .]٢٣األنعام: [ ﴾٢ََ
هايشـان را بنـد    آنگـاه خداونـد متعـال زبـان    . »ايم ودهقسم به خدا كه ما مشرك نب« :يعني

فرمايد به اعضاء گنهكاران تا به گناهان و  گذارد كه سخني بگويند، و امر مي فرموده و نمي
 فرمايد: خالف خود اقرار كنند و خدا مي

َۡجُ  �ۡ�َۡومَ ﴿
َ
يِۡديهِۡم َو�َۡشَهُد أ

َ
� ٓ ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَُ�ّلُِمَنا

َ
ٰ أ ُُِۡم َ�َ ْ يَۡ�ِسُبوَن ََ َُوا ََ  ﴾٦لُُهم بَِما 

 .]٦٥يس: [
 هايشان بـا مـا و گـواهي    دست كنند هايشان و صحبت مي زنيم بر دهان امروز مهر سكوت مي«
 ».كردند دهند پاهايشان را به آنچه در دنيا مي مي

 گويند: كنند و به اعضاءشان مي ها اعضاء خود را سرزنش مي آنگاه انسان
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﴿ ْ ََطَقَنا ِ�ُلُ  َوقَالُوا
َ
ُ ودِهِۡم لَِم َشِهدّ�ۡم َعلَۡيَناۖ قَالُٓواْ أ َّ ِيٓ  � َّ �  �  َ ۡ�َ ّ ُُ ََطَق 

َ
 .]٢١فصلت:[ ﴾أ

هايشان چرا شما بر ما گواهي داديد؟ گويند گويا كرد ما را آن خداوندي كه  گويند به پوست«
 ».گردد ثابت ميهمه چيزها را گويا كرده است. و به همين جهت تمام اعمال و گفتارشان 

كردنـد، فحشـاء و كارهـاي نـاروا و      گنهكاران در دنيا خود را از نظر مردم پنهـان مـي  
كردند. ولي از خداوند متعال كه همه چيز و همه كس را زري نظـر   خالف اسالم عمل مي

كند و يـا سـخني    گرفته غافل بودند، مثالً: امروز كسي كه در دستگاه تلويزن سخنراني مي
بيند، ولـي   شيند و هيچ كس او را نمي صورتي كه خود او در اطاق دربسته مي گويد در مي

كنند و صحبت وي را  ها نفر او را مشاهده مي به وسيلة دستگاه تلويزن هزاران بلكه مليون
شنوند، در حالي كه بشر به اين درجه رسيده كه از مسافت هزاران كليومتر شخصـي را   مي
تواند از اعمال  اوند بزرگ تا چه اندازه و به چه وسيله ميبيند. پس معلوم است كه خد مي

و كردار و گفتار بندگانش با اطـالع و آگـاه باشـد. و در روز قيامـت خداونـد متعـال بـه        
 فرمايد: بندگانش مي

ٰرُُ�ۡم َوَ� ُجلُوُدُ�مۡ  َوَما﴿ ََ بۡ
َ
ن �َۡشَهَد َعلَۡيُ�ۡم َسۡمُعُ�ۡم َوَ�ٓ �

َ
وَن أ ُُۡم �َۡستَِ�ُ  ﴾ُكن

 .]٢٢فصلت: [
تـان و   كرديد از اين كه گـواهي بدهـد بـر شـما گوشـت و چشـم       ستر نمي شما چرا خود را«

 ».هايتان... پسوت
چگونه ممكن است فردي از پوست و چشم و گوش خود فرار كند در حالي كه او به 

 فرمايد: كند و وجود دارد؟ خدا مي ها زندگي مي وسيلة آن

ّن ﴿
َ
َ َوَ�ِٰ�ن َظَننُُۡم أ َّ ٰلُِ�مۡ  ٢َ� َ�ۡعلَُم َكثِٗ�� ّمِّما َ�ۡعَملُوَن  � ََ ِيَظّنُ�ُم  َو َّ ُُم  � َظنَن

ُُم ّمَِن  ۡصَبۡح
َ
َدٮُٰ�ۡم فَأ َۡ

َ
ُُِّ�ۡم أ َ�ِٰ�ِ�نَ بَِر

 .]٢٣-٢٢فصلت: [ ﴾٢ �لۡ
كنيد و ايـن اسـت گمـاني كـه      داند بسياري از آنچه مي و لكن شما گمان كرديد كه خدا نمي«

 ».كاران يد نسبت به پروردگارتان، خدا شما را هالك نمود، پس گرديديد از زيانكرد شما مي
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منكر روز قيامـت   باشد و كسي كه مي يقت اين سرنوشت هر كافري نزد خدادر حق
انديشد انكـار آخـرت باشـد در صـورتي كـه       باشد و به غير از اين دنيا در هيچ ديگر نمي

نيسـت و موقـع انجـام گنـاه از خـدا پنهـان       قيامت آمدني است و هيچگونه شكي در آن 
دانـد كـه دسـت و پـا و چشـم و گوشـش بـر او         شود و نمي گردد و از مردم كناره مي مي

 شهادت خواهند داد.

 مورد: اعتراض بي
گويند: چگونه ممكن است دست و پا به سخن آيند در حـالي كـه    بسياري از مردم مي

هـاي   باشند؟ امروز بسـياري آالت و دسـتگاه   يداراي زبان نيستند و قادر به بيان مطلبي نم
تازه اختراع شده مانند نوار ضبط صدا، دستگاه سيما، دستگاه راديو و تلويزيون و غيره كه 

ها داراي لساني نيستند، ديگر اين كه هرگاه دزدي دستگير شود و موضـوع دزدي   همة اين
ز وي گرفتـه شـده بـه    او از وي سؤال شود و انكـار كنـد. فيلمـي كـه هنگـام دزدي او ا     

ركات او به طور دقيق نشـان  حضورش به نمايش گذاشته شود و همة اعمال و گفتار و ح
. در واقع هر كسي كـه دانـا و صـاحب نظـر باشـد بايـد دانسـت كـه همـة ايـن           دهد مي

هاي جديد از قبيل راديو، تلويزيون، نوار ضبط صورت، سـينما، تليفـون، تلكـس،     دستگاه
كردن اعضاء بشر از دست و پـا و چشـم و گـوش و غيـره و      صحبتاست بر  ييها نشانه

 دادن بر صاحب خود. گواهي

 حساب و نتائج آن:
در قيامت حساب بر چند نوع است: نوع اول حسابي است آسان مانند حساب كساني 

شـود. نـوع دوم ماننـد حسـاب اهـالي       شـان داده مـي   شان به دست راسـت  كه نامة اعمال
هـا   شان بـه دسـت چـپ آن    ات الهي خودداري كردند و نامة اعمالاي كه از دستور دهكده

 باشند: گردد. و در آن روز بعد از پايان حساب و كتاب مردم همه سه گروه مي سپرده مي
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ُُونَ � لّ�ٰبُِقونَ �« -1 كنندگان به طاعت خدا و نزديكان او و مقصود  : يعني سبقت»لُۡمَقّر
 .از ايشان پيغمبران و اولياء و شهداء اند

ۡصَ�ُٰب « -2
َ
شان داده شـوند و   شان در دست راست : يعني اشخاصي كه نامه»لَۡمۡيَمَنٌِ �أ

 اند. مقصود از ايشان مسلمانان جهان

ۡصَ�ُٰب « -3
َ
گيرنـد و مقصـود از    : كساني كه به دست چپ نامه تحويل مي»َمٌِ  َٔ لَۡمۡ� �أ
 ها كافران و گنهكاران خواهد بود. آن

 ه گروه از بندگانش در قرآن فرموده است:و خداوند متعال در بارة اين س

﴿ ٓ ّما
َ
َن ِمَن  فَأ ََ ۡ�َحاٞن وََجّنُت ََعِي�   ٨ �لُۡمَقّرُِ�َ ِِن  ََ ٓ  ٨فََرۡوٞح َو ّما

َ
َن ِمۡن  َوأ ََ ِِن 

ۡصَ�ِٰب 
َ
ۡصَ�ِٰب   ٩ �ۡ�َِم�ِ أ

َ
ٓ  ٩ �ۡ�َِم�ِ فََسَ�ٰٞم لَّك ِمۡن أ ّما

َ
َن ِمَن  َوأ ََ �ِ ِِن  آلِّ�َ  �َ �لُۡمَكّذِ ِّ  �ل

ٞل ّمِۡن َ�ِي�    ٩ ُ�ُ�َ٩  ٌُ ِ   ٩ �ۡ�َقِ�ِ ِِّن َ�َٰذا لَُهَو َحّق   ٩َجِحيٍ�  َوتَۡصلَِي َُِّك  ٱۡسمِ فََسّبِۡح ب ََ
 .]٩٦-٨٨الواقعة: [ ﴾٩ �ۡلَعِظيمِ 

اما اگر باشد مرده از نزديك كردگان بارگاه الهـي پـس او راسـت راحـت و گـل خوشـبو و       «
نعمت و اما اگر باشد از اهل سعادت پس سالمت است اي مخاطب خاطر تـو را از اهـل    بوستان

شـمارندگان گمراهـان پـس او راسـت مهمـاني از آب گـرم و او        سعادت و اما اگر باشد از دروغ
شبه است پس بيا ياد كني پروردگـار خـود    نه اين خبر درست بيييراست درآوردن به دوزخ، هرآ

 ».را

 :واردشدن به دوزخ
كنند و هر كسي كـه در ايـن    و همة بندگان خدا از باالي دوزخ بر راه صراط عبور مي

تواند بر راه صراط عبور نمايد. پس پرهيزگاران بـه   دنيا به خدا نزديكتر باشد به آسانتر مي
دينان در دوزخ خواهنـد   دهند، اما ستمگران و بي اساني بر آن گذشته و خود را نجات مي

 ين بابت فرموده:افتاد و خا در ا

ّيٗا  �ن﴿ ِِ ُۡٗما ّمۡق َُِّك َح ََ  ٰ َن َ�َ ََ  ۚ ِينَ ََُنّ�ِ  ُ�مّ  ٧ّمِنُ�ۡم ِِّ� َواَُِدَها َّ �  ْ َُ  �ّ�َقوا ّوَََذ
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ٰلِِم�َ  َّ ا  �ل  .]٧٢-٧١مريم: [ ﴾٧�ِيَها ِجثِّيٗ
و ايـن چيـزي    هركسي از شما بايد بر راه صراط بگذرد (و يا اين كـه بـه دوزخ وارد شـود)   «

انـد و   دهيم كساني كه اهـل تقـوي بـوده    حتمي است بر خدا كه بايد تحقق يابد، سپس نجات مي
 ».گذاريم در آن ستمگران را به زانو نشسته مي

 و بازهم خدا در سورة الهاكم فرموده است:

ُوّن ﴿ ََّها َ�ۡ�َ  ُ�مّ  ٦ �ۡ�َِحيمَ لََ�َ ُو  .]٧-٦التكاثر: [ ﴾٧ �ۡ�َقِ�ِ لََ�َ
بايد به نظر شما آورده شود دوزخ را بازهم آن را ببينيد با چشمان خود تا اين كه بـه وجـود   «

 ».آن يقين داشته باشيد

انـد: ديـدن اول (خـدا بـه آن دانـاتر اسـت) واردشـدن         مفسرين در معني اين آيه گفته
باشـد و   پرهيزكاران بر صراط اسـت و ديـدن دوم واردگرديـدن سـتمگران بـه دوزخ مـي      

اند كـه ديـدن اول قبـل از     ها در آن خواهد بود. و بعضي از مفسرين گفته ويدماندن آنجا
نمودن مردم خواهد بود، تا اين كه همة بندگان خدا دوزخ را ديده و بـه آن يقـين    حساب

 حاصل نمايند.

 بهشت و دوزخ:
وصف فرموده اسـت ماننـد ايـن    و خداوند متعال بهشت خود را در قرآن به چند نوع 

 آيه:

َُِۡها ﴿ َُ ۡرِي ِمن 
ََ ۖ ُٰر َٰ َۡ

َ
 .]٢٥البقرة: [ ﴾�ۡ�

از  ييشوند از قبيل دسـتبندها  و اهل آن زيوراتي داده مي». از زير آن رودها جريان دارند«
از  ييطال و لؤلؤ و لباس ايشان در بهشت حرير و ابريشم است و ايـن كـه در آن رودهـا   

و در آن حـورالعين و   باشـد  سـل مـي  ديگر از خمر و رودهاي ديگر از ع ييشير و رودها
نوجواناني نيز هستند. حورالعين زنان بهشت كه بسيار سفيد و خوشـگل و دلربـا و داراي   
چشماني بزرگ و سياه باشند. و بايد دانست كه شير و خمر و عسل بهشت ماننـد شـير و   

باشند. ولي نظر به ايـن كـه عقـل و علـم بشـر محـدود اسـت         خمر و عسل اين دنيا نمي
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هاي دنيا تشبيه  هاي آخرت را به خوراك و نوشيدني داوند بعضي از خوراك و نوشيدنيخ
كرده است. و همچنين علي وجه التقريب حور عين بهشت و نوجوانان بهشت را به زنـان  
و نوجوانان اين دنيا شباهت داده است و نزديكي به حور عين در بهشت هماننـد نزديـك   

بود. زيرا كه مقصود از نزديكي با زنان ايـن دنيـا نخواهـد     مردان به زنان اين دنيا نخواهد
شدن و شيردادن و بقـاء   بردن و حامله بود. زيرا كه مقصود از نزديكي با زنان اين دنيا لذت

 نسل بشري است. اما نزديكي به حورالعين در بهشت به منظورهاي ديگر است.

 شدن به بهشت: داخل
ه بهشت نه بر اثر دلخـواهي و تمنـا اسـت، بلكـه     شدن ب هر انسان بايد بداند كه داخل

باشد و حق تعـالي در ايـن    شدن به بهشت به سبب ايمان به خدا و اطاعت از او مي داخل
 باره فرموده است:

ۡهِل  ّليَۡس ﴿
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َماَِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ََ بِهِ  �لِۡكَ�ِٰب� بِأ ۡ َُ  � َٗ  .]١٢٣النساء: [ ﴾ۦَمن َ�ۡعَمۡل ُسٓو

ه بهشت به آرزوهي شما و به آرزوهاي اهل كتاب نيست (اهل كتـاب يعنـي يهـود و    ورود ب«
 ».نصاري) هركسي كه عمل بدي نمايد به پاداش آن خواهد رسيد

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ن تَۡدُخلُوا

َ
ُُۡم أ ٌَ َحِسۡب ُ َولَّما َ�ۡعلَِم  �ۡ�َّن َّ ِينَ  � َّ ْ ِمنُ�ۡم َوَ�ۡعلََم  � ِ�نَ َ�َٰهُدوا ِِ ٰ َّ  �ل

 .]١٤٢ل عمران: آ[ ﴾١
شـويد و بـدون آن كـه خداونـد      آيا شما گمان كرديد كه بدون حساب به بهشت داخل مـي «

كنند و بشناسد صبركنندگان را ولمـا يعلـم اهللا:    متعال آشكار سازد كساني كه در راه خدا جهاد مي
 ».اي علم ظهور، دانستن به آشكاري

باشد. بنابراين، مـؤمني   گاران ميبنابراين دو صفت (جهاد و صبركردن) از صفات پرهيز
كننده بـه سـوي    كنندة كارهاي خير و دعوت شدن بهشت داشته بايد عمل كه آرزوي داخل

خداوند متعال و طريق اسالم باشد و زبان و مال خود را در راه خدا و دين خـدا بـه كـار    
پايـان  هاي روزگار صابر و شكيبا باشد. وقتي كـه حسـاب    ببرد و در برابر هرگونه سختي
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يابد و خداوند بزرگ فرموده  يافت و مؤمنان از صراط عبور نمودند نجات ايشان تحقق مي
 است:

ِينَ  وَِسيقَ ﴿ َّ �  ْ ُُّهۡم َِِ�  �ّ�َقۡوا بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم  �ۡ�َّنٌِ ََ
َ
َُوَها َوفَُُِحۡت � ٓ ٰ َِِذا َجا َّ ُزَمًر�ۖ َح

َُُها َسَ�ٰۚم َعلَۡيُ�ۡم ِطبۡ  ََ ََ ْ  ٧َ�ِٰ�ِيَن  ٱۡدُخلُوَهاُُۡم فَ َخ ِ  �ۡ�َۡمدُ  َوقَالُوا ّ ِيَِ َّ  ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  �
َ�َنا  ََ ۡو

َ
�َض َوأ

َ
 مَِن  �ۡ�

ُ
ۡجُر  �ۡ�َّنٌِ ََتََبّوأ

َ
ۖ فَنِۡعَم أ َُ ٓ  .]٧٤-٧٣الزمر: [ ﴾٧ �ۡلَ�ِٰملِ�َ َحۡيُث �ََشا

سوي بهشت گـروه گـروه تـا ايـن كـه       كساني كه در دنيا خداترس بودند به شوند آورده مي«
هاي بهشت بـه خـاطر اسـتقبال و     دروازه برسند به دروازة آن و قبل از آن كه به دروازة آن برسند

هـاي بهشـت هسـتند بـه بهشـتيان       احترام ايشان گشوده گرديـده و فرشـتگاني مؤكـل بـه دروازه    
د در آن بمانيد و ايشان گويند: سالم بر شما خوش به حال شما داخل شويد به بهشت و جاوي مي

اش و  گويند: حمد و سپاس براي خداوندي است كه راسـت آمـد بـراي مـا وعـده      در جواب مي
م از جاهاي بهشت هرجا كه بخواهيم پس چقـدر خـوب   ييميراث زمين را به ما داد كه تعيين نما

 ».است پاداش نيكوكاران

 وصف بهشت:
ها و زمين اسـت و   د وسعت آسمانوسعت بهشت مانن در قرآن خداوند متعال فرموده:

انسان عاقل از اين وصف الهي نبايد تعجب كند، زيرا كه آخرت نسبت به اين دنيا همانند 
باشد جنين موقعي كه در شكم است به گمان خـودش كـه در    دنيا نسبت به شكم مادر مي

وال اين كند و باور ندارد كه دنياي ديگري وجود دارد به همين من دنياي بزرگي زندگي مي
دنياي بزرگ و پهناور و اين كرة زمين كه در نظر مردم اينقدر وسيع اسـت ماننـد جايگـاه    
جنين در برابر آخرت بيش نيست. اين بهشت خدا آن را براي پرهيزگـاران تهيـه فرمـوده    

كردند؟ خـدا   اند؟ و در دنيا چه مي است. ولي در اينجا بايد پرسيد: پرهيزگاران چه كساني
 فرمايد: يزگاران چنين ميدر بارة پره
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ِينَ ﴿ َّ آَِ يُنفُِقوَن ِ�  � آَِ وَ  �لّ�ّ ّ ّّ ُ وَ  �َّاِس� َعِن  �ۡلَعا�ِ�َ وَ  �ۡلَغۡيَظ  �لَۡ�ِٰظِم�َ وَ  �ل َّ ُ�ِّب  �
ِينَ  ١ �لُۡمۡحِسنِ�َ  َّ ْ  َو� َُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ًٌ أ ْ َ�ِٰحَش َ ِِذَا َ�َعلُوا َّ ْ فَ  � َُوُِهِمۡ  ٱۡسَُۡغَفُروا ُ َِ﴾ 

 .]١٣٥-١٣٤آل عمران: [
كننـد در خوشـي و ناخوشـي و فروبرنـدگان      پرهيزگاران واقعي كساني هستند كه انفاق مـي «

كنند يا ايـن   خشم و عفوكنندگان از مردم هستند، و كساني كه هرگاه كارهاي زشتي و فاحشه مي

. »شان توبه و آمرزش طلبيدند آوردند و از گناهان نمودند خدا را به ياد مي كه به خودشان ستم مي
 باشند. ها محتوي بهترين اوصاف مؤمنين مي در واقع اين آيه

 نعيم و خداوند متعال فرموده: جنةو بهشت نيز داراي درجاتي است و بهترين آن 

﴿ ّ ُُ َ�ۡطَمُع 
َ
ٌَ ََعِي�   �ۡمرِٕي � ن يُۡدَخَل َجّن

َ
 .]٣٨املعارج: [ ﴾٣ّمِۡنُهۡم أ

 ».نعيم؟ بهشت به شود داخل كه اين مردم از يعني ايشان از يكي هر كند آيا طمع مي«

 و آن بهشت براي مقربين بندگان خدا است،

ٰ�َِك ﴿ ََ ْو
ُ
ُُونَ أ  .]١٢-١١الواقعة: [ ﴾١ �َّعِيمِ َجّ�ِٰت  ِ�  ١ �لُۡمَقّر

خداوند بنـدگان نيكوكـار    كه» الغرفة« اند و بهشت ديگري است به نام مقربان در بهشت نعيم«
 و در سورة فرقان ذكر نموده است و خدا فرموده است: .»خود را به آن وعده داده است

 .]١٤١األنعام: [ ﴾َجّ�ٰت  ّمۡعُروَ�ٰت  وََ�ۡ�َ َمۡعُروَ�ٰت  ﴿
 ».دار و درختاني بدون تنه ي يا درختاني تنههاي بهشت«

 ديگري است به نام جنات عدن. ي است به نام جنت مأوي و جايو در آن نيز جاي

ُِّهِ ﴿ ََ َُاِن  ۦَولَِمۡن َخاَف َمَقاَم   .]٤٦الرمحن: [ ﴾٤َجّن
ي ديگـر دارد بـه نـام علـين.     و جاي، »براي كسي كه از خدا بترسد دو بهشت است« :يعني

 ي و اهل آن منازلي دارند.هاي ين، ثابت شده كه نعيم آن درجهبنابرا

 أهل بهشت و احوال ايشان:
 كنند، و خدا فرموده: هايشان مالقات مي جنت مؤمنان با برادران و خانوادهدر 
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﴿ ْ ٌَ  �ۡدُخلُوا ّن وَن  �ۡ�َ ُ َِ ۡ ُُ ُٰجُ�ۡم  ََ ۡز
َ
ُُۡم َوأ َ

َ
 .]٧٠الزخرف: [ ﴾٧أ

اكرام) به بهشت وارد  شما وهمسرانتان با شادماني (و«شود،  در قيامت به بهشتيان گفته مي
 .»شويد

ُٰجُهمۡ  ُهمۡ ﴿ ََ ۡز
َ
آ�ِكِ ِ� ِظَ�ٍٰل َ�َ  َوأ ََ

َ
�ۡ�  �ُِّ  .]٥٦يس: [ ﴾٥وَن  ُٔ ُم

 .»اند ها تكيه زده شتي) بر تختهايي (گسترده به آنها و همسرانشان در سايه«

ِينَ ﴿ َّ اَمُنواْ وَ  َو� ُُۡهمۡ ََ َُُهمۡ  �ّ�َبَع �ِّ َّ ۡقَنا بِِهۡم ُذ َ�ۡ
َ
ِّ�ُُُهم �ِِِيَ�ٍٰن � َّ  .]٢١الطور: [ ﴾ُذ

فرزندانشان را (در  ،كه ايمان آوردند و فرزندانشان (نيز) در ايمان از آنان پيروي كردندو كساني «

 باشند. محبت و صفا مي با با همو در بهشت همه  .»بهشت) به آنها ملحق مي كنيم

ََۡ�َنا﴿ ُِّلٍ  َوََ َِهِم ّمِۡن   .]٤٧احلجر: [ ﴾َما ِ� ُصُدو
 .»هايشان باشد از بغض و كينه ر سينههايشان و د كنيم آنچه در دل برطرف مي« :يعني

﴿ �ُِّ َ  ّمۡصُفوفٌَ �  �َ  ُِٔم ُ ُُ  ٰ
 .]٢٠الطور: [ ﴾َ�َ

 .»ي صف داده شدههاي نند بر تختكنندگا تكيه«يعني: 

ََُ�ٰبِلَِ� ﴿ َ  ّم ُ ُُ  ٰ
 .]٤٧احلجر: [ ﴾٤ِِۡخَ�ًَٰا َ�َ

اي بهشـت نزديـك و در   هـ  ثمـر بـاغ   .»ها روبرروي يكديگر قرار دارنـد  برادرانه بر تخت«
دسترس هر شخصي است و فراش آن چيزي گرانقيمتي است به نام اسـتبرق و فرزنـداني   

 فرمايد: گردند. خدا مي خردسال براي بهشتيان گماشته مي

ُهۡم لُۡؤلُٞؤ ّمۡكُنوٞن ﴿ َّ
َ
 .]٢٤الطور: [ ﴾٢ُِۡلَماٞن لُّهۡم َكَ

 ».چرخند يخدمت) آنان بر گردشان م( يدرون صدف برا يدهمچون مروا يو همواره پسران«

ََاِمنَِ�  يَۡدُعونَ ﴿  ٌٍ  .]٥٥الدخان: [ ﴾٥�ِيَها بُِ�ّلِ َ�ِٰكَه
 .»طلبند يرا (كه بخواهند) م اي يوهدر آن (بهشت) با امن (وآرامش خاطر) هر م«

س  ّمِن ّمعِي� ﴿
ۡ
ََ  ٤ُ�َطاُف َعلَۡيِهم بَِ�أ ٓ ا َِ ٰرَُِِ�  َ�ۡي َّ ة  ّلِل ّ ۡوٞل َوَ� ُهۡم َ�   ٤ََ َُ  �ِيَها 

 .]٤٧-٤٥الصافات: [ ﴾٤َ�ۡنَها يَُ�فُوَن 
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(شــرابي) ســفيد (و) لــذتبخش بــراي  گرداگرشــان جــامي از (شــراب) روان مــي گرداننــد.«
 ».نه در آن تبهكاري (و فساد) است، و نه آنها از آن (شراب) مست شوند نوشندگان است.

 فرمايد: و در بارة غذاهاي بهشت خدا مي

 .]٧١الزخرف: [ ﴾َعلَۡيِهم بِِصَحاف  ّمِن َذَهب   ُ�َطاُف ﴿
 .»از طال يهاي صحن به ايشان بر شوند گذرانده مي« :يعني

 و در بارة آب بهشت خدا فرموده است:

ۡ�َواب  ﴿
َ
س  ّمِن ّمعِ�   بِأ

ۡ
بَاَِ�َق َوَ�أ

َ
 .]١٨الواقعة: [ ﴾١َو�

 ».هاي و ليواني از خمر بريقاهاي و  شوند بر ايشان به كوب گذرانده مي«
 فرمايد: و خدا مي

وَن  َوَ�ِٰكَهٌ  ﴿ ََُخّ�ُ َُُهوَن  ٢ّمِّما َ� ِم َطۡ�  ّمِّما �َۡش  .]٢١-٢٠الواقعة: [ ﴾٢َوَ�ۡ
و آمد و رفت كنند با ميوه از هرجنس كه به اختيار كنند، و با گوشت مرغان از هرجنس كـه  «

 ».پسند كنند

و�  ﴿ ُِ ۡ َّ و�    ٢ِ� ِسۡدَ   ُِ َوَ�ِٰكَهٌ    ٣َوَمآَ  ّمۡسُكوب    ٣ّمۡمُدو�   َوِظّل   ٢َوَطۡلح  ّمن
ٌٍ   ٣َمۡقُطوَعٌ  َوَ� َمۡمُنوَعٌ   ّ�  ٣َكثَِ��    .]٣٤-٢٨الوقعة: [ ﴾٣َوفُُرش  ّمۡرفُوَع

اي  درختـان مـوز پربـار تـو برتـو. وسـايه      و  ،كنار) بي خار» (= سدر«در (ميان) درختان «
(گسترده

1F

اي فراوان. نه پايان پذيرد ونـه (كسـي را از آن)    ر كنار) آبي جاري (وروان). وميوهو(د .)1
 ».وبسترهاي برافراشته شده (وهمسراني گرانقدر) ،باز دارند

ًٌ  ١َ� يََرۡوَن �ِيَها َشۡمٗسا َوَ� َزۡمَهرِ�ٗر� ﴿ ۡذِ�ٗ� َعلَۡيِهۡم ِظَ�ٰلَُها َوُذّلِلَۡت ُ�ُطوُ�َها تَ  َوَداََِي
 .]١٤-١٣اإلنسان: [ ﴾١

                                           
 

در بهشت درختی است که شخص سواره، صد سال در سايۀ آن «فرمود:  گويد: رسول خدا می ابوهريره -)۱(
 َوِظّل  ﴿اگر خواستيد اين آيه را بخوانيد «در روايت ابو هريره آمده:  و .»کند وبه آخر آن نمی رسد حرکت می

 ).۲۸۲۶وصحيح مسلم  ۳۲۵۲و ۳۲۵۱(صحيح بخاری  .»گسترده یا يهسا و« ﴾٣ُدو�  ّممۡ 
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هايش (بـراي   هايش بر آنها فرو افتاده، و ميوه بينند و نه سرمايي. و سايه نه آفتابي در آنجا مي«
 ».چيدن) در دسترس (و به فرمان) است

ةَ  َ�ۡعرُِف ﴿ َ ّۡ  .]٢٤املطففني: [ ﴾٢ �َّعِيمِ ِ� وُُجوهِِهۡم ََ
 ».شان تازگي نعمت بشناسي در روي«

ٞ وُ ﴿ اِضَيٌٞ   ٨يَۡوَم�ِذ  َّاِعَمٌٞ  ُجوه ََ  .]٩-٨الغاشية: [ ﴾٩ّلَِسۡعيَِها 
 ».هايي در آن روز شاداب وتازه باشند. واز سعي (وتالش) خود خوشنودند وچهره«

 نمايند. صحبت مي با همكنند و  هاي بهشت آمد و رفت مي و در تمام زاويه

ُُُهۡم �ِيَها َسَ�ٰۚم ﴿ ِّي  .]٢٣ إبراهيم:[ ﴾٢َُ
 ».كنند سالم مي با همدارند و  در آن همديگر را گرامي مي«

 گويند: در آن مگر خير را. نمي

﴿ ْ  .]٢٤احلج: [ ﴾�لَۡقۡولِ ِمَن  �لّطّيِبِ َِِ�  َوُهُدٓوا
 ».اند به گفتار نيك و خير ي شدهو راهنماي«

ۡ�َبَل ﴿
َ
ََلُوَن  َوأ ٓ َ  يَتََسا ٰ َ�ۡع ُهۡم َ�َ ُِ ْ  ٢َ�ۡع ۡهلَِنا ُمۡشفِقَِ� ِِ  قَالُٓوا

َ
َ�َمّن   ٢َّا ُكّنا َ�ۡبُل ِ�ٓ أ

 ُ َّ  .]٢٧-٢٥الطور: [ ﴾٢ �لّسُمومِ َعلَۡيَنا َوَوقَٮَٰنا َعَذاَب  �
مـي گوينـد:   واز (حال گذشته) يكديگر سؤال مي نمايند. كنند  و(بهشتيان) رو به يكديگر مي«

ي) ترسان بوديم. پس خداوند بر ما منـت نهـاد ومـا را    ما پيش از اين در ميان خانوادة خود (از عذاب اله«
 ».از عذاب گرم وكشنده (جهنم) حفظ كرد

ّ ُهَو  ۥُكّنا ِمن َ�ۡبُل ََۡدُعوهُۖ َِِّهُ  َِِّا﴿ َِ  .]٢٨الطور: [ ﴾٢ �لرِّحيمُ  �لۡ
 ».گمان او نيكوكار و مهربان است بي ،همانا ما پيش از اين اورا مي خوانديم«

آورند و امور دنيا به فكرشان  هم نشستند دنيا را به ياد خود مي شتيان كنارموقعي كه به
نمايند. و خداوند  كنند و از نتيجة اعمال خود اظهار مسرت مي ها صحبت مي آمده و از آن

 فرمايد: متعال در اين خصوص مي
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َن ِ� قَرِ�ٞن ﴿
ََ َََِّك لَمِ  َ�ُقوُل  ٥قَاَل قَآ�ِٞل ّمِۡنُهۡم ِِّ�ِ 

َ
�ِ�َ َن أ ََِذا ٥ �لُۡمَصّدِ

َ
َُۡنا َوُ�ّنا  أ ِم

ََِّا لََمِديُنوَن 
َ
ًٰما أ ََ  .]٥٣-٥١الصافات: [ ﴾٥تَُراٗبا وَِع

گفت: آيا (واقعاً)  كه (پيوسته) مي به راستي من (در دنيا) همنشيني داشتم.« يكي از آنها گويد:«
هـا(ي   ديم و خـاك و اسـتخوان  و قيامت) هسـتي؟! آيـا وقتـي كـه مـر      تو از باور كنندگان (بعث

 . »پوسيده) شديم، (زنده مي شويم و) كيفرمان مي دهند؟!
 گويند: آنگاه بهشتيان به همديگر مي

ُُم ّمّطلُِعوَن ﴿ َ
َ
 .]٥٤الصافات: [ ﴾٥قَاَل َهۡل أ

 »ايد؟ آيا شما به دوزخ نگاه كرده« :يعني

ََاهُ ِ� َسَوآَِ  فَٱّطلَعَ ﴿  .]٥٥افات: الص[ ﴾٥ �ۡ�َِحيمِ فََر
در آن موقـع بـه   . »پس وقتي به دوزخ نگاه كرد همان دوست خود را در وسط دوزخ ديـد «

 گويد: وي مي

ِ تَ ﴿ َّ ّ�ِ لَُكنُت ِمَن  َولَۡوَ�  ٥ِِن كِدّت لَُ�ۡدِيِن  ٱ ََ  ٌُ ِ�نَ َِۡعَم َّ  ﴾٥ �لُۡمۡح
 .]٥٧-٥٦[الصافات:

ني و اگر نه اين كه رحمت پروردگارم قسم به خدا نزديك بود كه مرا هم هالك و بدبخت ك«
 ».بود من هم در دوزخ با تو حاضر بودم

 فرمايد: و خدا در بارة زنان بهشت مي

ا ﴿ ًَ بَۡ�ا
َ
تَۡراٗبا   ٣�

َ
ًُا �  .]٣٧-٣٦الواقعة: [ ﴾٣ُعُر

در  شوهر دوسـتان  و ،ة محبوب به سوي شوهربهشت همه بكر و دستنخورده و دوشيززنان «
 .»باشند سن همديگر مي

 .]٥٦الرمحن: [ ﴾٥لَۡم َ�ۡطِمۡثُهّن ِِ�ٞس َ�ۡبلَُهۡم َوَ� َجآّنٞ  �لّطۡرِف َ�ِٰصَ�ُٰت ﴿
كه هيچ انس وجـن   ،هاي بهشتي) حورياني ديده فروهشته هستند ها و باغ در آن (كاخ«

 ».پيش از اينها (= مؤمنان) با آنان تماس نگرفته است
 :گويند و اهل بهشت پس از ورود به بهشت مي
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ُُُهۡم �ِيَها َسَ�ٰمۚٞ  �لّلُهمّ ُسۡبَ�َٰنَك ﴿ ِّي َُ  .]١٠يونس: [ ﴾َو
كـردن   ديگر در آن سـالم به سپاس آن خداوند پاك و منزه مشغوليم، و بزرگداشت هم«يعني: 

 .»است

ِن ﴿
َ
ََاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ ََّبِ  �ۡ�َۡمدُ َو  ِ ّ  .]١٠يونس: [ ﴾١ �ۡلَ�ٰلَِم�َ َِ

باشد، به معني تمام حمد و سپاس بـراي   گفتن الحمد هللا رب العالمين مي ء ايشانو آخر دعا«
 .»خداوندي است كه پروردگار جهانيان است

 گويند: اين است: و بهشتان نخستين سخني كه در بهشت مي

﴿ ْ ِ  �ۡ�َۡمدُ َوقَالُوا ّ ِيَِ َّ ۡن َهدَ  �
َ
َُِدَي لَۡوَ�ٓ أ َۡه َِ َٰذا َوَما ُكّنا  َٰ ۖ ٮَٰنا َهَدٮَٰنا لِ ُ َّ األعراف: [ ﴾�

٤٣[. 
حمد بسيار براي خداوندي است كه ما را براي اين (بهشت) هدايت فرمود و مـا هيچوقـت   «

 ».شديم اگر نه اين كه خداوند ما را هدايت فرموده بود هدايت نمي
 گويند: و مؤمنان در جنت مي

﴿ ِ َُِّنا ب ََ َُُسُل  ََۡت  ٓ � لََقۡد َجا  .]٤٣األعراف: [ ﴾ٱۡ�َّقِ
 .»در حقيقت آمده بود پيغمبران پروردگارمان به حق و راستي«يعني: 

ن﴿
َ
ٌُ  تِۡلُ�مُ  َوَُوُدٓواْ أ ّن ُُۡم َ�ۡعَملُوَن  �ۡ�َ ُُُموَها بَِما ُكن وَِۡ�

ُ
 .]٤٣األعراف: [ ﴾٤أ

به سبب  يدا بده يراثبهشت شما آن را به عنوان م ينكه ا ينا شوند يو صدا زده م«
 .»تان اعمال

 .]٤٨احلجر: [ ﴾٤ّسُهۡم �ِيَها َََصٞب َوَما ُهم ّمِۡنَها بُِمۡخرَِجَ� َ� َ�مَ ﴿
 .»گيردند يو از آن خارج نم شوند يدر آن خسته نم«

ٌَ ِِّ�  �لَۡموَۡت يَُذوقُوَن �ِيَها  َ� ﴿ �  �لَۡمۡوتَ وَ�ٰ
ُ
 .]٥٦الدخان: [ ﴾�ۡ�

 .»يدر آن مرگ را مگر همان مرگ اول چشند ينم«

ٰ�ِكَ وَ ﴿ ََ ِ بَاب   ٌُ �لَۡم
ّ ُُ  .]٢٣الرعد: [ ﴾٢يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن 

 .»شوند و فرشتگان از هر دروازه برايشان داخل مي«
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ُ�ۡمۚ فَنِۡعَم ُ�ۡقَ� ﴿ ۡ َِ  .]٢٤الرعد: [ ﴾٢ �ّ�اَِ َسَ�ٰۚم َعلَۡيُ�م بَِما َص
خانة : سالم بر شما به سبب صبرتان، پس چقدر خوب است شود يبه اهل بهشت گفته م«

 .»يشگيهم

َُِهيهِ ﴿ َُفُس َو�ِيَها َما �َۡش
َ
�ۡ�  ّ ََ ۖ َوتَ ُ�ُ�ۡ

َ
 .]٧١الزخرف: [ ﴾�ۡ�

 .»برند يها لذت م آن يدنها از د و چشم طلبند يها م و در آن است آنچه دل«بهشت.  يعني

 .]٦١-٦٠الصافات: [ ﴾٦ �ۡلَ�ِٰملُونَ َ�َٰذا فَۡلَيۡعَمِل  لِِمۡثلِ  ٦ �ۡلَعِظيمُ  �لَۡفۡوزُ ِِّن َ�َٰذا لَُهَو  ﴿
) ي(پاداش ينچن يبرا يد) عمل كنندگان بايبزرگ است! (آر يابيهمان كام ينگمان ا يب«

 ».عمل كنند

ٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ﴿ ََ ََُ�ٰفُِسونَ َوِ�   .]٢٦املطففني: [ ﴾٢ �لُۡم
 ».و براي كسب مرضاي خداوند متعال بايد بندگان از هم پيشي گيرند«

 دوزخ:
دنيـا،  هاي ايـن   رسد كه دوزخ به معني آتشي است همانند آتش بعضي از ما مي به فكر

هاي دنيا نيست، ولي هر كسي كـه   ي كه قابل مقايسه با آتشتر از آن تا به جاي لكن سخت
اصلي آن برسد خواهد ديد كه آتش دوزخ نـوع ديگـري    قرآن را دقيق بخواند و به معني

هاي اين دنيا خيلي  اوت دارد. و معلوم است كه آتشهاي اين دنيا خيلي تف است و با آتش
سـوزاند و   كه سنگ و گل و درخت و آهن و همـه چيـز را مـي    جاييسوزنده است تا به 

شود در دوزخ آب  كند، اما همانگونه كه از قرآن استنباط مي همه چيز را به زغال تبديل مي
ولـي آب و سـايه و   سـوزند   هـا نمـي   و سايه و درخـت وجـود دارد و هيچكـدام از ايـن    

هـا بـراي تعـذيب و     هاي دوزخ براي خوشي و خوشگذراني نيست، بلكه همة اين درخت
ميرد و  سوزد و مي كردن هر كسي كه به وسيلة آتش دنيا بسوزد مي دادن و ناراحت شكنجه

و  شـود، امـا عـذاب و سـوختن آتـش دوزخ علـي الـدوام        و سوزش آن راحت مي الماز 
 دارد و حق تعالي در اين مورد فرموده:هميشگي است و پاياني ن
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﴿ ۚ  .]٣٦فاطر: [ ﴾َ� ُ�ۡقَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َ�َيُموتُواْ َوَ� ُ�َّفُف َ�ۡنُهم ّمِۡن َعَذابَِها
نه فرمان (مرگ) بر آن صادر شود تا بميرند (و راحت گردند) و نه چيزي از عذابش از آنهـا  «

آورنـد، و   انديشند و دنيا را به ياد مـي  ميكنند و  و دوزخيان در آن زندگي مي .»كاسته شود
 در دوزخ درختي است به نام زقوم كه خدا در بارة آن فرموده است:

َها﴿ َّ ۡصِل  ِِ
َ
ٞ َ�ُۡرُج ِ�ٓ أ َّهُ  َطۡلُعَها ٦ �ۡ�َِحيمِ َشَجَرة

َ
َُوُس  ۥَكَ  ﴾٦ �لّشَ�ِٰط�ِ َُ

 .]٦٥-٦٤[الصافات:
چـه آن ماننـد سـرهاي مارهـاي كوچـك اسـت،       آيد در وسط دوزخ غن رويد و بيرون مي مي«

و  .»و به معني مارهـاي كوچـك اسـت    اهريمن والشياطين در زبان عربي به معني شياطين و ديو 
 خورند، و خدا فرموده است: ها را مي ي است كه اهل دوزخ آنهاي در دوزخ خوراك

﴿ َِ  .]٦٦الصافات: [ ﴾٦ �ۡ�ُُطونَ وَن ِمۡنَها  ُٔ َ�َما
 .»كنند يرا از آن پر م يشانها و شكم خورند يم يانپس دوزخ«

َّّقومِ ِِّن َشَجَرَت ﴿ �ِيمِ  َطَعامُ  ٤ �ل
َ
 ﴾٤ �ۡ�َِميمِ  َكَغۡ�ِ  ٤ �ۡ�ُُطونِ َ�ۡغِ� ِ�  ٱلُۡمۡهلِ كَ   ٤ �ۡ�

 .]٤٦-٤٣الدخان: [
هـا ماننـد    جوشـد در شـكم   محققاً درخت زقوم غذاي گنهكاران است مانند مس گداخته مي«

 آب نوشيدني دوزخيان از آب خون است. .»ن اب گرمجوشيد

ََُجرُّعُهۥ﴿  .]١٧إبراهيم: [ ﴾ۥَوَ� يََ�اُد �ُِسيُغهُ  َ�
كافران از شدت عطش هماننـد  . »تواند فرو ببرد گرداند و نمي كافر آن را در دهن خود مي«
خورنـد و از همـان آب جـوش بـر سرشـان ريختـه        عطشان و تشنه آب جوش مـي  شتر
 شود. مي

 .]٢٠احلج: [ ﴾٢ �ۡ�ُلُودُ َما ِ� ُ�ُطوَِهِۡم وَ  ۦبِهِ  يُۡصَهرُ ﴿
و لبـاس  . »هايشـان  هايشـان اسـت و پوسـت    شود آنچـه در شـكم   از آن اب گرم گداخته مي«

 يان هم از آتش است و خدا فرموده است:خزدو

ِينَ فَ ﴿ َّ َعۡت لَُهۡم �َِياٞب ّمِن َّاَ   ٱ  .]١٩احلج: [ ﴾َ�َفُرواْ ُ�ّطِ
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باشـد   دوزخ سايه هم مي و در .»هاي از آتش بريده خواهد شد براي دوزخيان لباس« :يعني
 فرمايد: و حق تعالي در اين خصوص مي

ۚ  �َّاَِ ّمِن فَۡوقِِهۡم ُظلَٞل ّمَِن  لَُهم﴿ ُِِۡهۡم ُظلَٞل َُ  .]١٦الزمر: [ ﴾َوِمن 
 ».است يهاي يهسا يزها ن آن يراز آتش است و از ز هايي يهسا ياندوزخ يباال«

 .]٤٤-٤٣الواقعة: [ ﴾٤بَاَِ�  َوَ� َكرِ�ٍ�  ّ�  ٤َوِظّل  ّمِن َ�ُۡموٖ  ﴿
هـا عقـوبتي بـراي     ، همـة ايـن  »ولي آن سايه از دود خالص است نه سرد است و نه مفيـد «

 اند و خدا فرموده است: كساني كه در زندگي دنيا كافر بوده

ٰلَِك ُمۡ�َ�ِ ﴿ ََ ْ َ�ۡبَل  َُوا ََ ُهۡم  َّ ِِ �َ٤  ْ وَن َ�َ  َوَ�َُوا ْ  ٤ �ۡلَعِظيمِ  �ۡ�ِنِث يُِ�ّ َ�ُقولُوَن  َوَ�َُوا
ََِّا لََمۡبُعوثُوَن 

َ
ًٰما أ ََ َُۡنا َوُ�ّنا تَُراٗبا وَِع �َِذا ِم

َ
 .]٤٧-٤٥الواقعة: [ ﴾٤أ

و  ورزيدند يبودند و بر گناه بزرگ (شرك) اصرار م يدر خوش يادن يدر زندگ ياندوزخ«
 .»شويم؟ يما زنده م ياآ يمشد يلها تبد و به خاك و به استخوان يم: هرگاه ما مرددگفتن يم

ّما﴿
َ
ِينَ  فَأ َّ  �لّسَ�َٰ�ُٰت �ِيَها َما َداَمِت  َ�ِٰ�ِينَ  ١لَُهۡم �ِيَها زَ�ِ�ٞ وََشِهيۚق  �َّاَِ َشُقواْ فَِ�  �

�ُض وَ 
َ
َُّك َ�عّ  �ۡ� ََ َُّكۚ ِِّن  ََ  ََ ٓ  .]١٠٧-١٠٦هود: [ ﴾١اٞل لَِّما يُرِ�ُد ِِّ� َما َشا
اند، براي آنها در آن ناله و فريـاد (= دم و  ، پس در آتش (دوزخ)اما كساني كه بدبخت شدند«

هـا و زمـين (بـاقي) اسـت، مگـر آنچـه        بازدم) است. در آن جاودانـه خواهنـد مانـد، تـا آسـمان     
 .»هد؛ انجام دهدگمان پروردگارت آنچه را كه بخوا ، بيپروردگارت بخواهد

 ورود به دوزخ:
شوند، گروه گروه و خود جهنم  به سوي دوزخ رانده مي دوزخيانبعد از پايان حساب 

كـل)  رسند مأموران دوزخ (فرشتگان مو ميدوزخ  آيد و چون به ها به خشم مي آن از ورود
 فرمايد: اي) براي شما نيامده است؟ و خدا مي پرسد مگر پيغمبران (ترساننده از ايشان مي

ُ ِمَن  تََ�ادُ ﴿ َّ تُِ�ۡم ََِذيٞر  �ۡلَغۡيِظ� َ�َم
ۡ
لَۡم يَأ

َ
� ٓ َُُها ََ ََ لَُهۡم َخ

َ
ۡلِ�َ �ِيَها فَۡوٞج َسَ

ُ
� ٓ  ﴾٨ُ�َّما

 .]٨امللک: [
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هرگـاه كـه گروهـي در آن انداختـه      ،از شدت خشم نزديك است پـاره پـاره شـود    (جهنم)«
كـافران مجبـور بـه     »بيم دهندة به سراغ شما نيامـد؟! آيا «پرسند:  نگهبانانش از آنها مي ،شوند مي

 گويند: گردند و مي اعتراف مي

َل ﴿ َّ ََََا ََِذيٞر فََكّذۡ�َنا َوقُۡلَنا َما ََ ٓ ُ بََ�ٰ قَۡد َجا َّ �  ٍَ  .]٩امللک: [ ﴾ِمن َ�ۡ
 ولي ما او را تكذيب نموديم و گفتيم: خدا چيزي را نـازل ننمـوده   آري پيغمبر براي ما آمده«
 گويد: ها مي مأموران دوزخ در جواب آن، »است

ُُۡم ِِّ� ِ� َضَ�ٰل  َكبِ�  ﴿ َ
َ
 .]٩امللک: [ ﴾٩ِِۡن أ
كننـد كـه در دنيـا گـوش      و واضح و اقرار مي »نيستيد شما مگر در گمراهي بزرگ«يعني: 

 گويند: اند و مي شنيدن و عقل انديشيدن دارا نبوده

ََۡعقِ ﴿ ۡو 
َ
ۡصَ�ِٰب لَۡو ُكّنا �َۡسَمُع أ

َ
ْ فَ  ١ �لّسعِ�ِ ُل َما ُكّنا ِ�ٓ أ بَِذ�بِِهۡم فَُسۡحٗقا  ٱۡ�َ�َفُوا

ۡصَ�ِٰب 
َ
 .]١١-١٠امللک: [ ﴾١ �لّسعِ�ِ ّ�ِ

بـوديم، پـس خودشـان بـه      و عقل سالم بوديم از دوزخيـان نمـي   اگر ما داراي گوش شنواي«
وزخ و بدبختي و دوري از رحمت شان اعتراف كردند، پس هالكت و نابودي باد بر اهل د گناهان

 .»ها خدا بارد بر آن

 دوزخ زندان است:
 در بارة دوزخ خداوند متعال در قرآن به چند نوع توصيف فرموده است:

ََۡٞ ّمۡقُسوۚم  لََها﴿ ِ بَاب  ّمِۡنُهۡم ُج
ّ ُُ ِ بَۡ�ٰب  لّ

َ
� ٌُ  .]٤٤احلجر: [ ﴾٤َسۡبَع

 .»باشد ي از دوزخيان ميدوزخ داراي هفت دروازه است براي هر دري قسمت«

َها َعلَۡيِهم ّمۡؤَصَدةٞ ﴿ َّ  .]٩-٨اهلمزة: [ ﴾٩ِ� َ�َمد  ّمَمّدَدة    ٨ِِ
هـاي   آنها را محاصره كرده است). در سـتون  آتش) بر آنها فروبسته (و ازهر سوگمان آن ( بي«

 .»بلند (وكشيده شده) است

 رفتني از دوزخ: كوشش براي بيرون
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ين چيز كه عقل باشد به انسان عطا فرموده تا به وسـيلة آن خيـر و   خداوند متعال بهتر
شر را از همديگر بشناسد. بنابراين، بايد يقين بدانند كه هر كسي كه از دنيا رفت ديگر بـه  

و خدا در  دنيا نخواهد برگشت و هر كسي كه به دوزخ داخل شد ديگر بيرون نتوان رفت،
 اين خصوص فرموده است:

ۡۡ  َولََقدۡ ﴿ ٖ  يُۡؤِمُنوَن ِج ٌٗ لَِّقۡو ٰ ِعۡلٍ� ُهٗدى َوََۡ�َ يَنُظُروَن  َهۡل  ٥َ�ُٰهم بِِ�َ�ٰب  فَّصۡلَ�ُٰه َ�َ
وِ�لَهُ 
ۡ
وِ�لُهُ  ۥۚ ِِّ� تَأ

ۡ
ِ� تَأ
ۡ
ِينَ َ�ُقوُل  ۥيَۡوَم يَأ َّ �  ِ َُِّنا ب ََ َُُسُل  ََۡت  ٓ َا  ٱۡ�َقِّ �َُسوهُ ِمن َ�ۡبُل قَۡد َجا َّ َ�َهل 

 ََ ٓ ۡو ََُرّد َ�َنۡعَمَل َ�ۡ�َ  ِمن ُشَفَعا
َ
َآ أ ََ ِيفَيَۡشَفُعواْ  َّ �  ۚ ََۡعَمُل  .]٥٣-٥٢األعراف: [ ﴾ُكّنا 

 ةكه ماي ،تحقيق ما كتابي براي آنها آورديم كه آن را از روي دانش به تفصيل بيان كرديمه ب و«
م و) تأويلش را آيا آنها جز انتظار (سرانجا آورند. هدايت ورحمت براي قومي است كه ايمان مي

كساني كه آن را پيش از اين فراموش كرده بودند  ،دارند؟! روزي كه (نتيجه و) تأويلش فرارسد
پس آيا (امروز) براي ما شفيعاني  ،مسلّماً فرستادگان پروردگارمان به حق آمده بودند«گويند:  مي

». انجام دهيم؟! ،كرديممي يا باز گرديم آنگاه اعمالي غير از آنچه ،هستند كه براي ما شفاعت كنند
بافتند (همگي) از ميو(معبودهايي ساختگي و) آنچه دروغ  ،سانيدندرتحقيق آنها به خود زيان ه ب

 .»(نظر) آنان ناپديد (وگم) شد

ٰلِِم�َ َوتََرى ﴿ َّ ُواْ  �ل
َ
أ ََ  .]٤٤الشوری: [ ﴾٤َ�ُقولُوَن َهۡل َِِ�ٰ َمَرّد  ّمِن َسبِيل   �لَۡعَذاَب لَّما 

گويند: آيا راهي هست كه ما  بينند مي بيني موقعي كه شكنجه و عذاب مي ستمگران را ميو «
 .»دوباره به دنيا بربگرديم؟

ٰلًِحا َ�ۡ�َ  َوُهمۡ ﴿ ََ ََۡعَمۡل  ۡخرِۡجَنا 
َ
َُّنآ أ ََ ِييَۡصَطرُِخوَن �ِيَها  َّ �  ۚ ََۡعَمُل  .]٣٧فاطر: [ ﴾ُكّنا 

گويند: خدا ما را از دوزخ برون آر و مـا را بـه دنيـا     دهند در دوزخ و مي و دوزخيان آواز مي«
اروا و باطل و رشك و قـبالً مـا   يم غير از كارهاي ناين كه كارهاي شايسته و خير نماي برگردان تا

 شود: ها گفته مي در جواب آن ،»داديم ها را انجام مي آن

ََُذّكُر �ِيهِ َمن تََذّكَر وَجَ ﴿ ََُعّمِرُۡ�م ّما َ� َو لَۡم 
َ
ََُ�ُم أ ٓ ۖ ا ٰلِِمَ� مِن  �َِّذيُر َّ ْ َ�َما لِل فَُذوقُوا
 .]٣٧فاطر: [ ﴾٣َِّصٍ� 
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آيا شما را در زمين قرار نداديم آنقدر كه پندپذير شود در آن هركه بپذيرد و آمد پيغمبر پـس  «
كل دوزخ پناه آنگاه دوزخيان به فرشتگان مو، »كننده بچشيد عذاب را نيست ستمگران را ياري

 برند. مي

ِينَ  َوقَاَل ﴿ َّ ٌََِ َجَهّنَم  �َّاَِ ِ�  � ََ َ�ِ ْ ُُّ�ۡم ُ�َّفِۡف َ�ّنا يَۡوٗما ّمَِن  �ۡدُعوا ْ  ٤ �لَۡعَذاِب ََ  قَالُٓوا
 ِ َُُسلُُ�م ب �ِيُ�ۡم 

ۡ
َو لَۡم تَُك تَأ

َ
ْ فَ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت� أ � قَالُوا ْ بََ�ٰ ْۗ قَالُوا ْ  ٱۡدُعوا ُٰؤا ََ ِِّ� ِ�  �ۡلَ�ٰفِرِ�نَ َوَما ُد

 .]٥٠-٤٩غافر: [ ﴾٥َضَ�ٍٰل 
كنيد پيش پروردگارتان را تا يك روز عذاب دوزخ  گويند: دعا و به مأموران دوزخ مي« :يعني

گويند: آيا پيغمبراني از جانب خدا كه احكام دين را براي شـما   ها مي را براي ما تخفيف دهد، آن
گويند: پس شما دعـا كنيـد و نيسـت     فرشتگان مي ه،گويند: بل اند؟ مي روشن نمايند برايتان نيامده

سـپس از نـاراحتي و شـدت عـذاب دوزخ بـه هالكـت و       ، »كافران مگر در گمراهـي  دعاي
 زنند: به صداي بلند فرياد مي با همآيند و همه  صبري مي بي

َُّكۖ ﴿ ََ َِ َعلَۡيَنا   .]٧٧الزخرف: [ ﴾َ�َٰ�ٰلُِك ِ�َۡق
اما ايشان در جـواب  . »ارت كار ما را يكسره كند (وبميراند)اي مالك، (بخواه) كه پروردگ« :يعني

 گويند: ها مي آن

 .]٧٧الزخرف: [ ﴾٧َُِِّ�م ّ�ِٰكُثوَن ﴿
سـپس دوزخيـان بـه فكـر فديـه و       ».گمان شما (در اين جـا) مانـدني هسـتيد    بي«(او) گويد: «

ـ    افتند كه به وسيلة ان بخشش و دهش مي د و خداونـد  ها بتواننـد خـود را از دوزخ برهانن
 فرمايد: اين باره مي بزرگ در

ْ َما ِ�  َولَوۡ ﴿ ِيَن َظلَُموا َّ ِ ّن ل
َ
�ِض أ

َ
ْ َ�  ۥَمَعهُ  ۥَ�ِيٗعا َوِمۡثلَهُ  �ۡ�  �لَۡعَذابِ ِمن ُسوَِٓ  ۦبِهِ  ۡ�ََُدۡوا

� يَۡوَم  ََُدا لَُهم ّمَِن  �ۡلقَِ�َٰمٌِ ِ َو َّ ََُدا ٤َما لَۡم يَُ�وَُواْ َ�ۡتَِسُبوَن  � اُت َما َكَسُبواْ وََحاَق  َٔ لَُهۡم َسّ�ِ  َو
َُواْ بِهِ  ََ َُوَن  ۦبِِهم ّما  َُۡهَِ  .]٤٨-٤٧الزمر: [ ﴾٤�َۡس

و اگر در آن روز براي كافران و ستمگران بود تمام آنچه در زمين است و بـه انـدازة آن نيـز    «
ود را از بـدترين  داند تا ايـن كـه خـ    ها را فديه و بخشش مي همراه آن داشتند بدون شك همة آن
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هـا را بـه حسـاب     ها از خـدا آنچـه آن   شود براي آن عذاب روز قيامت نجات بدهند و آشكار مي
ها اهميتي نداشتند و در آن روز آشكار بود براي آنچه نتيجة بد كسـب و   آوردند و در نظر آن نمي

و چـون  ، »مودنـد ن مـي  كه در دنيا به آن مسخره و اسـتهزا ها  گردد بر آن عمل خود را و نازل مي
 گردانند: ها را به دوزخ برمي هاي دوزخ نمايند آن قصد خروج از آتش

ٓ  ٢َولَُهم ّمَ�ِٰمُع ِمۡن َحِديد  ﴿ ْ �ِيَها َوُذوقُواْ  ُ�َّما ِ�يُدوا
ُ
ْ ِمۡنَها ِمۡن َ�ّ�ٍ أ ن َ�ۡرُُجوا

َ
ْ أ اُدٓوا ََ

َ
أ

 .]٢٢-٢١احلج: [ ﴾٢ �ۡ�َرِ�قِ َعَذاَب 
آنها گرزهاي از آهن (داغ) است. هر گاه بخواهند از (شدت) انـدوه از   و براي (زدن)«يعني: 

) عـذاب  :آنجا (= دوزخ) خارج شوند، به آن باز گردانده مي شوند، و (بـه آنهـا گفتـه مـي شـود     
 .»سوزان (جهنم) را بچشيد

 صحبت و اختالف دوزخيان با يكديگر در دوزخ:
انـد و اهـل    و مقصود خود رسيدهاند و به هدف  بهشتيان در نعيم بهشت در خوشحالي

پيوسته در نزاع و مخاصمت و دشمني و هميشه در دوزخ بـا يكـديگر اخـتالف و     دوزخ
 فرمايد: ناراحتي دارند و خداوند متعال در اين باره مي

ٰ َِِذا ﴿ َّ ۡخََُهاۖ َح
ُ
ّمٌٞ ّلَعَنۡت أ

ُ
ْ ُ�َّما َدَخلَۡت أ ُ�وا ََ خۡ  �ّدا

ُ
ُّنَا �ِيَها َ�ِيٗعا قَالَۡت أ ََ ولَٮُٰهۡم 

ُ
َرٮُٰهۡم ِ�

َضّلوََا
َ
ُؤَ�َِٓ أ ٰ َِ� َعَذاٗبا ِضۡعٗفا ّمَِن  اتِِهمۡ  َٔ َ�  ََ   ِضۡعٞف َوَ�ِٰ�ن ّ� َ�ۡعلَُموَن  �َّا

ّ ُُ ِ  ٣قَاَل ل
ل  فَُذوقُواْ  َوقَالَۡت  ِۡ

َن لَُ�ۡم َعلَۡيَنا ِمن فَ ََ ۡخَرٮُٰهۡم َ�َما 
ُ
ولَٮُٰهۡم ِ�

ُ
ُُۡم تَۡ�ِسُبوَن بِمَ  �ۡلَعَذاَب أ ا ُكن

 .]٣٩-٣٨األعراف: [ ﴾٣
تا هنگامي  ،كنند ميگروه ديگر را لعنت  ،شوند مي از گنهكاران وارد دوزخ هرگاه كه گروهي«

گروه اول (وپيشوايان خود)  ي پيروان) در باره گروه آخر (و ،كه همگي در آنجا به هم رسند
» پس عذابي دو چندان از آتش به آنان بده ،كردند را گمراه پروردگارا! اينها بودند كه ما«گويند: 

 ».ولي شما نمي دانيد ،براي هر كدام (از شما عذاب) دو چندان است«(خداوند) مي فرمايد: 
 ،شما را بر ما هيچ برتري نيست«پيروانشان) گويند:  پيشوايانشان) به گروه آخر (و اول (و  وگروه

 ».را بچشيد عذاب ؛داديد پس به (كيفر) آنچه انجام مي



 تعاليم اسالم   178

ْ  َ�َٰذا﴿ ُهۡم َصالُوا َّ َُِحٞم ّمَعُ�ۡم َ� َمرَۡحَبۢ� بِِهۡمۚ ِِ ْ  ٥ �َّاَِ فَۡوٞج ّمۡق ُُۡم َ� َمرَۡحبَۢ�  قَالُوا َ
َ
بَۡل أ

ۖ فَبِۡئَس  َا ََ ُُُموهُ  ُُۡم قَّدۡم َ
َ
َُ بُِ�ۡمۖ أ ْ  ٦ �لَۡقَرا َا َ�َٰذا فََِۡدهُ َعذَ  قَالُوا ََ َُّنا َمن قَّدَم  اٗبا ِضۡعٗفا ِ� ََ
ْ  ٦ �َّاَِ  ََُعّدُهم ّمَِن  َوقَالُوا ََِجاٗ� ُكّنا  َا َ� َََرٰى  ََ اَِ َما  َ�ۡ

َ
ّ�َۡذَ�ُٰهمۡ  ٦ �ۡ�

َ
َُۡت  � ۡم َزا

َ
ِسۡخرِّ�ا أ

ٰرُ َ�ۡنُهُم  ََ بۡ
َ
ۡهِل  ِِنّ  ٦ �ۡ�

َ
ٰلَِك َ�َّقٞ َ�َاُصُم أ  .]٦٤-٥٩ص: [ ﴾٦ �َّاَِ ََ

شـوند،   جهنم) وارد مياين گروهي است كه با شما (به ها گفته مي شود:) (به سرداران آن«
 گمان آنهـا داخـل شـدگان بـه آتـش هسـتند.       گويند:) خوش آمد (و گشايش) بر آنها مباد. بي(آنها مي

يش شـما بـراي مـا فـراهم     پبلكه، شما را خوشامد مباد، كه اين (عذاب) را پيشا«(پيروان) گويند: 
(سپس) گويند: پروردگارا! هر كس كـه ايـن (عـذاب) را    ». قرار گاهي استايد، پس چه بد  كرده

مـا را  «و گويند:  ».پيشاپيش براي ما فراهم كرده است، پس عذابي دو چنان در آتش بر او بيفزار
آيا آنها را  بينيم؟! شمرديم، (در جهنم) نمي چه شده است، مردماني را كه ما آنها را اشرار مي

تگـوي)  گمـان ايـن مخاصـمه (و گف    بـي » انـد؟!  مانـده  (اينكه) از نظرهـا دور  به مسخره گرفتيم يا
 .»دوزخيان حق (و واقعيت) است

ِينَ  َوقَاَل ﴿ َّ َََِا  �
َ
ٓ أ َُّنا ََ  ْ يۡنِ َ�َفُروا َ َّ َضّ�ََا ِمَن  �

َ
نِّ أ �ِس وَ  �ۡ�ِ ۡقَداِمَنا  �ۡ�ِ

َ
َۡت أ َُ َ�َۡعۡلُهَما 

ۡسَفلِ�َ ِ�َُكوََا ِمَن 
َ
 .]٢٩فصلت: [ ﴾٢ �ۡ�

پروردگارا! آن دو كسـان از جـن و انـس كـه مـا را گمـراه       «و كساني كه كافر شدند، گفتند: «
) تـا از  كردند، به ما نشان بده، كـه آن دو را زيـر پـاي خـود قـرار دهـيم (ولگـد كوبشـان كنـيم         

 ».ترين (مردم) باشند پست

 دادن اهل جنت و اهل دوزخ به همديگر: محاوره و پاسخ
تواند اهل نار را ببيند و در اين آية آتيه داللت كامل اسـت   تيم كه اهل جنت ميقبالً گف

نماينـد و همـديگر را صـدا     سخن رد و بدل مـي  با همبر اين كه اهل جنت و اهل دوزخ 
 فرمايد: زنند، خداوند متعال مي مي

ۡصَ�ُٰب  َوََاَدىٰ ﴿
َ
ۡصَ�َٰب  �ۡ�َّنٌِ أ

َ
ن قَۡد وََجۡدََا َما  �َّاَِ أ

َ
ا َ�َهۡل وََجدتّم ّما أ َُّنا َحّقٗ ََ وََعَدََا 

 ٌُ ن ّلۡعَن
َ
ّذَن ُمَؤّذُِنۢ بَۡيَنُهۡم أ

َ
َََعۡمۚ فَأ اۖ قَالُواْ  ُُّ�ۡم َحّقٗ ََ ِ وََعَد  َّ ٰلِِم�َ َ�َ  � َّ  .]44األعراف:[ ﴾٤ �ل
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د حق بود، زند بهشتيان دوزخيان را به اين كه آنچه خدايمان به ما وعده داده بو و صدا مي«
اي در  گويند: آري، پس صدازننده آيا آنچه خداوند شما به شما وعده داده بود راست بود؟ مي

 .»زند كه لعنت خدا باد بر ظالمان باد ها صدا مي ميان آن
 و خدا در آية ديگري فرموده است:

ۡصَ�ُٰب  َوََاَدىٰ ﴿
َ
ۡصَ�َٰب  �َّاَِ أ

َ
واْ َعلَۡيَنا �ۡ�َّنٌِ أ ُِ �ِي

َ
ۡن أ
َ
زَقَُ�ُم  �لَۡمآَِ ِمَن  أ ََ ۡو ِمّما 

َ
ۚ أ ُ َّ � 

ْ ِِّن  َ قَالُٓوا َّ ِينَ  ٥ �لَۡ�ٰفِرِ�نَ َحّرَمُهَما َ�َ  � َّ �  ْ ّرۡ�ُهُم  �ّ�َُذوا َُ  �ۡ�َيَٰوةُ دِيَنُهۡم لَۡهٗو� َولَعِٗبا َو
 ۚ َيا َۡ  .]٥١-٥٠األعراف: [ ﴾�ّ�

ا اين كه زيادي آب و خوراكي كه خداونـد  زنند اهل دوزخ اهل بهشت ر و صدا مي«: ترجمة
ـ  متعال روزيتان فرمود به ما بدهيد، بهشتيان مي متعـال آن دو   دگويند: اب و خوراك جنت خداون

اند كه دين خود را به مسـخره و بـازي گرفتـه و     را بر كافران حرام نموده است. گنهكاران كساني
 .»ها را مغرور كرده است زندگي دنيا آن

 كه بين جنت و دوزخ است): جاييأعراف (
 جنت شان به حدي نباشد كه وارد گويند: كساني كه اعمال شايسته دانشمندان اسالم مي

وزخ گردند، خداونـد متعـال ايشـان را در    دشان زياد نباشد كه وارد  شوند و گناهان واننت
ر ايـن  دارد، و حق تعالي د زميني كه ميان بهشت و دوزخ قرار دارد تا مدت معيني نگه مي

 باره فرموده است:

ۡعَراِف َوَ�َ ﴿
َ
ۡصَ�َٰب  �ۡ�

َ
ن َسَ�ٰۚم َعلَۡيُ�ۡمۚ  �ۡ�َّنٌِ ََِجاٞل َ�ۡعرِفُوَن � �ِِسيَمٮُٰهۡمۚ َوََاَدۡواْ أ

َ
أ

ۡصَ�ِٰب  ٤لَۡم يَۡدُخلُوَها َوُهۡم َ�ۡطَمُعوَن 
َ
ََ أ ٓ ٰرُُهۡم تِۡلَقا ََ بۡ

َ
ْ  �َّاَِ ل�ذَا ُ�ِفَۡت � َُّنا َ� قَالُوا ََ

َۡعۡلَنا َمَع  ٰلِِم�َ  �ۡلَقۡومِ ََ َّ  .]٤٧-٤٦األعراف: [ ﴾٤ �ل
شـوند و اهـل بهشـت را     شان شناخته مي و بر زمين اعراف مرداني هستند كه به سيما و قيافه«

زنند سالم بر شما و آن مردان وارد بهشت نگرديده ولي طمع دخول آن را دارند و همان  صدا مي
رگاه روهاي خود را به طرف دوزخيان برگردانند و دوزخيان را غلطيـده در آتـش   اهل األعراف ه

 هل اعراف دوستان و رفقـاي گويند: خدايا ما را با گروه ستمگران قرار مده. و ا ببينند يك صدا مي
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هاي دوزخ مشاهده كـرده   اند در آتش ها اغنياء و اهل ثروت و جاه بوده خويش را كه بعضي از آن
 گويند: مي

وَن ﴿ ُ ِِ ُُۡم �َۡسَُۡك ٰ َعنُ�ۡم َ�ُۡعُ�ۡم َوَما ُكن َِ �ۡ
َ
 .]٤٨األعراف: [ ﴾٤َمآ أ
آوري كرده بوديد و آنچه شـما   ها را جمع دفاع و جلويگري نكرد آنچه در دنيا شما آن« :يعني

بينند كساني كـه در دنيـا ثروتمنـد و تـوانگر      در آن روز مي. »نموديد به آن تكبر و افتخار مي
اند. در آن روز غني و فقير و مرد و نان شب را در خانه نداشتند برابراند با كساني كه  بوده
تـرين   انـد و كوچـك  برابرمساوي و  با همو شاه گدا و بزرگ و كوچك و همه و همه  زن

باشد در آن روز مال و ثروت و جاه و مقام و پدر و مادر  ها نمي برتري و تبعيضي ميان آن
توانند  نفعي نمي ترين كوچكر و خواهر و دوست و رفيق و همسايه و پسر و دختر و براد

اي از  توانـد ذره  خورند نـه مـي   ها به درد انساني نمي به شخصي رسانند و هيچكدام از اين
در آن  ها چيزي كهنكاهش نمايند، فقط تاي از گناهانش  ثواب به او بدهند و يا اين كه ذره

ند او را از دوزخ نجات داده و او را بـه بهشـت خـدا    توا خورد و مي روز به درد انسان مي
و زن و جـاه و   برساند اعمال صالح و كردرا شايسته است و بـس. زيـرا كـه مـال و اوالد    

گنجينه و  لشكر و رفيق و همسايه و پدر و مادر و برادر و خواهر و پسر و دختر و پول و
هسـتند و بـه مجـردي كـه      گـذراني، و نعـيم ايـن دنيـا     ي و خوشغيره و غيره براي زيباي

هــا قــادر بــه  كنــد ديگــر هيچكــدام از ايــن لييــشخصــي روح خــود را تســليم عزرا
اي كه او را از خانة خـود بلنـد    باشند و لحظه رسانيدن به آن شخص نمي نفع ترين كوچك

ها  خواستن از اين ها را ترك كرده و قادر به استفاده و ياري برند تمام اين كرده و بيرون مي
هد بود، ولي اعمال صالح صاحب خود را از لحظة مردن تا قبر تا حساب و بـاالخره  نخوا

كند و انسان در همه كار و در همة زحمات  تا ورود به بهشت ياري نموده و او را رها نمي
شدن و موقـع حسـاب و در    و مشقات تنها است، هنگام تولد و هنگام مردن و موقع زنده

را بـه   يار و رفيق است و فقط اعمال صالح تا صاحب خـود  قبر و در همة زحما تنها و بي
 گذارد. بهشت نرساند او را تنها نمي
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 ضاء:معني قدر و ق
 خداوند متعال در بارة قدر در قرآن خود فرموده است:

آ�ُِنهُ  �ن﴿ ََ ٍَ ِِّ� ِعنَدََا َخ ُِ�ُ  ۥّمِن َ�ۡ ّ�ََُ ٖ  ِِّ� بَِقَدَ   ۥٓ َوَما   .]٢١احلجر: [ ﴾٢ّمۡعلُو
فرستم مگر  و نيست چيزي مگر اين كه خزينه و مصدر آن نزد ما است و هيچ چيزي را نمي«

 .»به اندازه معلوم
 و فرموده:

ۡقَ�ُٰه بَِقَدَ  ﴿
ٍَ َخلَ ۡ�َ ّ ُُ  .]٤٩القمر: [ ﴾٤َِِّا 

 فرمايد: ة زمين ميو در بار »ايم ه قدر و اندازة معيني آفريدهما هرچيزي را ب«يعني: 

ۡقَ�َٰ�َها﴿
َ
ََ �ِيَهآ أ َٰرَك �ِيَها َوقَّد ََ  .]١٠فصلت: [ ﴾َو

خداوند در زمين خير و بركت قرار داده و قوت و روزي در آن به اندازة معيني تعيين «يعني: 

 و به خصوص ماه فرموده: »نموده است

َ�ُٰه َمَنازَِل  َو�ۡلَقَمرَ ﴿ َۡ  .]٣٩يس: [ ﴾قَّد
 و بازهم فرموده است: »ايم را به طور دقيق تعيين نموده جات و منازل ماهما در«يعني: 

ََهُ ﴿ َ  َ�َقّد ۡ�َ ّ ُُ  .]٢الفرقان: [ ﴾٢َ�ۡقِديٗر�  ۥوََخلََق 
 .»اي تعيين نموده خداوند همه چيز را آفريده و براي آن اندازه«

ٍَ ِعنَدهُ ﴿ ۡ�َ ّ ُُ ٍَ  ۥَو  .]٨الرعد: [ ﴾٨بِِمۡقَدا
 .»زد خدا اندازه و مقدار معيني داردو همه چيز ن«

در واقع معني اصلي كلمة قدر همان اندازه و قياسي اسـت كـه خداونـد متعـال آن را     
براي هرچيزي از مخلوقات خود تعيين فرموده و آن سنن الهي و نظام دنيا است. بنابراين، 

خـواهم   مـي هر موجودي كه آفريده شده داراي اندازه و حدود معيني است. من در اينجـا  
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را مشخص كنم با ذكر مثال و در حقيقت مثـال اعلـي و پرشـكوه    » قدر و قضاء«فرق بين 
براي ذات مقدس الهي است و بس. مثالً: پيمان كاري بخواهد آپارتماني بسـازد مهنـدس   

كشد و تعداد طابوق و اندازة سيمان و آهن و سنگ يا آجر به او تحويـل   براي او نقشه مي
كند و بلندي و كلفتي و چگونگي ديوارها و سـاختمان و نـوع    معين ميدهد يا برايش  مي

نمايد و مدتي كه بايد سـاختمان را   ها برايش روشن مي رنگ و اندازه و تعداد در و پنجره
است و تمـام  » قدر«ها همه مانند  شود. اين مي بدهد در قرارداد بين دو طرف امضاتحويل 

 باشد. مي» قضاء«تنفيذ كند مانند  آنچه پيمانكار از اوامر مهندس عمل و
هـا   كنـد و در بـارة آن   تواند در نقشة خـود كـم و زيـاد    و اثناء كار مهندس مذكور مي

تجديد نظر نمايد كه مثالً دروازة بزرگ آن ساختمان اول يك مترونيم طول قرار داده شده 
نظر و در آن كم و  تواند تجديد به دو متر قرارداد نمايد و در هر قسمتي از آن آپارتمان مي

 يا زياد كند.

 انسان مختار است:
ها كه عقل باشد به انسـان عطـا    در حقيقت ثابت شده كه خداوند متعال بهترين نعمت

فرموده تا هر شخصي به وسيلة آن خوب و بد و خير و شر را از هم تشخيص بدهد و به 
زنا بد، و چـون از   تواند بداند نماز خوب است و وسيلة همان عقل است كه هر فردي مي

خانه بيرون رود كامالً مختار است كه به طرف راست رو آورد و يا به طرف چپ و مختار 
 است كه به مسجد برود براي خواندن نماز و يا اين كه به سوي مي خانه گام بردارد.

آيا كسي هست كه در اين باره شك كند؟ و بنابراين، هرگاه دو دست من سالم باشـند  
توانم  كي از آن دو را به طرف فقيري دراز كنم و به او كمكي نمايم و بازهم ميتوانم ي مي

، ايـا ايـن   كه با همان دست چوبي به دست بگيرم و بدون سبب شخصـي را كتـك بـزنم   
زدن قابـل   ز است؟ و آيا كامالً روشن نيست كه كمك و كتـك مسئله هم در آن شكي جاي

زدن عذاب است؟ شاگردان  ثواب و در كتك نمودن نيست و اين كه در كمك با هممقايسه 
لهو و لعب  امتحان به و در آنندارد به دروس خود  ييدر روزهاي امتحان هيچگونه اعتنا
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امـا   شـود.  پردازد و در موقع امتحان نظر به اين كه كوششي ننموده مـردود مـي   و بازي مي
شـود، آيـا    قبول مي گردد و در امتحان كردن مشغول مي شاگرد ديگري به مطالعه و مراجعه

شدن شـاگرد دومـي بـر اثـر      تواند بگويد كه مردودشدن شاگرد اولي ظلم و قبول كسي مي
 بازي بوده است؟ سپاهي و واسطهتغلب و 

 باشد: و انسان مجبور هم مي
در امـوري كـه    در واقع بشر در زندگي هم مخير است و هم مجبر (مختار و مجبـور) 

نمودن پا خوردن  دادن دست. دراز ر است مانند: تكانبشر در آن صاحب اختيار است مختا
نمودن، به مسجد رفتن و يا نـرفتن بـه آن،    كردن و سكوت گوشت و نخوردن آن، صحبت
ها اموري است كـه هـر    رفتن، دويدن و يا شستن. همة اين بر اتومبيل سوارشدن و يا پياده

دي برخـوردار اسـت. ولـي    ها صاحب اختيار تام و از تمام معني حريـه و ازا  فردي در آن
خوردن، بـر زمـين   رفتن، غـذا  كشيدن، به خواب د: نفسچيزهاي ديگري مجبور است، مانن

هـا   امـوري اسـت كـه انسـان در آن     ها از ها است، اين شدن و غير اين زيستن، مردن، زنده
ها را انجام دهد، چون از حدود اختيـار و طاقـت انسـان     مجبر بوده و خواه نخواه بايد آن

شدن هر شخصي به دست خود و منوط بـه   نيكبخت و يا بدبختج است. و بنابراين، خار
به تمام بشر داده تا به وسيلة آن خودش سرنوشت خود را  عمل خود او است و خدا عقل

بسازد و به همين سبب است كه خداوند متعال ثواب و عقـاب و بهشـت و دوزخ تعيـين    
 د.فرموده تا هركس به پاداش عمل خودش برسان

 ثواب و عقاب منوط به آزادي است:
هرگاه آزادي نباشد عقوبت هم نبايد باشد، كسي كه بر انجام كار شري مجبـور كـرده   

ي خداوند متعال ما را فقط بـر كارهـاي  شود، نبايد شكنجه گردد و واضح و ثابت است كه 
آورده نمايد و براي هر شخصي است آنچه به دسـت   ها آزادي داريم مؤاخذه مي كه در آن

 و خدا در اين خصوص فرموده:
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ُ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ َّ �  ۚ  .]٢٨٦البقرة: [ ﴾ََۡفًسا ِِّ� وُۡسَعَها
 .»كند ينم يفاندازه توانش تكل كس را جز به يچاهللا ه«

� يََرهُ  َ�َمن﴿ ٍ� َخۡ�ٗ َّ � يََرهُ  ٧ ۥَ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذ ّٗ�َ  � َّ  ]٨-٧زلة: [الزل ﴾٨ ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذ

هركس به  . ويندب ياش) آن را مدانجام داده باشد (پا يككار ن يا ذره ةپس هركس به انداز«
  .»يندب ي) آن را ميفركار بد كرده باشد, (ك يا اندازه ذره

د و درد و مراجع تقليد در اين دنيا بـه داد و سـت   ةها و مجالس القضا و اگر كه محكمه

هـاي ديگـران را مـورد     خاصي مبذول داشته و خواسـته تمام دل مردم و داعي و مدعي اه
سيدگي تر است كه به حقوق بندگانش ر دهند، پس خداوند متعال شايسته بررسي قرار مي

اي  و پاداش نيك و بدش برساند و نگـذارد حـق هـيچ بنـده     فرموده و هر كسي را به جزا
 ارزش داشته باشد بهدر برود. هرچند ناچيز و كم

 هاي عدالت: مقياس
اند و  هاي عدالت به اشتباهاتي برخورد كرده بعضي از دانشمندان گذشته در بارة مقياس

انـد و مـن در    قياس گرفته و به همديگر تشبيه كرده با همعدالت الهي را با عدالت بشري 
ام و اگرچـه   هاي خودم به اين حقيقت رسيده و آن را كامالً درك نموده يكي از سرگذشت

نمودن و بيـان مطلـب بـه     دادن آن نيست، ولي به عنوان روشن ضيحدر اين كتاب جاي تو
پسـرانه در   ييم در مدرسـة ابتـدا   1931طور مختصر در اينجا درج خواهم كرد، در سـال  

گذراندم و من با وجود اين كه  كشور شام (سوريه) مدرس بودم و روزهاي اول جواني مي
پرسـيدم و چـون جـواب     مـي  از علماء و دانشمندان ديگـر » قدر«مدرس بودم بخصوص 

پرداختم و گاهي نيز خودم  يافتم با ايشان به بحث و اعتراض مي اي نمي كننده قطعي و قانع
اي اهل بحـث و   نمودم و يكي از شاگردانم كه تا اندازه تاب مي ها را ناراحت و بي و يا آن
روزي ناراحت تا اين كه  دادم زدن او را تربيت و ادب مي بود، گاهي به وسيلة كتك جدال

طاقـت شـده و از    تـاب و بـي   اي كتك زدم ناگهان او بي شدم و آن شاگرد را بر اثر مسئله
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شدت ضرب به فرياد آمد و گفت: اين ظلم است، شما ظالم هستيد. باور كنيد اي برادران 
اسالم و اي شنوندگان و خوانندگان اين كتاب موقعي كه من اين سـخن را از وي شـنيدم   

و چوب از دستم به زمين افتاد و شاگرد و مدرسه را فراموش كردم و خـود  به خود آمدم 
داند در  زدن من به او آن را ظلم مي را در تاريكي نفس ديدم، و بدل گفتم اين شاگرد كتك

 دانم و عمل يكي است. صورتي كه من آن را عدل مي
ند، مسـلم  و چنانچه آن شاگرد به خانه برگردد و پيش پدر و مادرش از من شكايت ك

گويند: نه، اين ظلم نيست بلكه عين عدالت است، زيرا بـراي مصـلحت    است كه به او مي
داند كـه مقـاييس    ز نميدر صورتي كه همان شاگرد مذكور جايخود به تو زده است. پس 
دانـم كـه عـدالت     ز مـي موزگارش تطبيق نمايد چگونه من جـاي ناقصة خود را با عدالت آ
مقايسه كنم؟ فرزندي كه بيمار باشد با چشم خود سوزن آمپول را خودم را با عدالت الهي 

كند در  شود، شكي نيست كه بدل خود احساس ظلم مي بيند كه در بدنش فرو كرده مي مي
حالي كه پدر و مادرش يا كسي كه با او به بهداري رفته يقين دارد كه فرورفتن آمپـول در  

دانند، و شـكي نيسـت    او به سبب آن ميباشد، چون شفا و بهبودي  بدنش عين عدالت مي
كه هر عالم و قاضي كه بخواهد بين ديگران قضاوت كنـد بايـد اول حـرف دو طـرف را     
شنيده و به اصل موضوع پي ببرد و حق را تشخيص دهد آن وقت احكام خـود را صـادر   

في آب و عل نمايد و تكليف داعي و مدعي را روشن كند، مثال: هرگاه دو نفر در بيابان بي
شده و در آنجا مستمر بمانند و در آن موقع اتـومبيلي از راه برسـد و آن دو نفـر را بـا      گم

خود حمل كند تا به مقصدشان برساند، اما يكي از آن دو هنگامي كه روي صندلي نـرم و  
ي از جيب خود بيـرون آورد و صـندلي زيرپـاي    رب نشسته باشد. به طور مخفي چاقويچ

ي اين عمل ظلم است؟ آري، شكي نيست كـه چنـين كـاري    گوي ميكند، آيا ن خود را پاره
هايش  ظلم است. ولي هرگاه در اثناء آن راه گروهي راهزن باشند و هر اتومبيلي كه صندلي

كنند و آن شخصي به قصد اين كه همـان اتومبيـل نجـات يابـد و آن را      پاره باشد رها مي
كردن صندلي) هم ظلم  نين كاري (پارهكند در اين حالت آيا چ نگيرند صندليش را پاره مي
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باشد، زيرا كه براي چنين اتفاقي خود راننـده هـم    خواهد بود؟ مسلماً نه، بلكه عدالت مي
هايش را پاره  ممكن است، به خاطر نجات اتومبيلش نه تنها يك صندلي بلكه همة صندلي

ب ظلم به باب عدالت كردن صندلي اتومبيل به عمد از با پاره كند. آيا همان كار يعني پاره
 گردد؟ برنمي

كه در كشتي سوار شدند و خضـر   وده قصة خضر و موسيو در حقيقت اينچنين ب
ها مـا را بـدين مطلـب فهميـده و آگـاه       به عمد آن كشتي را سوراخ نمود الخ. و همة اين

اي  سازد كه در زندگي هيچگاه به عجلـه و بـدون رسـيدگي و ادراك حقيقـت مسـئله      مي
 نكنيم. حكمي صادر

 نمودن از نصوص قرآن: استنباط
تواند آنچه ماوراء الماده اسـت   نظر به اين كه عقل هر انساني محدود است و نمي -1

دانسـتن اشـياء بـه قـرآن خـدا        كامالً بفهمد بايد در امور زندگي و حالل و حـرام 
رجوع كند و تنها از معاني و مقاصد قرآن پيروي نمايد و بـه نصـوص قـرآن كـه     

شكار است عمل كند و از هرچه نصـي  نظري هويدا و آ مسلمان صاحب براي هر
 از قرآن در بارة آن نازل نشده اجتناب ورزد.

بايد بدانيم كه اصل هرچيز همان قرآن است و هرگاه در خصوص امري يا نهي و  -2
اي از قرآن با حديثي متعارض باشند. ما بايـد بـه آن آيـه     يا حالل و يا حرامي آيه

 ن حديث مذكور را بر نص قرآن ترجيح ندهيم.عمل كنيم و آ

ر امرين ملحدين اي از قرآن يا حديث صحيحي منك آيههيچگاه شايسته نيست كه  -3
و واقعيت باشند، زيرا آن كسي كه قرآن نازل فرموده او است كـه تمـامي كـون را    

 كند. خلقت فرموده و رسول اهللا هم فرستاد و او است كه سخن گزاف نمي

شود كه انسان از آغاز پيدايشش و از  ها اقتباس مي ن قرآن چنان از آنبسياري از مت -4
اش مجبور بوده و صاحب اختيار و سرنوشـت سـاز خـود     لحظة وجود خمير مايه

 هاي ذيل: باشد مانند آيه نمي
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ِي ُهوَ ﴿ َّ ََۡحامِ يَُصّوَُُِ�ۡم ِ�  �
َ
�ۡ�  ۚ َُ ٓ  .]٦آل عمران: [ ﴾َكۡيَف �ََشا

بنـدي   تـان نقـش   هـاي مـادران   را هر طور كه بخواهد در رحم او است (خدا) كه شما«
 .»نمايد مي

شدن فرزند فقط به دسـت خداونـد    بودن جنين و يا سفيد و يا سياه بنابراين، نر يا ماده
متعال است و بس، و خود جنين و فرزند هيچگونه حق دخالتي در آن نخواهـد داشـت و   

 خداوند فرمايند:

َُّك ﴿ ََ َ  َو َن لَُهُم َ�ۡلُُق َما � ََ ۗ َما  َُ َُا َُ َو�َۡخ ٓ ۚ َشا  .]٦٨القصص: [ ﴾�ۡ�َِ�َةُ
كند، و بندگان هيچگونـه اختيـاري    كند آنچه بخواهد و اجتناب مي و پروردگارت خلقت مي«
 ».ندارد

 فرمايند كه: هاي خلقتي كه فوق توان بشري است اشاره مي و به پديده

ُُم﴿ �ََۡ فََر
َ
ُۡرثُوَن  أ َُ َُُ  ٦ّما 

َ
أ ََُعوََهُ ََ َۡ ۡم َ�ُۡن  ۥٓ ۡم تَ

َ
َُِعونَ أ ٰ َّ ٰٗما لَوۡ  ٦ �ل ََ َُ َ�ََعۡلَ�ُٰه ُح ٓ  ﴾�ََشا

 .]٦٥-٦٣الواقعة: [
رويـانيم؟! اگـر    رويانيد، يـا مـا مـي    آيا شما آن را مي ايد؟! آيا چيزي را كه مي كاريد، ديده«

 .»ب كنيدبخواهيم آن را به كاه درهم كوبيده مبدل مي كنيم كه تعج
 نند:و ما

ُ َ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿ َّ ِشَف َ�ُ  � ََ ّ  فََ�  ُّ ِ  .]١٧األنعام: [ ﴾ِِّ� ُهَوۖ  ۥٓ ب
كننـده   و هرگاه خدا تو را زياني برساند يا ناراحتي برايت به وجـود آورد پـس نيسـت دفـاع    «

 ».براي آن زيان و ناراحتي مگر او

ََۡفس  َوَما َسّوٮَٰها ﴿ لَۡهَمَها ٧َو
َ
َََها  فََ  .]٨-٧الشمس: [ ﴾٨َوَ�ۡقَوٮَٰها فُُجو

و حق تعالي به قدرت خود هر فردي را آفريده و آنچه هر فردي آن را عمل كند و پـس بـه   «
 .»نشانش داده طريق گناه و طريق تقوي و پرهيزگاري

 .]١٠البلد: [ ﴾١ �َّۡجَديۡنِ  َوَهَديَۡ�ٰهُ ﴿
 ».ايم وما بشر را بدو راه هدايت نموده«
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ا  �لّسبِيَل ُه َهَديَۡ�ٰ  َِِّا﴿ ًَ  .]٣اإلنسان: [ ﴾٣ِِّما َشاكِٗر� �ّما َكُفو
ايم و او يعني بشر يا شكركنندة خدا و يـا   ي كردهن را به راه صحيح هدايت و راهنمايما انسا«

 ».اين كه كفرآورنده است
بنابراين آيات قرآنيه واضح و روشن است كه خداوند متعال اختيار كامل به بشر داده و 

باشـد و خـدا راه هـدايت و راه گمراهـي را      ساز خودش مي ود بشر است كه سرنوشتخ
براي بشر تعيين نموده و به خوبي امر فرموده و از بدي نهـي نمـوده اسـت و خـود بشـر      

كند. ولي با كمـال تأسـف بعضـي از     است كه يكي از اين دو راه را براي خود انتخاب مي
شوند، سپس گناهان خود را بـه گـردن قضـا و     مردم اين عصر مرتكب هر نوع گناهي مي

ها را براي  ها بوده و خدا آن ساز آن انديشند كه خدا سرنوشت اندازند و اينگونه مي قدر مي
انـد. در   م هيچگونـه اختيـاري نداشـته   واداشته و خودشان در ارتكاب جراي انجام و زشتي

بينديشد و به كلمـات   هاي قرآن خدا نظري به معني و هدف حقيقت اگر هر انسان صاحب
آن پي ببرد خواهد ديد كه خدا در ارتكاب جرمي هيچگونـه امـري و دسـتوري نـداده و     

باشد و به سبب ضعف ايمان او است كه دست به هر نوع  انسان در تمام زندگيش آزاد مي
نيـك  كنـد و   زند. و قرآن آزادي را با تمام معني براي بشـر ثابـت مـي    اي مي كار ناشايسته

 فرمايد: بدبختي بشر منوط به خود او است. خداوند در اين آيه مي و بختي

﴿ ِ ّل ب ِِ  .]٢٦البقرة: [ ﴾َكثِٗ��ۚ  ۦَكثِٗ�� َوَ�ۡهِدي بِهِ  هِۦيُ
 ».دهد به آن بسياري از مردم نمايد به آن (قرآن) بسياري و هدايت مي گمراه مي«يعني: 

شود كه گمراهـي و   استدالل ميهرگاه به معني ظاهري اين آيه فكر كنيم برايمان چنان 
شدن از جانب خدا و به ارادة الهي است و هر كسي از بنـدگانش هـدايت شـده و     هدايت

يم و معنـي حقيقـي آن را كـامالً    كند. ولي چون به اين آيه فكر نماي كساني ديگر گمراه مي
 درك كنيم كه خدا فرموده است:

ُّقَِ� ﴿  .]٢البقرة: [ ﴾٢ُهٗدى ّلِۡلُم
 .»است براي پرهيزگاران هدايتي«
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ّل بِهِ ﴿ ِِ  .]٢٦البقرة: [ ﴾٢ �ۡلَ�ِٰسقِ�َ ِِّ�  ۦٓ َوَما يُ
 .»نمايد (از قرآن) مگر گروه فاسق و گمراهان خدا گمراه نمي«يعني: 

خـود بشـر اسـت و     شود كه هدايت و گمراهـي از  پس از اين دو آيه چنان فهميده مي
كننـد و سـبب    ه خود را گمراه و فاسـق مـي  بشر است كه خود را هدايت شده و يا اين ك

اي را  يا بدبختي هر انساني از خودش خواهـد بـود. و خـدا هـيچ بنـده      نيك بختياصلي 
 فرمايد. گمراه نمي
 گويد: مي /سعدي

 رود راهي بـه سـوي عاقبـت خيـر مـي     
 راهي به سـوي هاويـه اكنـون مخيـري    

 

 فرمايد: و خدا مي

ُّقَِ� ﴿ ِينَ  ٢ُهٗدى ّلِۡلُم َّ �  ِ زَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  �لّصلَٰوةَ َو�ُقِيُموَن  ٱۡلَغۡيبِ يُۡؤِمُنوَن ب ََ  ﴾٣َوِمّما 
 .]٣-٢البقرة: [

خواننـد و زكـات و صـدقه     آورند و نماز مـي  پرهيزگاران واقعي كساني كه به غيب ايمان مي«
 ».دهند مي

ِينَ  ٢ �ۡلَ�ِٰسقِ�َ ِِّ� ﴿ َّ وَن َ�ۡهَد  � ُِ ِ يَنُق َّ َمَر  ۦَ�ۡعِد ِميَ�ٰقِهِ  ِمنۢ  �
َ
ُ َوَ�ۡقَطُعوَن َمآ أ َّ  ۦٓ بِهِ  �

ن يُوَصَل َوُ�ۡفِسُدوَن ِ� 
َ
�ِض� أ

َ
 .]٢٧-٢٦البقرة: [ ﴾�ۡ�

كساني كه پيمان خدا را، پس از محكم ساختن آن مـي شـكنند، و آنچـه را كـه     مگر فاسقان «
 ».د مي كنند، اينها زيانكارانندخدا دستور داده بر قرار سازند، قطع نموده، و در روي زمين فسا

در اين دنيـا   ساز خود است و هركس پس از اينجا معلوم شد كه هر شخص سرنوشت
قادر است كه به خدا ايمان  بخت يا اين كه بدبخت سازد و هركستواند كه خود را نيك مي

قطع آورد و نماز را برپا بدارد و زكات بدهد و بازهم قادر است كه عهد خدا را بشكند و 
 باشد. صله نمايد و در زمين فساد كند، پس اختيار به دست خودش مي
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 بحث بيجا:
توانستم كه  پرسند كه آيا خدا خواسته من كار بدي كنم يا نه؟ و آيا من مي ها مي بعضي

ام؟ و مانند اين سؤاالت بيجا كـه در   خود را از گناه بازدارم؟ و آيا من عمل خود را آفريده
داند، چون شكي نيست كه خـدا كـامالً    مي مورد يبها را  اينگونه پرسشاسالم نهي شده و 

مـورد بايـد    دارد، پـس از اينگونـه سـؤاالت بـي     اي روا نمي عادل بوده و ظلم به هيچ بنده
. چه خالق را تا مخلوقي قياس نتوان كرد و عقل محـدود بشـري بـر خـدا و     داحتياط نمو

از ما به  كسي سؤالي نخواهد كرد، بلكه خدا تواند حكم كند و از خداوند صفات خدا نمي
فرمايد. و شكي نيسـت كـه خداونـد عـادل اسـت و       مان سؤال مي دادن اعمال خاطر انجام

مجال ما بهتر است كه متوجه اعمال خود باشيم و عقل خود را از انحراف نگه داريم. و از 
 اند. دهمسائلي كه فوق طاقت ما است صرف نظر كنيم كه سلف صالح ما چنين كر

 نمودن به قدر: اعتراض
اند و چون بـه گنـاهي    برخي از مخالفان و گنهكاران راه اعتراض به قدر را پيش گرفته

گويند: قدر بوده كه ما را به انجام زنا واداشته و چون خمـر   دست بزنند مانند: زناكردن مي
تـراض و  گويند: قدر بوده كه سبب اين عمل مـا گشـته اسـت. و همـة ايـن اع      بنوشند مي

باشد، زيرا كه همان زناكـار و همـان شـارب الخمـر لـوح       اساس مي ها بيهوده و بي حجت
هـا نوشـته شـده     محفوظ را نديده كه يقين داشته باشد كه زناكاري و شرب الخمر بـر آن 

اند كه مرتكب زنا شر  اند و از دلخواه خود پيروي نموده ها تابع شهوت شده است. بلكه آن
اندازند. و بـدين جهـت    سپس گناه خود را به گردن قدر و ارادة خدا مياند،  بو خمر شده

 اند: گفته است كه كفار قريش مي

﴿ ََ ٓ ُ لَۡو َشا َّ ۡ�َنا � َ�ۡ
َ
 .]١٤٨األنعام: [ ﴾َمآ أ

 ».بوديم خواست ما مشرك نمي اگر خدا مي«
 يعني سبب اصلي شرك ما خدا بوده است.
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 فرمايد: و خدا در جواب ايشان مي

ٓۖ  قُۡل ﴿ َا ََ ُُۡخرُِجوهُ   .]١٤٨األنعام: [ ﴾َهۡل ِعنَدُ�م ّمِۡن ِعۡل�  َ�
 .»بگو: آيا دليل واضحي داريد، پس براي ما اظهار كنيد«

بنابراين، خير و شر به دست خود انسان است و هركسي در پذيرفتن خير يا شر مختار 
 باشد. مي

 داشتن به قدر: عقيده گذشتگان در باره ما و
شمنان اسالم چون مسلمانان به قدر ايمـان دارنـد ايشـان را بـه سسـتي و      فان و دلمخا

دانند و هر كسي بـه   سازند و سبب اصلي ارتكاب به گناهان همان قدر مي تواكل متهم مي
اندازند و چنين عقيده دارند كه خدا خواسته  گناهي يا خالفي دست بزند به گردن قدر مي

ناه آلوده شود. در صورتي كه اينگونه عقيده باطـل  و قدر اراده كرده كه فالن كس به آن گ
باشد. چون خداوند متعال از سسـتي و تواكـل و تكاسـل نهـي فرمـوده و       اساس مي و بي

 مسلمانان را به امر به معروف و نهي از منكر و به عمل و جهاد امر نموده است.
بـراي تـو   ما مسلمانان عقيده داريم كه روزي به دست خدا است و آنچـه خـدا آن را   

و منع نموده خواه نخـواه بـه آن   درنگ به تو خواهد رسيد و آنچه خدا آن را از ت نوشته بي
اي  ل نخواهي شد. و عقيده داريم كه اجل و پايان عمر به دست خدا است و هـر بنـده  ناي

شود. بنابراين،  بعد از پايان عمر خود خواهد مرد و يك لحظه در عمر وي كم و زياد نمي
دم در اين دنيا براي تحصيل روزي از هيچ عمل مشروعي دريغ ندارند و براي بعضي از مر

گردند. و در زندگي هميشه از عمـر خـود اسـتفاده     امرار معاش خود به كسبي مشغول مي
كنند، تا اين كه عمر خود را به  اي از عمر گرانبهاي خود را بيهوده تلف نمي نموده و لحظه

رسانند و در واقع ايشـان مردانـي    خرت به پايان ميجهد و سعي و كوشش جهت دنيا و آ
هـا از اهـل ايمـان و     اند اگر كه آن اند و چه خوشبخت خيرانديش و صاحب عقل و هوش

 بندگاني مخلص باشند.
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دارند به اميد اين كه خدا  نگه مي اندازند و چشم به آسمان و بعضي ديگر پا روي پا مي
ورزنـد و همـة    از هرگونه كسب و كاري امتناع مـي سفرة آماده براي ايشان نازل نمايد، و 

 اند. عقل لوح و كم كنند و در واقع اين افراد ساده عمر خود را بيهوده و تلف مي

 سبب تعظيم و بزرگداشت مردگان:
اند كه در اوقـات سـختي و نـاراحتي بـه      عقل  لوح و كم اي از مردم به حدي ساده عده

شده و توفيـق   شفاء بيمار و دفع ضرر و يافتن گم شوند و براي قبور و مردگان متوسل مي
كنند، در واقـع   ها خواهش و التماس مي در كار دنيا به قبور و مردگان متوسل شده و از آن

هـا و   اين يكي از مراسم گذشتگان و نادان بوده كه تا امروز در بعضـي از دهـات و قريـه   
 باقي مانده است. عضي از قدماپيش ب

 ندگان:اشتباهات بعضي از ب
شكي نيست كه انسان در زندگي صاحب فراموشـي و نسـيان و خطـاء اسـت و هـيچ      

ي نگردد و بـه  به گناهي آلوده نشود و مرتكب خطاياي نيست كه در مدت عمر خود  بنده
همين جهت است كه خداوند متعال بندگان خود را به سبب فراموشي و خطـاء ناگهـاني   

نمايـد   ي كه در استطاعت بندگان است مؤاخذه ميفرمايد و فقط خدا بر امور مؤاخذه نمي
كند. بنابراين، آنچه در قـدرت بنـده نباشـد     و بر انجام كارهاي عمله كه بكنند محاسبه مي

كنـد قابـل عفـو و     مورد و فكرهاي بيجا و آنچه در دل بشر خطور مـي  هاي بي مانند خيال
ر غيـر مسـتطاع مؤاخـذه و    باشد، زيرا كه انسان آزاد خلقت شده و خدا او را ب گذشت مي

 محاسبه نخواهد فرمود.



 
 

 داشتن به غيب ايمان

 به غيب: ييدانا
تذكر داده بـوديم كـه حـواس بشـر قـادر بـه درك همـة        » قواعد العقائد«قبالً در باب 

بينيم وجود دارد.  موجودات نيست و در اين وجود چيزهاي ديگر غير از آنچه ما آن را مي
ها به خود ما روح است كه بـه واسـطة    باشد و نزديكترين آن يولي از نظر ما بشر پنهان م

تواند منكر وجود روح باشد؟ مسلماً هيچكس، چه كسي  كنيم. چه كسي مي آن زندگي مي
توان  ماهيت روح را درك كرده؟ هيچكس. بنابراين، همة آنچه در اين دنيا وجود دارند مي

 ها را بر دو قسم نمود: آن
 دني و آشكار.عالم شهاده با جهان دي -1

 .ييعالم غيب جهان نامر -2
كنيم و با دسـت لمـس    هده ميها را مشا ي است كه ما آنعالم شهاده شامل آن چيزهاي

ها هيچگونه شـك و ترديـدي بـه     يم و به رأي العين ديده باور كرده و از وجود آننماي مي
ها را  نوع آن ي است كه ما به هيچ وجه و به هيچعالم غيب چيزهاي دهيم. اما خود راه نمي

 ها. نخواهيم ديد، مانند ذات مقدس خدا، روح، جن، شياطين، مالئكه و غير اين

 چگونه به ناديده ايمان بياوريم:
ما نداده چگونـه ممكـن    نمودن ماوراء الماده به در صورتي كه خدا تعالي قدرت درك

لي در ايـن بـاره   ها تصديق كنيم؟ خـدا تعـا   است ما به ناديده ايمان بياوريم و به وجود آن
 فرمايد: مي

ِينَ ﴿ َّ �  ِ  .]٣البقرة: [ ﴾ٱۡلَغۡيبِ يُۡؤِمُنوَن ب
آوردن بـه   مـان ، پـس اي »آورند يعني مؤمنان واقعي كساني هستند كه به عالم غيب ايمان مي«

ف هر فرد مسلمان و بزرگترين تجربـه و آزمـايش و امتحـاني از    غيب خود يكي از وظاي
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اگـر در ايـن مـورد فقـط تنهـا از حـواس و عقـل كمـك         جانب خدا براي بندگان است. 
شدند، ولي فضـل خـدا شـامل     رهنمون نمي جاييگرفتيم حتماً حواس و عقل ما را به  مي

) به وسيله الهام 1حال بشر شده و خداوند از مغيبات به بشر خبر داده البته از سه طريق: (
هاتف (صداي غيبـي)   به وسيله) 2يا رو يا در خواب يا به نحوي تلقي غير ارادي ندارد. (

دون رؤيت صاحب صدا، و بعد از شـنيدن صـدا محتـوي آن را حفـظ كـرده بـه خـاطر        
ي از فرشـتگان  ) (كه بيش دوتاي ديگر اتفاق افتاده) و آن خداوند متعـال يكـ  3سپارد. ( مي

فرسـتد تـا ابـالغ     ) به سوي يكي از بندگان (انبياء) خود مـي خود را (حضرت جبريل
 وي نمايد و امر به تبليغ آن رسالت به سوي كند.رسالت به س

 و اين سه حالت را خدا در اين آية كريمه بيان فرموده است:

ن يَُ�ّلَِمُه ﴿
َ
َن لِبََ�ٍ أ

ََ ُ لَوَما  َّ ََُسوٗ� َ�ُيوِ�َ  � ۡو يُۡرِسَل 
َ
إٓي ِحَجاٍب أ ََ ۡو ِمن َو

َ
ِِّ� وَۡحًيا أ

ۚ  ۦ�ِِِۡذَِهِ  َُ ٓ  .]٥١: الشوری[ ﴾َما �ََشا
و هيچگاه شايسته نيست كه خداوند متعال به بشري صحبت فرمايد مگر يا از طريق وحي يا «

اي به سويش بفرستد و وحي نازل كند به اجـازة خـدا آنچـه خـدا      از پس پرده يا اين كه فرستاده
 .»بخواهد

 آوردن به آن واجب است: غيبي كه ايمان
ان است و منكر آن كافر و از اسالم خارج و غيبي كه ايمان به آن واجب و ركني از ايم

 گردد، آن نصوصي است كه در قرآن آمده است. مي
أما غيبي كه در سنن صحيحه ذكر شده انكـار بـه آن سـبب كفـر و خـروج از اسـالم       

باشد. و اين فرق ميان قـرآن و احاديـث اسـت. ايـن جـا الزم       نيست، بلكه سبب فسق مي
انـد   فرموده هللا بيان نماييم، چون آنچه رسول اهللاين قرآن و سنت رسل ااست اين فرق ب

ي با لفظ و معني ولي حديث از قرآن و چه حديث ولي قرآن وحي خدايمحبت است چه 
 فرمايد: است و قرآن مي است. ولي لفظ حديث لفظ رسول اهللانظر معني وحي الهي 
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 .]٤-٣النجم: [ ﴾٤ ِِۡن ُهَو ِِّ� وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ   ٣ �لَۡهَوىٰ يَنِطُق َعِن  َوَما﴿
هايش نيست، مگر وحـي كـه از    گويد، و گفته پيغمبر اسالم از دلخواه و نزد خود چيزي نمي«

 .»شود پيشگاه خدا بر او نازل مي
اسـت كـه   و ما مسلمانان بايد باور داشته باشيم كه مـتن قـرآن همـه همـان نصـوص      

ـ      حضرت جبريل ازل كـرده و  از طرف خداوند متعال مسـتقيماً بـر حضـرت محمـد ن
كم و زياد و تبديل و تحريفي در آن نيست و همة سوره و آيـات صـحيح و    ترين كوچك

ترين احاديـث بخـاري و مسـلم اسـت. امـا       كامل و مضبوط است. و بعد از قرآن صحيح
ها تصديق نمود، چونكه اجتهاد علماء مختلـف   توان به همة روايات آن احاديث ديگر نمي

 ها داراي نظر خاصي بوده اختالف و نزاع بسيار و احاديـث  از آنو نظر به اين كه هركدام 
اند. و انكاركردن به اينگونه احاديثي كه از خـود پيغمبـر    شماري تدوين گرديده ضعيف بي

 اسالم روايت و ثابت نشده باعث كفر و خروج از دين اسالم نخواهد شد.

 اند: كه از جمله ناديده محسوب شده يياشيا
مالئكه و جن و  ها واجب است عبارتند از: انسان پنهان ولي ايمان به آنكه نظر  يياشيا

ها و زمـين   كتب آسماني و پيغمبران و روز حساب و ثواب و گناه و قدر و خلقت آسمان
و خلقت انسان و همة آنچه از قرآن از آن به ما خبر داده شده است. بنابراين، بسـياري از  

هـا   رك نيست، ولي چون كه خدا و پيغمبرانش از آنموجودات در اين دنيا قابل لمس و د
جب اسـت كـه همـة    اند و در قرآن ذكر شده خواه نخواه بر ما مسلمانان وا به ما خبر داده

 ها اعتقاد راسخ و صحيح داشته باشيم. يم و به وجود آنها را باور نماي آن

 أقسام غيب:
 غيب (ناديدني) بر سه قسم است:

ايم، ولي بعضي از ما بشر يعني كساني كـه قبـل    و نشنيدهي كه ما آن را نديده مقس -1
انـد، ماننـد: قصـة حضـرت      اند آن را ديده و شنيده از ما بر اين زمين وجود داشته
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ل (منظـورم  ييحضرت موسي و قصة فرعون و سرگذشت بني اسرا يوسف و قصة
ل فرزندان حضرت يعقوب است). چون كساني كه در زمان ييدر اينجا از بني اسرا

اند از قصـة   اند و كساني كه زمان موسي بوده اند از قصة او باخبر بوده يوسف بوده
اند و همچنين كساني كه در زمان فرعون و بني  ديده ها را مي اند و آن او باخبر بوده

ها نسـبت بـه مـا     اند ولي قصة آن ها با اطالع بوده اند از سرگذشت آن ل بودهيياسرا
 مردم كنوني علم غيب است.

سمي كه هيچيك از بشر آن را نديـده و امكـان ديـدن آن نبـوده ماننـد حـوادث       ق -2
گذشته كه قبل از بشر در زمين اتفاق افتاده است، همانند: چگونگي خلقت انسان، 
آفرينش آدم و حواء، خميرماية بشر. مگر بـه واسـطة قـرآن و احاديـث صـحيحه      

 نبوي.

نـد و درك كنـد ماننـد:    و قسم سوم قسمي است كه بشر ممكـن نيسـت آن را بدا   -3
صفات پاك منزه خدا، فرشتگان، و روح و جن و شياطين و أحوال قيامـت و بعـد   

 از آن از حساب و ثواب و عقاب.

 سؤالي در خصوص غيب:
ها فقط پيش خـدا اسـت و غيـر از خـدا      شايد كسي بگويد چند چيز است كه علم آن

بـودن جنـين در شـكم     نر يا ماده احدي به آن اطالعي ندارد و از آن جمله باريدن باران و
راديو و تلويزيون  ها و همچنين در بنگاه د و روزنامهمادرش، ولي چگونه امروزها در جراي

دارند كـه   شود كه هوا ابري است و امكان بارندگي است و اطباء امروز اعالم مي اعالم مي
 باشد؟ در شكم فالن زن پسر يا دختر مي

 پاسخ به اين سؤال:
كه عالم به غيب تنها خدا است و غير از او هـيچكس اطالعـي از غيـب    شكي نيست  

كنـد   ندارد. بنابراين، وقتي گوينده راديو و تلويزيون موقعي كه اخبار بارندگي را پخش مي
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كند و اين خـود دليـل بارنـدگي اسـت. و همچنـين       تراكم ابرها را در آسمان مشاهده مي
دهد در موقعي است كه جنين كامالً تشكيل  مي بودن جنين گزارش دكتري كه از نر يا ماده

بودنش كـامالً واضـح و روشـن     يافته و به صورت طفل مجهزي درآمده است و نر يا ماده
باشد. و مقصود خداوند متعال از آية مفاتح الغيب كـه در سـورة لقمـان بيـان فرمـوده:       مي

يـا علقـه و يـا     شود و به صـورت نطفـه   موقعي است كه در آب مرد و زن بهم آميخته مي
بـودن آن تشـخيص    تواند از ذكر يـا انثـي   بي نميباشد، همان موقع است كه هيچ ط ةمضغ

 بدهد.

 داشتن به فرشتگان و كتب و پيغمبران خدا: ايمان
داشتن به فرشتگان و كتب و پيغمبران خدا اسـاس ايمـان هـر فـردي اسـت كـه        ايمان

 ايـن سـه چيـز ايمـان بيـاورد.     كـه بـه    شود، مگر در صورتي هيچكس ايمانش كامل نمي
هاي خدا كه بر پيغمبـران خـدا نـازل گشـته و پيغمبـران هـم        گان خدا و كتب رسالهفرشت
 ها. اند براي هدايت آن آوران خدا به سوي بشر بوده پيام

 وحي و امكان آن و لزوم آن:
وحي از نظر عقل ممكن اسـت، زيـرا قـادر اسـت بـر خلقـت فرشـتگان و برگزيـدن         

هاي خـدا و نـزول    شريع احكام. و انسان در زندگي به هرحال بايد به فرمودهپيغمبران و ت
فرشتگان و بعثت پيغمبران اعتقاد كامل و ايمان راسخ داشته باشد و همانند چهارپايان كـه  

دانند نباشد، بلكه بايـد   ذ جسمي چيز ديگري نميايبه جز خوردن و آشاميدن و نكاح و لذ
 ض الهي مواظب باشد و آخرت خود را فراموش نكند.بر فرايها ايمان كامل و  همة اين به

اي را كـه بـراي    فرض كنيد شخصي به جـز يـك دينـار نداشـته و صـندوق مسـاعده      
نصب شده ببيند آيا در صورتي كـه آن شـخص بـه     جاييآوري خيرات جه ايتام در  جمع

ندوق خدا و آخرت ايمان نداشته باشد ممكن است از همان يك دينـار چيـزي در آن صـ   
بيند و يقـين دارد در عـوض يـك     بنهد؟ مؤمن واقعي هميشه خدا را در جلو نظر خود مي
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اي كـه در   ديناري كه به ايتام بدهد خدا هفتصد دينار بدوي خواهد داد. و هيچ كار حسـنه 
 زندگي بكند بيهوده نخواهد رفت.
ن هيچگونـه  ي بشر پيغمبراني برگزيده تا در آخرت كافراو خدا براي هدايت و راهنماي
 حجتي نداشته باشند كه بگويند:

ََاَ�َُِٰك ﴿ ََُسوٗ� َ�َنّتبَِع  ََۡسۡلَت َِِ�َۡنا 
َ
َُّنا لَۡوَ�ٓ أ  .]١٣٤طه: [ ﴾ََ

 .»خدايا! چرا پيغمبري براي ما نفرستادي كه ما تابع آيات و راه تو باشيم«

َّ� يَُ�وَن لِلّناِس َ�َ ﴿ َِ ِ َّ  .]١٦٥النساء: [ ﴾ُسِل� �لرّ ُحّج� َ�ۡعَد  �
 .»براي اين كه حجتي و عذري براي مردم باقي نباشد بعد از آمدن پيغمبران«

 هاي بيمورد: سوال
گويند: خدا چرا همة مردم را به طريق بهشت هـدايت نفرمـوده اسـت؟ و     ها مي بعضي

دا فرمايد؟ و خ هاي ما گذاشته، سپس ما را به عمل زنا مؤاخذه مي چرا خدا شهوت در دل
آوري حـرام منـع نمـوده     چرا حب مال و منال را در قلوب ما نهاده آنگـاه مـا را از جمـع   

انـد؟ و چـرا اينگونـه     هاي امتحان در اول سال چرا بـراي مـا مطـرح نكـرده     است؟ سؤال
كنند؟ بنابراين، سؤاالت امتحان بايد بـر شـاگردان مدرسـه مخفـي و      ها را از ما مي پرسش

ل سال سؤاالت امتحان براي شاگردان مطرح گردد، ديگر امتحاني پوشيده باشد و اگر از او
 معني ندارد.

و دنيا خانة ابتالء و امتحان و آزمايش است تا آن كه موافق و مخالف و مطيع و عاصي 
از همديگر تشخيص داده شود و اگر نه اين كه مسابق در كار هيچ وقت تنبل و پسـت از  

 شد. زيرك و جوانمرد مشخص نمي
اي بـر   بود ديگر خداوند متعال هيچ فريضـه  اين دنيا خانة آزمودن و امتحان نمي و اگر

فرمود، بلكه تمـام بنـدگان خـود را هماننـد فرشـتگان بـراي طاعـت         بندگانش فرض نمي
آفريد و هيچگونه حالل و حرام و فـرض و نهـي و واجـب و مكروهـي بـر       خالصانه مي
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 و بـه ارادة و خواسـت او اسـت كـه     نمود. ولي اقتضـات حكمـت اهللا   بندگانش مقرر نمي
مـان   كند، چه ما همه ملت خدا و برگشت نسبت به بندگانش هرچه و هر طور بخواهد مي

ي غيـر از او نيسـت، اگـر    وردگاري غير از خـدا نـداريم و خـداي   به سوي خدا است و پر
 .بخواهد عذاب دهد اگر اراده فرمايد از گناهان بگذرد. ما عفو و رحمتش را خواهانيم

 فرشتگان:
وجود فرشتگان امري ثابت است كه در متن قرآن ذكر گرديده و هر كسـي كـه منكـر    

انـد. و   باشد و ايشان قبل از بشر خلقت شـده  وجود فرشتگان خدا باشد در درجة كفر مي
 فرموده است: خدا براي فرشتگان

�ِض ِِّ�ِ َجاِعٞل ِ� ﴿
َ
َۡعُل �ِيَها  �ۡ� ََ

َ
� ْ ۖ قَالُٓوا ٌٗ ََ َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها َو�َۡسفُِك َخلِيَف ٓ َوَ�ُۡن  �ّ�َِما

ُس لََكۖ  ََُقّدِ  .]٣٠البقرة: [ ﴾�َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك َو
خواهي در زمين  خواهم در زمين جانشين قرار بدهم. گفتند: آيا مي خدا فرمود: من مي«يعني: 

ـ   »هاي ناحق بريزد؟ كسي بگذاري كه در آن فساد كند و خون راي طاعـت  فرشتگان مخـتص ب
 اند: اند و خودشان گفته خلقت شده

ُس لََكۖ ﴿ ََُقّدِ  .]٣٠البقرة: [ ﴾َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك َو
 .»دانيم آوريم و تو را پاك و منزه مي و ما تسبيح و حمد تو را به جا مي«

 و خصال ايشان اين است:

َ ّ� َ�ۡعُصوَن ﴿ َّ َمرَُهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُ  �
َ
 .]٦التحريم: [ ﴾٦ۡؤَمُروَن َمآ أ

آنچه را به آن مأمور  كنند يو م كنند يخالف نم دهد يها دستور م در آنچه خدا به آن«
 .»شوند يم

 .]٢٠٦األعراف: [ ﴾٢�۩  ۥَوَ�ُ  ۥَو�َُسّبُِحوََهُ ﴿
 .»نهند ياو سر به سجده م يو برا آورند ياو را به جا م يحو تسب«

ُِِّهۡم َو�ُۡؤمِنُوَن بِهِ �َُسّبُِحوَن ِ�َ ﴿ ََ  .]٧غافر: [ ﴾ۦۡمِد 
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 .»آورند كنند و به او ايمان مي تسبيح و حمد پروردگارشان مي«
و خداوند متعال موقعي كه آدم را آفريد به وي أسامي چيزها را آموخـت و بـه قصـد    

كـه   دانستند پاسـخ بدهنـد تـا آن   ها ن ها سؤال كرد، يعني از فرشتگان ولي آن امتحان از آن
سامي آن چيزها را به ايشان آموخت و بعد از ايـن كـه فضـل و برتـري آدم بـر      أ آدم

آدم سجود تعظيم و اكرام  ها دستور داده تا براي فرشتگان آشكار شد. خداوند متعال به آن
 نمايند نه سجود عبادت و بندگي.

نمايـان  آيند و گاهي نيز به صـورت بنـي آدم    فرشتگان به هر شكلي كه بخواهند درمي
 شوند، و در قصة مريم آمده: مي

ا ﴿ � َسوِّ�ٗ ََُمّثَل لََها �ََ�ٗ وَحَنا َ� َُ ََۡسۡلَنآ َِِ�َۡها 
َ
 .]١٧مريم: [ ﴾١فَأ

 .»مان و در شكل بشري كامل برايش ظاهر شد پس ما فرستاديم به سوي مريم روح«

ابـراهيم شـام    اند به شكل بشـر بـرايش رفتنـد و    و مهمانان ابراهيم هم كه فرشته بوده
اند و خدا در اين  مرتبي براي ايشان فراهم آورد. ولي ايشان از صرف شام خودداري نموده

 باره فرموده است:

َِۡسۡلنَآ  فَلَّما﴿
ُ
ٓ أ ا َّ ْ َ� َ�َۡف ِِ ۚ قَالُوا ٌٗ وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَف

َ
يِۡدَ�ُهۡم َ� تَِصُل َِِ�ۡهِ ََِ�رَُهۡم َوأ

َ
� ٓ ا ََ ََ

ٞ  َِِ�ٰ قَۡوِم   .]٧٠هود: [ ﴾٧لُو
شـناخت،   هـا را نمـي   كنند از ايشـان ترسـيد و آن   چون ديد دست به سوي خوراك دراز نمي«

 .»ايم به سوي قوم لوط گفتند: نترس ما فرستاده شده
 شوند مگر به امر خدا: و جاي فرشتگان در اسمان است و نازل نمي

َُِّكۖ  َوَما﴿ ََ ۡمرِ 
َ
ُل ِِّ� بِأ  .]٦٤ مريم:[ ﴾ََتََ�ّ

 .»شويم مگر به دستور پروردگارت وما نازل نمي«

 ي و أصنافي هستند و هركدام از ايشان داراي مقامي است:هاي و فرشتگان درجه

َٰعۚ يََِ�ُد ِ� ﴿ ََ َُ ٰ َوثَُ�َٰث َو َِ ۡجنَِحٌ  ّمۡث
َ
ْوِ�ٓ أ
ُ
ۚ  �ۡ�َۡلقِ َُُسً� أ َُ ٓ  .]١فاطر: [ ﴾َما �ََشا
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در مخلوقات خود  يدافزا ي، و خداييدو تا و سه تا و چهارتاهستند  ييپرها يفرشتگان دارا«
 ».آنچه بخواهد

 .]١٦٤الصافات: [ ﴾١َمَقامٞ ّمۡعلُومٞ  ۥِمّنآ ِِّ� َ�ُ  َوَما﴿
وحـي بـر    لييـ و جبر. »اسـت  و نيست كسي از ما مگر اين كـه داراي مقـامي معلـوم   «

 نموده. نازل مي حضرت محمد

َن َعُدوّٗ  قُۡل ﴿ ََ ِ�َل فََِِّهُ َمن  ِۡ َ�ُ  ۥ� ّلِجِج َّ ٰ قَۡلبَِك �ِِِۡذِن  ۥََ َ�َ ِ َّ  .]٩٧البقرة: [ ﴾�
بر دل  يلباشد، پس خدا قرآن را به واسطة جبر يلكه دشمن جبر يمحمد! بگو: هر كس يا«

 ».اش نازل كرده تو به اجازه

َ�ِ�ُل ََّبِ  ۥ�َّهُ ﴿
َل  ١ �لَۡ�ٰلَِم�َ ََ ََ مِ�ُ  حُ �لّروبِهِ  ََ

َ
َُكوَن مَِن  ١ �ۡ� َِ ٰ قَۡلبَِك  َ�َ

 .]١٩٤-١٩٢الشعراء: [ ﴾١ �لُۡمنِذَِ�نَ 
و او نازل گرديده از خداوند پروردگار جهانيان به واسطة روح األمين (جبريل) بر قلـب تـو   «

 .»دهندگان باشي براي اين كه از ترس
 وت.گرفتن است به نام ملك الم و بعضي از فرشتگان مؤكل روح

ََُوفّٮُٰ�م ّملَُك ﴿ ِي �لَۡموۡتِ لقُۡل َ� َّ َ بُِ�مۡ  � ِ ُّ  .]١١السجدة: [ ﴾ُو
 .»كند ملك الموت كه وكيل گرفتن روح شما است ! بگو قبض روح شما مياي محمد«

نمـودن   ل) اسـت و برخـي ديگـر مـأمور حمـل     ييـ ها به نام ميكال (ميكا و بعضي از آن
 اند: عرش

ِينَ ﴿ َّ  .]٧غافر: [ ﴾�ۡلَعۡرَش  َ�ِۡملُونَ  �
   .»كنند يعرش را حمل م كه يكسان«

َُِّك فَۡوَ�ُهۡم يَۡوَم�ِذ  ثََ�ٰنَِيٌٞ ﴿ ََ  .]١٧احلاقة: [ ﴾١َوَ�ۡحِمُل َعۡرَش 
 .»كنند يشان حمل م ه) عرش پروردگارت را بر فرازتو آن روز هشت (فرش«

 اند: هاي بهشت و گروه ديگري از فرشتگان وكيل نعيم و خوشي

ٌُ وَ ﴿ ٰ�َِك ََ ِ بَاب   �لَۡم
ّ ُُ ُ�مۚۡ   ٢يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن  ۡ َِ  ﴾َسَ�ٰۚم َعلَۡيُ�م بَِما َص
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 .]٢٤-٢٣[الرعد:
گويند: سالم بر شما بـاد   اي و به ايشان مي شوند بر مؤمنان از هر دروازه و فرشتگان داخل مي«

 .»تان در زندگي دنيا ييبه سبب صبر و شكيبا

 أمور تعذيب اهل دوزخ هستند كه خداوند فرمايند:و بعضي فرشتگان م

َُِ�ٞظ ِشَدادٞ ﴿  ٌۚ ٰ�َِك ََ  .]٦التحريم: [ ﴾َعلَۡيَها َم
 .»گير مراقب هستند بر درهاي دوزخ فرشتگاني خشن و سخت«

ََ�ِيۚب َعُِيٞد ﴿ يۡهِ   .]١٨ق: [ ﴾١ّما يَۡلفُِظ مِن قَۡوٍل ِِّ� َ�َ
 .»مراقب آماده يا او است فرشته يشكه پ ينر امگ كند يتلفظ نم يگفتار يچانسان ه«

 .]١١-١٠اإلنفطار: [ ﴾١َ�ُِٰبَِ�  كَِراٗما ١�ّن َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظَ� ﴿
 .»بزرگوار هستند نويسندگاني كهاند.  (از فرشتگان) بر شما گمارده شده ينگهبانان گمان يو ب«

ََۡفس  ّمَعَها َسآ�ِٞق وَشَ ﴿  ّ ُُ ََۡت  ٓ  .]٢١ق: [ ﴾٢ِهيٞد وََجا
گواه  .»است يهمراه او سوق دهنده و گواه كه يدر حال آيد يمحشر) م ة(به عرص يو هركس«

 دهد و از اعمال فرشتگان كه قرآن خبر آن را داده است. كه بر وي شهادت مي

َُّك َِِ�  ِِذۡ ﴿ ََ ٰ�َِكٌِ يُوِ�  ََ ُُواْ  �لَۡم ِ ّ�ِ َمَعُ�ۡم َ�َثّب
َ
ِينَ � َّ اَمنُ  � ََ ْۚ  .]١٢األنفال: [ ﴾وا

 يكرد: من با شما هستم، پس كسـان  يپروردگارت به فرشتگان وح كه يآور) هنگام ياد(و به «

 ».يداند؛ ثابت قدم دار آورده يمانرا كه ا

ِي ُهوَ ﴿ َّ ُُهُ  � ٰ�َِك ََ  .]٤٣األحزاب: [ ﴾ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَم
 .»)فرستند يبر شما درود م يزنش (نو فرشتگا فرستد، ياست كه بر شما درود م ياو كس«

﴿ ْۖ ََاَمُنوا ِيَن  َّ ِ َُۡغفُِروَن ل  .]٧غافر: [ ﴾َو�َۡس
 .»داران كنند براي ايمان و طلب استغفار و آمرزش مي«

ََاَن ﴿ َن َمۡشُهوٗدا  �ۡلَفۡجرِ ِِّن قُۡر  .]٧٨اإلرساء: [ ﴾٧ََ
ـ  يزو (ن....« ن (خوانـدن، در نمـاز) فجـر    هنگـام قـرآ   گمـان  ي) قرآن فجر (= نماز صـبح) را؛ ب

 .»يند(فرشتگان) حاضر آ
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 جن:
باشد. و  ب مير قرآن ثابت ولي از نظر انسان غاياست كه د تجن نيز نوعي از موجودا

بر هر فرد مسلمان واجب است كه به وجود جن اعتقاد كامل داشـته باشـد و جـن ماننـد     
ايـد در آخـرت محاسـبه    ها بر حسب عملش ب انسان مسلم و كافر دارند كه هركدام از آن

 ها بهشتي و برخي ديگر دوزخيند. شوند و بعضي از آن

 ذكر جن در قرآن:
خداوند متعال در قرآن روشن نموده كه جن از آتش آفريده شده، البته نه از آن آتشـي  

ها از عنصـر آتـش بـه مـادة ديگـري تبـديل        كه سوزاننده باشد و احتمال دارد كه خدا آن
اش از گـل بـوده ولـي بعـد آن را از گوشـت و       در اصل خمير مايـه نموده، مانند بشر كه 
ي كه از اصـل عنصـر گـل    لقت كرده است. و شكي نيست كه خدايپوست و استخوان خ

آفرد بر همة چيز  بشر و از ذرة معادن گوناگون و از تخم خشك درخت سبز رنگارنگ مي
 آفريده:ي تعالي جن را قبل از انس يگويد كه خدا توانا است و قرآن مي

 .]٢٧احلجر: [ ﴾٢ �لّسُمومِ َخلَۡقَ�ُٰه مِن َ�ۡبُل ِمن َّاَِ  َو�ۡ�َآنّ ﴿
بينـد، ولـي مـا او را     جن مـا را مـي   .»يديماز آن از آتش سوزان آفر يشو جن را پ« يعني:

بينيم و اين عجب نيست، همانند. خبرنگاري كه در دستگاه تلويزيون اخبار را پخـش   نمي
نگرد و به سوي مـا نگـاه    كنيم ولي او با وجود اين كه به ما مي مشاهده مي كند ما او را مي
 بينند. بيند و همچنين كساني كه در تليفون با همديگر را نمي كند ما را نمي مي

ََُهۡمۗ  ۥيََرٮُٰ�ۡم ُهَو َوقَبِيلُهُ ﴿  .]٢٧األعراف: [ ﴾ِمۡن َحۡيُث َ� تََرۡو
 .»بينيد يها را نم كه شما آن ياز جاي بينند يو همكارانش شما را م (جن) او گمان يب«

�َس وَ  �ۡ�ِنّ َخلَۡقُت  َوَما﴿  .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥ِِّ� ِ�َۡعُبُدوِن  �ۡ�ِ
 .»من نيافريدم جن و انس را مگر براي اين كه مرا بندگي نمايند«

َّن َجَهّنَم ِمَن ﴿ ََ ۡم
َ
َُِّك َ� ََ  ٌُ ّنٌِ َوَ�ّمۡت َ�َِم ۡ�َعَِ�  ِس �َّاوَ  �ۡ�ِ

َ
 .]١١٩هود: [ ﴾١أ
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و مجرمـان) جـن و    يان(عاصـ  ي و سخن پروردگار تو محقق شد كه: مسلماً جهنم را از همه«
 اند: ها گفته و جن. »انس پر خواهم كرد

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َ�ۡهدِ ﴿ ََِل ِمۢن َ�ۡعِد ُموَ�ٰ ُمَصّدِ َ
ُ
�َ�ٰ  �ۡ�َقِّ ٓي َِِ� َ�َٰقۡوَمَنآ َِِّا َسِمۡعَنا كَِ�ًٰبا أ

َُقِي�    .]٣٠األحقاف: [ ﴾٣َطرِ�ق  ّمۡس
 يقنازل شده است كه تصد يكه بعد از موس يديمرا شن يما كتاب يقيناًقوم ما!  يا«گفتند: «
 .»كند يم يتراه راست هدا يحق و به سو ياز خود است، به سو يش) پيها (كتاب ةكنند

وص اين كه جن بر انسان تسـلط دارد و بعضـي از   هاي بسياري در خص و در قرآن آيه
كنند، و انسان را از حالت طبيعـي خـود خـارج كـرده و بـه       ها در جسم انسان نفوذ مي آن

باشد. ولي قول صحيح و ثابت آن  كنند، شك و اختالف مي مرض صرع يا حمله دچار مي
ختن او مـورد  انـدا  است كه جن تسلط بر انس دارد و نفوذ جن در بدن انسان و به صـرع 

 تأييد بيشتر علماء است.

 شياطين:
گوينـد كـه ابلـيس از     نامند و پدرشان ابليس است و بعضي مي كافران جن شياطين مي

 مالئكه بوده و لكن قول اصح آن است كه اصل ابليس از جن بوده است به چند دليل:
 خدا تعالي در قرآن فرموده: -1

َن مِ ﴿ ََ ُِّهِ  �ۡ�ِنِّ َن فََسَجُدٓواْ ِِّ�ٓ ِِبۡلِيَس  ََ ۡمرِ 
َ
 .]٥٠الكهف: [ ﴾ۦٓۗ َ�َفَسَق َ�ۡن أ

پس همة فرشتگان سـجده كردنـد بـه جـز ابلـيس كـه از جـن بـود و بـدين سـبب از امـر            «
 .»پروردگارش سرپيچي نمود

 چگونه ابليس خالف خدا كرد و خدا در بارة فرشتگان بيان فرموده: -2

َ ّ� َ�ۡعُصوَن ﴿ َّ َمرَُهمۡ  �
َ
 .]٦تحريم: ال[ ﴾َمآ أ

 .»كنند دهد خالف نمي فرشتگان در آنچه خدا به ايشان دستور مي«

 در قرآن روشن شده كه ابليس از آتش خلقت گرديده: -3
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َُهُ ﴿ ِِ مِن َّاَ  وََخلَۡق َُ ۡق
ََا۠ َخۡ�ٞ ّمِۡنُه َخلَ

َ
 .]١٢األعراف: [ ﴾١مِن ِط�   ۥقَاَل �

 .»اي و او را از گل آتش آفريدهابليس گفت: من از او (آدم) بهترم، چون مرا از «

 شياطين در قرآن:
اش  اند پدر ايشان را از بهشت خارج كرد و ابليس و ذريهشياطين نخستن دشمنان بشر

ها به بهشـت منـع نماينـد و     كوشند كه بشر را به دوزخ برسانند و از دخول آن هميشه مي
كنند و بشر را به  ت جلب ميها را به سوي هرگونه اعمال و اقوال ناروا و نادرس پيوسته آن

كشانند و خداوند بشر را بر اتباع از شياطين توبيخ  سوي ضاللت و گمراهي و انحراف مي
 فرمايند و خدا در اين باره فرموده است: مي

ُِّخُذوََهُ ﴿ َُ �َ
َ
َُهُ  ۥأ �ِّ َّ ٰلِِمَ� بَ  ۥٓ َوُذ َّ ََ ِمن ُدوِ� َوُهۡم لَُ�ۡم َعُدّوِۢۚ بِۡئَس لِل ٓ ۡوِ�َا

َ
 ﴾٥َدٗ� أ

 .]٥٠الكهف: [
هـا دشـمن شـما     آن كـه  يدر حـال  گيريـد،  يمن دوستان خـود مـ   ياو و فرزندانش به جا ياآ«

 .»دارند يبد يگزينهستند؟! ستمكاران چه جا

و خدا به شياطين مكر و حيله داده تا به وسيلة آن بر انسان مسلط باشند و وسوسـه و  
 بازهم فرموده: ليهاي بيهوده در قلب انسان بيندازند، و خيال

ٰنِ ِِّن َكۡيَد ﴿ ََ َن َضعِيًفا  �لّشۡي  .]٧٦النساء: [ ﴾٧ََ
 .»محققاً مكر شيطان ضعيف است«

َِّهِۡم َشۡ� ﴿ ٓ ا َِ ِ ِۚ ا ِِّ� �ِِِۡذِن  ًٔ َولَيَۡس ب َّ  .]١٠املجادلة: [ ﴾�
 ».به انسان برساند، مگر به ارادة خدا يضرر تواند ينم يطانو ش«

َن َ�ُ  َوَما﴿ ٰنٍ  ۥََ ََ  .]٢١سبأ: [ ﴾َعلَۡيِهم ّمِن ُسلۡ
 كار شيطان هميشه بد و برخالف اسالم است.. »باشد و شيطان داراي تسلط بر انسان نمي«

ٰنُ ﴿ ََ ِ  �لَۡفۡقرَ يَعُِدُ�ُم  �لّشۡي ُمرُُ�م ب
ۡ
 .]٢٦٨البقرة: [ ﴾ٱلَۡفۡحَشآَِ� َو�َأ

 .»يداردو شما را به فحشاء وام دهد يشما را به فقر وعده م يطانش«
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ٰنُ َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم  يَعُِدُهمۡ ﴿ ََ ا  �لّشۡي ًَ ُرو ُُ  .]١٢٠النساء: [ ﴾١ِِّ� 
هـا   ان وعده به آنطدهد، و شي پايان قرار مي ها را در آرزوهاي بي دهد و آن به ايشان وعده مي«
ق تعالي بندگان و در قرآن آيات بسياري نازل شده كه ح. »دهد مگر وعدة غرور و دروغ نمي

كـردن از   دارد و پيوسـته از دوسـتي و پيـروي    خود را از اطاعت و پيروي شـياطين بـازمي  
فرمايد كه سبب اصلي گمراهي و بدبختي بشر همانا اطاعـت از وسـاوس    شياطين منع مي

 شياطين است و دشمن اصلي بشر تا قيام قيامت خواهد بود.

 شياطين انس:
و بدبختي بشر و جلوگيري او از ورود بـه بهشـت   هدف اصلي شياطين فقط گمراهي 

است، حالل را در جلو بشر حرام و حرام را به حالل مبدل كرده و زيبا را زشت و زشت 
كردن امور  كند و كار او جلوگيري از نماز و روزه و باقي واجبات و پياده را زيبا نمايان مي

نسان اين كارهـا را داشـته باشـد    باشد، و هر كسي كه از ا محرمه از زنا و خمر و غيره مي
اي «و خدا در معنـي سـوره النـاس الـخ فرمـوده اسـت:        حكم او نيز حكم شياطين است.

برم به خداي مردم پادشاه مردم خداي مـردم از شـر وسـواس شـيطان      محمد! بگو پناه مي
كه . بنابراين، هر كسي »هاي مردم از جن و انس اندازد در سينه مي  (فراركننده) كه وسوسه

و گناهكاري بكشاند و ادعاي عصبيه كنـد و سـبب تفرقـه و     ديگران را به فاحشه و حرام
ي مسلمانان باشد و مردم را از فرائض و راه بهشـت بـازدارد و ايشـان را بـه سـوي      جداي

منكرات و راه دوزخ جلب كند، در حقيقت او از شياطين انـس كـه بايـد از وي احتيـاط     
 نمود.



 
 

 ايمان به پيغمبران

فرمايد: مالئكه و جن و پيغمبران همه مخلوقات خدايند و همه در اختيار او و  آن ميقر
نفعي يا ضرري به خود و يـا   ترين كوچكتوانند  باشند و بدون ارادة خدا نمي در امر او مي

شـوند و   اند كه تولد ميهستند و از نوع بشربه كسي برسانند پيغمبران همگي بندگان خدا 
نوشـند و هـيچ    خورند و مي يابند مي شوند و شفا مي گردند و بيمار مي يميرند و زنده م مي

ها نيست، و لكن خدا  اي از خدا بودن در آن فرقي با بندگان ديگر خدا ندارند و هيچ نشانه
 فرمايد: اند و خدا مي ي هدايت بشر آن بزرگواران را برگزيدهبراي راهنماي

َ�انَ ﴿
َ
وَۡحيۡ  أ

َ
ۡن أ
َ
َِذَِ لِلّناِس َعَجًبا أ

َ
ۡن أ
َ
ََُجل  ّمِۡنُهۡم أ  ٰ�َِِ 

ٓ ِ  �َّاَس َنا ِينَ َو�َّ�ِ َّ �  ْ اَمُنٓوا ََ﴾ 
 .]٢يونس: [

كنـيم بـه ايـن كـه      هـا نـازل مـي    آور است اين كه وحي بر مردي از آن آيا براي مردم شگفت«
 .»آوران؟ بترسان مردم را و مژده بده به ايمان

 يغمبرشان از نوع بشر بوده.كردند از اين كه پ و بعضي مردم تعجب مي

َ�َعَث ﴿
َ
ن قَالُٓواْ �

َ
ُ أ َّ َُّسوٗ�  �  �  .]٩٤اإلرساء: [ ﴾٩�ََ�ٗ

فرسـتد   ولي خدا از نوع بشر پيغمبري مـي  »گفتند: آيا خدا فرستاده بشري براي پيغمبري؟«
 فرمايد: و مي

َن ِ�  قُل﴿ ََ �ِض ّلۡو 
َ
ٰ�َِكٌٞ َ�ۡمُشوَن ُمۡطَم�ِّنِ�َ  �ۡ� ََ َا َعلَۡيِهم ّمَِن  َم َۡ َُّسوٗ�  �لّسَمآَِ لََ�ّ َملَٗ� 

 .]٩٥اإلرساء: [ ﴾٩
رفتند، مسلماً از  اگر در زمين فرشتگاني بودند كه با آرامش (و مطمئن) راه مي«(اي پيامبر!) بگو: «

يامبرتـان نيـز   (اما چون شما انسان هسـتيد پ » كرديم ها نازل مي اي را (بعنوان) پيامبر بر آن آسمان فرشته
 .»از خودتان است)

 گفتند: كردند و به ايشان مي شان جدال مي كافران با پيغمبران
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ُُۡم ِِّ� �ََ�ٞ ّمِۡثلَُنا﴿ َ
َ
 .]١٠إبراهيم: [ ﴾ِِۡن أ
 اند، ولي:گي بشرصحيح است پيغمبران هم. »نيستيد شما مگر بشري مانند ما«يعني 

َ َوَ�ِٰ�ّن ﴿ َّ �  َ ٰ َمن � ِ َ�ُمّن َ�َ َُ ِمۡن ِعَبادِه ٓ  .]١١إبراهيم: [ ﴾ۦۖ َشا
 ».گزيند) مي ري برببه پيام(و  گذارد مي بر هر كس از بندگانش كه بخواهد منّتاهللا  ليكنو «

﴿ ْ ُ�ُل  �لّرُسولِ َماِل َ�َٰذا  َوقَالُوا
ۡ
ۡسَواقِ َوَ�ۡمِ� ِ�  �لّطَعامَ يَأ

َ
َََِل َِِ�ۡهِ َملَٞك َ�يَُكوَن  �ۡ�

ُ
لَۡوَ�ٓ أ

 .]٧الفرقان: [ ﴾٧ََِذيًرا  ۥهُ َمعَ 
رود، چـرا   خـورد و در بـازار مـي    گفتند: اين چه نوع پيغمبري است كـه خـوراكي مـي    و مي«

 .»اي با او نيست كه همراه او ترساننده (پيغمبر) باشد فرشته
هـا را رد   گرفتنـد، خـدا اعتـراض آن    بديهي است كه كافران هر اعتراضي بر پيغمبر مي

اند ولي يك امتياز دارا  انسان بوده شان باطل نموده است. پيغمبران همة فرموده و حجت مي
ي به دستور خداي ، قرآن از قول پيغمبر اسالم محمداند و آن امتياز وحي بوده است بوده

 فرموده:

ََا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰ َِِ�ّ  قُۡل ﴿
َ
َمآ � َّ  .]١١٠الكهف: [ ﴾ِِ

 .»شود ند شما هستم كه وي بر من نازل مياي محمد! بگو: من بشري مان«
 فرمايند: مي و قرآن در باره رسول اهللا

 .]٤-٣النجم: [ ﴾٤ِِۡن ُهَو ِِّ� وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ   ٣ �لَۡهَوىٰ يَنِطُق َعِن  َوَما﴿
هايش نيست مگر وحـي كـه    گويد، گفته پيغمبر از خودش و به دلخواهش چيزي نمي«

 .»گردد بر وي نازل مي
شد، پيغمبر اسالم از پيش خـود چيـزي    مسائل كه از پيغمبر اسالم پرسيده مي بسياري

وي نـازل كنـد و   فرمود، منتظر وحي بود كه جواب آن سؤال جبريل از طرف خدا بر  نمي
گفت، پيغمبر اسالم هم همان جواب را بـه پرسـنده    ميبه ايشان  هر جوابي كه جبريل

بوده است و در بعضي  ولي امتياز او به وحي بودن داد. پيغمبر اسالم بشري مانند ديگرا مي
از طـرف خـدا    گرديد كه فوراً آية باه در رأي ميفرمود و اشت ل وحي نبوده اجتهاد ميمساي
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ن اشـتباهات در رأي  نمـود، يكـي از آ   را اصالح مي ييشد و آن اشتباه جز بر وي نازل مي
ود و در موقعي كه پيغمبـر اسـالم   ا ابن أم مكتوم است كه مردي نابينا بب قصة رسول اهللا

كـرد كـه ناگهـاني آن     با تني چند از بزرگان قريش ايستاده بود و او را به اسالم دعوت مي
ا پيغمبر اسالم به او مرد نابينا با صداي بلند گفت: از آنچه خدا به تو آموخته مرا بياموز، ام

بر او نـازل گرديـد،   » سعب«ي نفرمود و به صحبتش گوش نداد، تا موقعي كه سورة اعتناي
آنگاه حضرت به خود آمد و از روش خود با آن نابينا پشيمان شد و از آن روز به بعـد در  

شـد، پيغمبـر بـراي     هر مجلس كه پيغمبر اسالم حضور داشت و ابـن ام مكتـوم وارد مـي   
 »ريبمرحباً بمن عـاتبني فيـه «فرمود:  نشاند و مي شد، و او را پيش خود مي احترام او بلند مي

از آن گذشـته   يعني: مرحباً به كسي كه پروردگـارم در خصوصـي او مـرا سـرزنش كـرد.     
فرمود: صبر كنيد تا جواب اين  كردند، پيغمبر اسالم مي بسياري سؤاالت از پيغمبراسالم مي

سؤال را از خدا بياموزم، آن وقت به شما خواهم گفـت. همچنـين در بسـياري از امـور و     
خواست تا  فرمود، از ايشان مشورت مي با اصحاب مشورت مي احكام جنگ و غيره جنگ

كردنـد و أمـرهم شـوري     اين كه از جلسه و اجتماع با همديگر طريق صحيح را بيان مـي 
 بينهم بود.

و بازهم در جنگ بدر كه حضرت با صحابه در زمين خيمـه زدنـد و قصـد مانـدن در     
او پرسيدند به امر خدا در اين زمين آنجا داشتند، البته به امر خود حضرت، ولي صحابه از 

بايد بمانيم يا به فكر و عقل خودت؟ و بعد از اين كه دانستند كه هيچگونه امري از خـدا  
صادر نشده و به فكر خود حضرت بوده است، صحابه رأي ديگري بر او عرضه داشتند و 

ق كـه  بعد از مبدل رأي صحابي بزرگوار همگي از آنجا منتقـل شـدند. و در جنـگ خنـد    
پيغمبر اسالم با صحابه متحير ماندند و هيچ راه حلي براي نجات خود از كفار نداشتند، تا 
آن كه يكي از اصحاب به نام سلمان الفارسي رأي خود را در خصوصي حفـر خنـدق بـه    
دور مدينه براي پيغمبر اسالم و صحابه روشن كرد و همگي به فكر او عمـل كـرده و بـه    

 ي پيدا نمودند.و بدين وسيله از شر كفار رهايدند دور مدينه خندق ز
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و روزي در بارة تلقيح نخل از ايشان او پرسيدند، و رسول نظر شخصي خود فرمود و 
رفتـه بـه ايشـان     ر ندادند، دوبـاره خـدمت رسـول اهللا   بعد كه آن سال درختان خرما ثم

 ما از من داناتر هستيد.يعني: در بارة امور دنيا خودتان ش »أنتم أعرف بأمور دنياكم«فرمود: 
 و روزي ديگر در بارة روح از او سؤال شد، ناگهان نازل شد:

ُُم ّمَِن  �لّروحُ قُِل  �لّروِح� َعِن  لُوَََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وتِي
ُ
ٓ أ ّ�ِ َوَما ََ ۡمرِ 

َ
 ﴾٨ِِّ� قَلِيٗ�  �ۡلعِۡلمِ ِمۡن أ

 .]٨٥اإلرساء: [
، و روح از فرمـان پروردگـار مـن اسـت    «: بگو، نندك مي روح سؤالي  هاي پيامبر!) از تو دربارو («

 ».جز اندكي از دانش به شما داده نشده است

 :پيغمبر علم غيب نداشته است
 انـد، و پيغمبـر اسـالم    ه غيـب نبـوده  در قرآن روشن شده كه پيغمبران هيچيك دانا ب

 فرمود:

آ�ُِن  قُل﴿ ََ قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخ
َ
ِ ّ�ٓ أ َّ ۡعلَ  �

َ
قُوُل لَُ�ۡم ِِّ�ِ َملَۚكۖ ِِۡن  �ۡلَغۡيَب ُم َوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

 ۚ تّبُِع ِِّ� َما يُوَ�ٰ َِِ�ّ
َ
 .]٥٠األنعام: [ ﴾�

گويم كـه دانـا بـه علـم غيـب       هاي خدا در اختيار ندارم و نمي من گنجينه :بگو )اي محمد!(«
وسيلة وحي از جانب خدا كنم اال از آنچه به  ام و من پيروي نمي گويم كه من فرشته هستم و نمي

 .»گردد بر من نازل مي

خود به علم غيب را نفي نموده و خود را بشـري   و در بسياري از آيات قرآن دانابودن
 دانسته و فقط امتياز او به وحي پيامبر بر رسالت بوده ال غير. مانند ديگران مي

 شان يكي بوده: اند، ولي هدف پيغمبران بسيار بوده
هـا را هـدايت    ه كه خداوند متعال بر هر امتي پيغمبري فرستاده تـا آن در قرآن بيان شد

 كند:

ٌٍ ِِّ� َخَ� �ِيَها ََِذيرٞ ﴿ ّم
ُ
 .]٢٤فاطر: [ ﴾٢�ن ّمِۡن أ
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 .»ها) پيغمبري و هيچ امتي نبوده مگر آن كه فرستاده شده (براي هدايت آن«

﴿ ِّ ُُ ۖ  َولِ َُّسوٞل ّمٌ  
ُ
 .]٤٧يونس: [ ﴾أ

. اسم همة پيغمبـران در قـرآن نيسـت، بلكـه اسـم      »لتي پيغمبري بوده استو براي هر م«
 ها در قرآن ياد شده و خدا فرموده است: بعضي از آن

َُُسٗ� ﴿ ََۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ  َو َُُسٗ� ّلۡم   .]١٦٤النساء: [ ﴾قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َو
 .»ايم و بعضي ديگر نه ن نمودهاي محمد! قصة بعضي از پيغمبران بر تو روش«

اند كه از آن جمله اسم بيست و  شمارة پيغمبران يكصد و بيست و چهار هزار نفر گفته
پنج تاي ايشان در قرآن آمده است. ولي هدف همة ايشـان توحيـد و يكتاپرسـتي خـدا و     

 نمودن غيـر از خـدا بـوده    تبليغ به دين اسالم و دعوت مردم به خداشناسي و ترك بندگي
 اي كه بر پيغمبر اسالم نازل شده: است و آخرين آيه

َِ َوََِضيُت لَُ�ُم  �ۡ�َۡومَ ﴿ ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َِۡعَم
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
ۚ  �ۡ�ِۡسَ�ٰمَ أ  ﴾دِيٗنا

 .]٣املائدة: [
ي امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت خود را بر شما پايان رساندم و به دين اسـالم بـرا  «

 .»شما راضي شدم

 پرسشي و پاسخ آن:
اي بپرسد: چگونه رسالت پيغمبر اسالم براي تمام مردم و از براي هميشه  شايد پرسنده

باشد؟ در حالي كـه   صالح و قابل استفاده و تقليد مي مقرر گشته و براي هر مكان و زماني
 ست.رسالت هر پيغمبر پيشيني فقط براي مردم و زمان خودش صالحيت داشته ا

ترين پيغمبران  ين و افضلآخر است كه نظر به اين كه حضرت محمد جواب آن اين
، و بـه  و دين او ناسخ االديان اسـت  ليخدا بوده، رسالة او بهترين و كاملترين رساالت قب

همين جهت رساله و احكام او براي هر مكان و زمان صالح و قابل اسـتفاده اسـت و هـر    
باشد و آنچه مايـة   ه آن برخورد كند راه حل آن در قرآن ميمشكلي كه انسان در زندگي ب
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احتياج بشر در دنيا است در آن نهفته است، ولي با وجود تقدم و پيشـرفت علـم در ايـن    
حل نماينـد، و   اند همة مشاكل و مسائل خود را از طريق قرآن عصر بازهم علماء نتوانسته

از نظـر قـرآن حـاكم بايـد مـردم او را      برنامة زندگي خود قرار بدهند. و بايد دانست كـه  
انتخاب نمايند و مورد تأييد اكثريت باشـد و دارا بـه شـروط حاكميـت بـر مـردم باشـد،        
مسلمان بالغ عاقل عادل مرد باشد و مردم بايد به جميع اوامـر و دسـتوراتش كـه مطـابق     

امري كه باشد عمل كرده و براي انجام اوامرش جامة عمل بپوشند، البته او خداييشريعت 
با صالحيت مردم و مطابق با دستور قرآن و اسالم باشـد نـه انحـراف و سـتم. و در ايـن      
روزها كه صداي خطباء و محدثين و وعاظ و ناصحين در امريكا و چين و اروپـا و بـاقي   

رسد، آيا شايسته نيست كه تمام مسلمين جهان به رسالة پيغمبر اسـالم   ها دنيا مي سرزمين
كردن هيچگاه مسلمين بـه پرتگـاه    ن عمل نمايند؟ آري، هرگاه چنين ميگوش داده و به آ

رسـيدند. و كفـار و    رسيدند و مسلمانان به اين حال ضعف و پراكنـدگي نمـي   سقوط نمي
 شدند. دينان بر ايشان اينقدر چيره نمي بي

 داند: اسالم ميان پيغمبران خدا تبعيض نمي
د دارند و به ديگران اعتقادي ندارند، اما خصوصي اعتقاه بعضي از ملل فقط به پيغمبر ب

دين اسالم همه پيغمبران را مورد احترام و تعظيم قرار داده و هيچگونه تبعـيض و برتـري   
 شناسد و خداوند بزرگ در بارة پيغمبرانش فرمود: ها نمي در بين آن

ُِّهِ  �لّرُسوُل  ََاَمنَ ﴿ َّ َََِل َِِ�ۡهِ ِمن 
ُ
ٓ أ ِ  �لُۡمۡؤِمُنونَۚ وَ  ۦبَِما ََاَمَن ب  ّ ُُ ِ َّ ٰ�َِكُِهِ  ٱ ََ ُُبِهِ  ۦَوَم  ۦَوُ�

َُُسلِهِ  َُّسلِهِ  ۦَو َحد  ّمِن 
َ
َفّرُِق َ�ۡ�َ أ َُ َُّنا �َ�َۡك  ۦۚ َ�  ََ ۖ ُ�ۡفَراَََك  َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ۡ َوقَالُوا َمِصُ� �ل

 .]٢٨٥البقرة: [ ﴾٢
ازل شده از پروردگارش و همة مؤمنـان همـة   ايمان كامل آورده پيغمبر اسالم به آنچه بر او ن«

گوينـد:   هـاي آسـماني او و پيغمبـرانش و مـي     اند به خدا و فرشتگانش و كتاب ها ايمان آورده آن
هيچگونه فرقي قايل نيستيم، ميان كسي از پيغمبران خدا (گفتند) شنيديم و پيروي نموديم، خدايا 

 .»طلبيم و به سوي تو است بازگشت همه امرزشت مي
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 بنابراين، مسلمان واقعي بايد موسي و عيسي را همانند محمد دوست بدارد.
دهد، بلكـه عيسـي را نيـز     يهودي با پذيرفتن دين مسيح محبت موسي را از دست نمي

گـذارد،   شدن به دين اسالم عيسي و موسي را كنار نمي دارد و نصراني با داخل دوست مي
 و همة پيغمبرانش خدا نيز دوست دارد. دارد بلكه آن دو را با حضرت محمد دوست مي

 ديدگاه پيغمبران در قرآن:
آن را بـر حضـرت    ارد كه قـرآن كـالم خـدا اسـت، جبريـل     هر مسلماني عقيده د

بودن قرآن شك و ترديد به خود راه دهد،  فرود آورده و چنانچه كسي در صحيح محمد
ده و مـأمور بـه تبليـغ    خارج است. و همة پيغمبران از جانب خـدا برگزيـده شـ    از اسالم

 ها در قرآن ذكر شده كه عبارتند از: اند و فقط نام بيست و پنج تن آن اسالم
ابراهيم، اسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، ايوب، يوسف، موسـي، هـارون، زكريـا،    
يحيي، عيسي، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس، لوط، ادريس، صالح، شعيب ذا الكفل هود، 

سالم. خداوند متعال بعضي از اين پيغمبران لوأتم ا ةيه وعليهم أفضل الصالآدم و محمد عل

را تنها به ذكر اسم او ياد نموده و بعضي ديگر قصه و سرگذشت او را مفصل بيان فرموده 
 است:

م ّمِۡنُهم ّمن َ�َّم  �لّرُسُل لتِۡلَك ﴿  َ ٰ َ�ۡع
ُهۡم َ�َ َِ ۡلَنا َ�ۡع ِّ ۖ فَ ُ َّ �  َِ َََ�َع َ�ۡع � َو َ�ٰت  ََ  ﴾ُهۡم َد

 .]٢٥٣البقرة: [
آن پيغمبران بعضي از ايشان بر بعضي ديگر افضيلت داريم، بعضي با خدا سخن گفته «

 .»و درجات بعضي باالتر است

 معجزات:
صحيح و ثابت است كه پيغمبر اسالم در يك شب از مكه به قدس و از آنجا مسـتقيماً  

شته ولي قريش اين موضوع را باور نكرده به آسمان رفته و تا صبح همان شب به مكه برگ
يا دو قرن (هر قرني مساوي بـا صدسـال    نقبل از يك قر و آن را صريحاً تكذيب كردند.
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كنند و صداي  گفت كه مردم در آهن سوار شده و در فضا پرواز مي است) هرگاه كسي مي
صـحبت   يياهـ  شوند، تا تكه آهـن  نمايند و هر وقت بخواهند آن را مي مردمي را ضبط مي

كنند و مثالً دو نفر يكـي   كند و يا از هزارها كيلومتر مربع صداي همديگر را گوش مي مي
گيرند. و نفـر ديگـري كـه در     تماس مي با همدر ايران و ديگري در امريكا در يك لحظه 

نماينـد. واقعـاً او را بـا كمـال صـراحت       لندن باشد از كشورهاي ديگر او را مشـاهده مـي  
گفتند. اولـي امروزهـا بحمـد هللا و بـه      گوينده را ديوانه و مختل العقل مي تكذيب كرده و

پيشرفت علوم همة اين چيزها را ديدني و شنيدني و قابل لمس است و شكي باقي نمانده 
 است.

 كند؟ مستحيل چگونه تحقق پيدا مي
دم در اين زمانه كه بحمد هللا علماء بسيار و علم پيشرفت كرده، هرچيزي كه به نظر مر

يك قرن اول مستحيل و غير ممكن بوده تحقق يافته و شكي نيست كه خدا بر همه چيـز  
 توانا است.

 كرامات:

 قرآن كرامات را بر سه نوع تقسيم نموده است:
شـد و   نوع اول: براي پيغمبران بوده است، پيغمبر ابراهيم در آتـش افروختـه انداختـه   

نمـود،   د. عيسي مردگـان را زنـده مـي   كر نسوخت. موسي عصاي خود را به مار تبديل مي
بـه آسـمان رفـت. و     ي را به شـتر مبـدل كـرد، حضـرت محمـد     ا پيغمبر صالح صخره

 شماري نيز انجام داده است. هاي بي معجزه
گردد، مانند وجود خوراكي نزد مـريم   نوع دوم: براي اولياء و اشخاص صالح اثبات مي

 لسطين در اندك وقت.نمودن عرش بلقيس از يمن تا ف در محراب، حركت
پيوندد، ماننـد سـامري كـه از خـاك پـاي       و نوع سوم: بر دست بعضي كفار بوقوع مي

 جبريل گوسالة آوازداري براي بني اسرائيل ساخت.
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 هر مؤمن بايد به آنچه در قرآن ذكر شده اعتقاد كند و خدا در بارة اولياء فرموده است:

﴿ ٓ�َ
َ
�  ََ ٓ ۡوِ�َا

َ
ِ ِِّن أ َّ َُوَن َ� خَ  � ََ ِينَ  ٦ۡوۚف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�ۡ َّ ُُّقوَن  �  ﴾٦ََاَمُنواْ َوَ�َُواْ َ�

 .]٦٣-٦٢يونس: [
ها نيسـت، و انـدوهگيني نخواهنـد شـد. و      آگاه باشيد كه دوستان خدا هيچگونه ترس بر آن«

 .»ترسند دوستان خدا كساني هستند كه به خدا ايمان آورده و از خدا مي

كننـده و شـريك آمـده     جمع ولي است و آن در قرآن به معني دوسـت و يـاري  اولياء 
 است.

 معجزه و سحر:
در موقعي كه سابقه بين موسي و سحرگران فرعون واقع گرديد و سحرگران طنـاب و  
چوب خود را به زمين انداخته و در نظر موسي و ديگران از حاضرين مار شـد و موسـي   

و به مـار مبـدل شـد. آيـا عمـل موسـي بـا عمـل         چوب دست خود را به زمين انداخت 
سحرگران فرعون يكسان بوده است؟ هرگاه اين دو عمل از يـك جـنس و يـك واقعيـت     

 بوده، پس چرا سحرگران فرعون به موسي ايمان آورند؟
بازان در انجام كار موسي به شگفت آمده و آن را غير از  براي اين كه ساحران و شعبده

خود را محكوم و نسبت به كـار خـود پشـيمان گشـتند. و در     عمل سحر دانستند و عمل 
 كمال صراحت به فرعون گفتند:

َِ فَ ﴿ ََّما َ�ۡقِ� َ�ِٰذهِ  ٱۡق ََت قَاٍض� ِِ
َ
ٓ  �ۡ�ََيٰوةَ َمآ أ َيا َۡ  .]٧٢طه: [ ﴾٧ �ّ�

خواهي بكني و اين است و غير از اين نيست كه هرچـه   اي فرعون! در بارة ما بكن آنچه مي«
 .»كني در اين دنيا استبخواهي ب

هاي فرعون را ناچيز گرفته و ايمان خود را بر هرگونه  و به همين نظر عذاب و شكنجه
 اند. عذاب و ناراحتي ترجيح داده

 :معجزات پيغمبر اسالم محمد
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بزرگترين معجزات پيغمبر اسالم قرآن بوده و معلوم است كـه او بشـري بـوده و تنهـا     
 فرمايد: و خدا در اين باره مي امتيازش نزول وحي بوده است

ََا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰ َِِ�ّ  قُۡل ﴿
َ
َمآ � َّ  .]١١٠الكهف: [ ﴾ِِ

 .»شود من بشري مانند شما هستم و وحي بر من نازل مي :بگو« )اي محمد!(يعني: 
مـه معجـزه اسـت يعنـي     پيغمبر اسـالم ه خود  ذاتيقتاً زندگي و اعمال و اقوال و حق

 باشد. معجزه مي اهللا سنت رسول
پيغمبر اسالم از نظر اعضاء و اندام بدنش بشـر بـوده و هماننـد ديگـران از نـوع بشـر       

فرمـوده و از خـود دفـاع     گفتـه و حركـت مـي    نخفتـه و مـي   نوشيده و مي خورده و مي مي
نمود، اما بر همه مخلوقات خدا اعم از انس و جن و مالئكـه داراي افضـليت خاصـي     مي

هيچيك از بشر قابل مقايسه نبوده است. بزرگي به من نشان بدهيد كـه بعـد از   بوده كه با 
يك هزار و چهار صد سال بعد از درگذشتنش اسمش باقي و در كل مكان و زمـان مـورد   

نقطة ضعفي در تاريخ حياتش پيـدا نشـده باشـد.     ترين كوچكتقليد و تأييد مردم باشد و 
به شگرف و تعجب واداشـته و تـا امـروز و     بزرگ ديگري به من نشان دهيد كه جهان را

و خطبه و غيره نـام   عال بوده باشد، و در اذان و أقامهروز قيامت نامش تابع نام خداوند مت
زيسـته و   اي بوده كه بر وجه اين زمين مـي  محمد قرآن زنده او بعد از نام خدا ذكر گردد.

ن همة دليران بوده اسـت  بزرگترين همة بزرگان و دليرتري كرده است. محمد زندگي مي
كه هيچگونه نقص و عيبـي در او مشـاهده نشـده بـوده، امـا معجـز آتـش بسـيار اسـت:          

كـردن بـا او، بـه     فروريختن آب صاف از انگشتانش، آمدن درختي به سوي او و صـحبت 
شدن ماه در آسمان، شكافتني سنگ عظيمـي در خنـدق    جواب آمدن شتر بدوي، دو قطعه

ز منافقي كه قصـد داشـت از بـام كعبـه بـر وي سـنگي پرتـاب كنـد،         يافتن ا مدينه، اطالع
انداختن در نيم ران  آوردن آهوي بيابان، بركت قبل از وقوع آن به زبان يياخباردادن چيزها

شـدن بـراي    گوسفندي مذبوحه، و مهمتر از همه رفتن به آسمان (اسراء و معراج) و امـام 
عني مسافرت در شب (از مكه تا قـدس) و  پيغمبران در قدس (مسجد األقصي) اسراء به م
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رفتن) است. سيرت محمد براي همه كس از دوست و  معراج به معني باالرفتن (به آسمان
دشمن روشن است. عدالت و جوانمردي و غيرت و ايمـان او بـراي همـه كـس واضـح      

باشد. پيغمبر اسالم براي هر چيزي در اين زندگي حدودي قائل بود و هيچ خوشـي و   مي
 اي در صورتي كه مخالف اسالم نباشد بر امتش تحريم نفرموده است. دكنندهشا

زبان، خوشرفتار، با اخالق، مهربان، دلير و شجاع و زيرك و عادل  پيغمبر اسالم شيرين
او فقط قرآنـي بـود كـه     و آزاديخواه بود. از بدخلقي، سختگيري، پستي و ستم بدور بود.

هيچگاه مرد شهوتي و دنيادوست  تنها قرآن بود. كرد. اوصاف او روح داشت و حركت مي
خواسـت. در اوقـات    نبود، خدا را هميشه در نظر داشت و از امتش عمل به مسئوليت مي

ها اظهار رأي  كرد، از آن دشواري و سختي به صحابه مراجعه نموده و با ايشان مشورت مي
بـود. در زنـدگيش دو    كرد. تكبر در او نبود و از هر صفت ذميمه و ناپسندي محفـوظ  مي

روز پي در پي از نان جو سير نشد به آب و خرما قانع بود. فراش او حصير غليظ بود كـه  
گذاشت. همه چيز در اختيار داشت، ولي دل از دنيا بريده بود و بس.  در پهلوهايش اثر مي

ام كـرد، كارخانـه را انجـ    ها را تحمل مي كرد. ناراحتي مردم را از بلندشدن جولش نهي مي
ردنش حـدي داشـت، و عظمـت    ك دوخت. شوخي داد. نعلين خود را با دست خود مي مي

گنجـد. (صـلي اهللا    آنقدر است كه در اين مختصر و حتي در هر مطولي نمـي  رسول اهللا
 عليه وآله وصحبه وسلم).

داد، اخالق قرآن بود، از گرسنگي سنگ بر شـكم   در مجلس، بزرگي از خود نشان نمي
گذشت داشت، مددكار فقراء و مسكينان بود، مورد احترام و أمن دوست  بست، عفو و مي

هـاي همـة زوجـات او     و دشمن بود، غمخوار ملت بود، در هر دلي جا داشت، طول خانه
از سنگ و گل درسـت شـده   اش  كرد، خانه اش) از بيست و پنج متر تجاوز نمي (نه زوجه

تـرين   ين و گرامـي سـت اوصـاف بهتـر   نظير بود، بلي چنين ا هد و تقشف و بيبود. أهل ز
 .پيغمبر خدا محمد
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پنداشتند كه قرآن تأليف خود محمد  نخستين معجزة محمد قرآن است و كساني كه مي
دهـيم كـه    دانستند و ما گواهي مـي  است، از پيغمبري او منكر بودند، و لكن او را خدا مي

نيست خدا به جز خداي يكتا و محمد بندة خدا و يعني:  »سـولهاهللا وأنه عبد اهللا ور ال إال إلهأن «

چون هيچ بشري قادر نيست كه قرآن بسازد و محمد نيز بشـر بـوده و بـه     .پيغمبر او است
ساختن قرآن ندارد. به من نشان بدهيد كسي كه امـي باشـد (امـي يعنـي      ييجز خدا توانا

درست كند و در مـدت عمـرش بـه    كسي كه خواندن و نوشتن را مطلقاً نداند). و قرآني 
مدرسه نرفته باشد، در زماني كه در آن از فلسفة يونـان و رومـان و از ادب هنـد و ايـران     

هـا و   تواند قرآن بسازد؟ البته اينگونه افتراها و دروغ خبري نبوده است. آيا چنين كسي مي
باشـد.   ت مـي صف تشرقين و مخالفين حق و حقيقت و يهوديان شيطانسها پرداخته، م بهتان

ماند. و همگان از آن  كنند، چون حق مخفي نمي خور، خود را بدنام مي اما اين مفتريان مي
 آگاه خواهند شد.

بنـدي و طـرز قواعـد     قرآن كه بزرگترين كتاب اسماني است و از نظر عبارت و جمله
اي از آن و از لحـاظ نحـو و    بودن هـر كلمـه   دستور زبان عربي و فصاحت لغت و پرمعني

ـ   صرف و ت ل قاطعـه و اخبـار غيـب و آينـده و     ركيب كلمات و اختصـار جمـالت و دالي
هاي گذشتگان و بيان احكام اسالم و وعده و وعيدهاي آخرت و حرف ديگـري كـه    قصه

ها مانند الم، الرا، حم، كهيعص،  شود، مثل حروف مقطعة اوائل بعضي سوره در آن ذكر مي
هـا را درك نكـرده و بـا     تعالي هيچكس معني آنها كه به جز حق  طسم، ن، ق و غيره آن

تا امروز هيچيك از علماء به هـدف و معنـي حقيقـي     وجود پيشرفت علم و تمدن كنوني
باشد؟ قرآنـي   است اينگونه قرآني شدة حضرت محمدها را پي نبرده، چگونه ممكن  آن

ـ  باشد و در واقع مي كه شامل تمام امور زندگي بشر مي دگي هـر فـرد   توان گفت برنامة زن
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مسلمان است كه احكام آن براي هميشه و همة نقاط اين كرة زمين مناسبت كامل دارد تـا  
گـذرد، هـيچ عـالمي     صد سال از نزول آن مـي  كه تا امروز كه يك هزار و چهار جاييبه 

تواند تمام كلمات و حروف آن دقيقاً معني و تفسير كند، قرآن در واقع محتوي قوانين  نمي
ها  ت كه تا امروز و هر روزي علماء اسالم و عباقر دنيا قادر به آوردن مثل آنو رموزي اس

 نيستند، قرآني كه به طور مستقيم و مباشرت از جانب خدا بر حضرت محمد نازل شد.

�ِيهِ  ّ� ﴿
ۡ
 .]٤٢فصلت: [ ﴾ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  �ۡلَ�ِٰطُل يَأ

 ».يابدآن و نه از پشت سر آن، به او راه ن يرو يشنه از پ يگونه باطل يچكه ه«
آوردن يك سوره بلكه يك آيه همانند آن  ييو اگر همة انس و جن گرد هم آيند تونا

بنابراين،  آن را تأليف نمايد؟ ييباشند، چگونه احتمال دارد كه شخص محمد به تنها نمي
داند،  ها را نمي آن دافنهضته كه به جز خدا اه ييها و رمزها در متن قرآن بسي حكمت

ن �َّسّوَِي َ�َناََهُ ﴿ مثالً: آية
َ
ٰ أ  .]٤القيامة: [ ﴾٤ ۥبََ�ٰ َ�ِٰدَِ�َن َ�َ

 .»توانيم كه انشگت او را (انسان) دوباره خلقت كنيم آري ما مي«يعني: 
تواند انشگت را دوباره درست فرمايد، ولي  ظاهراً معني آن اين است كه خدا تعالي مي

معني اصلي و هدف واقعي آن بينديشيم كه چرا خدا در اين آيه فقط انگشـت را   هرگاه به
ذكر نموده و از تمام اعضاء و اندام بشر تنها انگشت او كه از همـه كـوچكتر اسـت بيـان     

تـرين   نموده است؟ چنانچه سخت بنگريم و به عمق آن پي ببريم، خواهيم ديد كه عجيب
نا انگشت ابهام او است كه از تمام مخلوقـات روي  عضو از اعضاء در بدن هر انساني هما

ها نفر از مرد و زن كه در اين دنيا موجود هستند، هيچگاه دو نفـر را   زمين و از بين ميلون
بينيم كه اثر انگشت يا به عبارتي ديگـر ضـرب انگشـت ابهـام دسـت آن دو هماننـد        نمي

و تا زمان صـحابه و الـي    ماساليكديگر باشند. اين از مسائلي است كه در زمان پيغمبر 
تقريباً يك صد سال قبل هيچكس به معني و هدف حقيقي آن پي نبرده و هيچ احـدي در  

ها علم طـب و   اين مسئله كنجكاوي نكرده است، بلكه از مسائلي است كه به اين نزديكي
روانشناسي آن را براي دنيا كشف كرده است و شكي نيست كه در متن قرآن خدا صـدها  
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ها را براي بشريت كشـف ننمـوده نهضـته     نوع كه تا امروز كسي آن ديگر از همين مسئله
 باشند.
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انـد، و همـة   شـدة خداوند  پيامبران همگي آفريدهدر قرآن بيان شده كه فرشته و جن و 
ها قادر بـه نفـع يـا ضرررسـانيدن بـه كسـي        ها بندگان خدا هستند و هيچكدام از اين اين
اند و ماننـد بشـر ديگـر    پيغمبران همگي بشـر  ند، مگر به ارادة او سبحانه و تعالي.باش نمي

اند و در مردان و بيمارشدن و شفايافتن و در همة شؤون زندگيشان ماننـد   گرديده تولد مي
انـد. و   شان همانند ديگران اند و همچنين در تشكيل اعضاء و خوردن و آشاميدن مردم بوده

نسبتي به الوهيت و خدابودن ندارد. چون به جز خداوند متعال هيچ  پيغمبران هيچ دليلي و
خداي ديگري نخواهد بود، ولي تنها امتيازشان بر ديگران اين بوده كه از طرف خدا وحي 

شده، و بدين جهت بوده كه بعضي از امم گذشته از ايـن كـه از جانـب     بر ايشان نازل مي
اند و حق تعالي در اين  آن را باور نداشته كرده و خدا وحي بر بشري نازل شود تعجب مي

 باره فرموده است:

َ�انَ ﴿
َ
َِذَِ  أ

َ
ۡن أ
َ
ََُجل  ّمِۡنُهۡم أ  ٰ�َِِ 

ٓ وَۡحۡيَنا
َ
ۡن أ
َ
ِ  �َّاَس لِلّناِس َعَجًبا أ ِينَ َو�َّ�ِ َّ �  ْ اَمُنٓوا ََ﴾ 

 .]٢يونس: [
ايم اين كه بترسـان   كرده آور بود از اين كه بر مردي از ايشان وحي نازل آيا براي مردم تعجب«

 .»داران را؟ مردم را و مژده بده ايمان
 و گفتند:

َ�َعَث ﴿
َ
� ُ َّ َُّسوٗ�  �  �  .]٩٤اإلرساء: [ ﴾٩�ََ�ٗ

 .»آيا خدا فرستاده بشري براي پيغمبري؟«
 و خدا در سؤال ايشان پاسخ مثبت داد و فرمود:

َن ِ� ﴿ ََ �ِض ّلۡو 
َ
ٰ�َِكٌٞ َ�ۡمُشوَن  �ۡ� ََ َا َعلَۡيِهم ّمَِن َم َۡ َُّسوٗ�  �لّسَمآَِ ُمۡطَم�ِّنَِ� لََ�ّ َملَٗ� 

 .]٩٥اإلرساء: [ ﴾٩
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كردند كه با اطمينـان كامـل در زمـين پيـاده      اگر در زمين فرشتگاني زندگي مي«يعني: 
ها فرشتگاني براي پيغمبري نازل  نمودند پس در حقيقت ما از آسمان بر آن رفت و آمد مي

 گفتند: ، و ميان پيغمبران و مردم مناقشه رخ داده كه به پيغمبران مي»مكردي مي

ُُۡم ِِّ� �ََ�ٞ ّمِۡثلَُنا﴿ َ
َ
 .]١٠إبراهيم: [ ﴾ِِۡن أ

 ها گفتند: ، پيغمبران نيز در جواب آن»شما نيستيد به جز بشري مانند ما«

َُُسلُُهۡم ِِن ّ�ُۡن ِِّ� �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ  قَالَۡت ﴿  .]١١إبراهيم: [ ﴾لَُهۡم 
 .»ما بشري مانند شما هستيم«يعني: 

َ َوَ�ِٰ�ّن ﴿ َّ �  ِ َُ ِمۡن ِعَبادِه ٓ ٰ َمن �ََشا  .]١١إبراهيم: [ ﴾ۦۖ َ�ُمّن َ�َ
 .»گذارد بر هر كسي كه بخواهد از بندگانش ولكن خدا منت (پيغمبري) مي«

 گفتند: و بازهم مي

ُ�ُل  �لّرُسولِ َماِل َ�َٰذا ﴿
ۡ
ۡسَواقِ َوَ�ۡمِ� ِ�  �لّطَعامَ يَأ

َ
َََِل َِِ�ۡهِ َملَٞك َ�َيُكوَن َمَعهُ  �ۡ�

ُ
 ۥلَۡوَ�ٓ أ

 .]٧الفرقان: [ ﴾٧ََِذيًرا 
اي بـر او   رود، چرا فرشـته  خورد و در بازار راه مي اين چگونه پيغمبري است كه خوراك مي«

 .»نازل نشده كه همراه او پيغمبري نمايد و مردم را بترساند؟
 ها فرمود: رد آنولي خدا در 

﴿ ٓ ََۡسۡلَنا َ�ۡبلََك ِمَن  َوَما
َ
ُ�لُوَن  �لُۡمرَۡسلِ�َ أ

ۡ
ُهۡم َ�َأ َّ ۡسَواِق� َوَ�ۡمُشوَن ِ�  �لّطَعامَ ِِّ�ٓ ِِ

َ
�ۡ�﴾ 

 .]٢٠الفرقان: [
ايم قبل از تو (اي محمـد) هـيچ پيغمبـري إال ايـن كـه خـوراكي        و ما نفرستاده«يعني: 

 فرمايد: . تا آنجا كه خدا تعالي مي»ندرفت خوردند و به بازار مي مي

ََُجٗ�  َولَوۡ ﴿  .]٩األنعام: [ ﴾َجَعۡلَ�ُٰه َملَٗ� ّ�ََعۡلَ�ُٰه 
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اي براي تبليغ رسالت در زمين مبعوث كنيم، هرآينه  اگر ما ميل داشتيم كه فرشته«يعني: 
 يياو راهنما . به خاطر اين كه مردم او را ببينند و از»كرديم او را به شكل مردي مبعوث مي

 بگيرند.

 حقيقت پيغمبر اسالم صلي اهللا وعلي آله وصحبه وسلم:
تياز وي به سبب وحي مفقط ا بشري بوده مانند ديگران پيغمبر اسالم محمد مصطفي

 بر او بوده است و خودش فرمود:

ََا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰ َِِ�ّ  قُۡل ﴿
َ
َمآ � َّ  .]١١٠الكهف: [ ﴾ِِ

 .»شود قيقت من بشري مانند شما هستم كه وحي از طرف خدا بر من نازل ميدر ح«يعني 

 .]٤-٣النجم: [ ﴾٤ِِۡن ُهَو ِِّ� وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ   ٣ �لَۡهَوىٰ يَنِطُق َعِن  َوَما﴿
فرمايـد نيسـت مگـر     گويد، و آنچه مي از طرف خود و به دلخواه خودش چيزي نمي«

انست كه از طرف خداوند متعال بر هر پيغمبري . و بايد د»وحي كه بر او فرود آمده است
كتابي نازل شده. پس قرآن بر حضرت محمد و صحف بر ابراهيم و صحف ديگري براي 

نازل شده است، و  †و زبور بر داود و انجيل بر عيسي حضرت موسي كه تورات باشد
 در قرآن آيات بسياري در خصوص صحيف ابراهيم و موسي و زبور و انجيل بيـان شـده  

 باشد. مي ها خود قرآن محمد شكار بر همة آنكه باالتر و گواه آ
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هـا خبـر داده از آفريـدن     ها داشته باشد كه قـرآن بـه آن   هر كسي كه اعتقاد به همة اين
ها و زمين و بشر و نتيجة اعتقاد او در اعمالش واضح باشد، مسلمان كامـل اسـت،    آسمان

كند، بلكه به جميع امور قرآن و  وت قرآن اكتفي نميچون مسلمان واقعي به خواندن و تال
نمايد، مسلمان صحيح بايد نتيجة  احكام اسالم از حالل و حرام و فرض و سنت عمل مي

اش واضح باشد در اوقات سلم و جنگ. زيـرا   اسالمش در مسجد و بازار و خيابان و خانه
و قـانون دولـي و نظـام     يـي كه اسالم واقعي است از: عبادت و قانون مدني و قـانون جزا 

ها را در  اداري و آن شامل است بر مذهب اخالقي و سياسي و غيره اسالم واقعي همة اين
 ها خواهد بود. خود جا داده و شامل همة اين

ولي در اديان گذشته عبادات تنها مسجد و نماز بـوده و در دائـره سياسـت و عـدالت     
 هيچگونه دخالتي نداشته است.

اي كـه از قـرآن بـر     كلمـه و عمل است و بدين جهت بوده كه اولين  و اسالم دين علم
يعني بخوان بوده فقط و كلماتي ديگـر ماننـد:   » اقرأ«نازل گرديده كلمة  حضرت محمد

دين اسالم آغـاز  » بخوان«جهاد كن و مال را جمع كن و در دنيا زاهد باش نبوده، بلكه به 
جمـع امـوال از طريـق حـالل فـروع آن       شده و عبادات ديگر از جهاد و زهـد در دنيـا و  

باشند، و هر علمي كه اجتماع و مجتمع بشر به آن نيازمند باشند، اموختن و دانستن آن  مي
فرض كفايت است و در دين اسالم علم كيمياء و طب و فضاء از واجبـات ديـن نيسـت.    

ال در بنابراين، شايسته است كه مسلمانان غني باشـند ولـي از راه مشـروع و ايـن كـه مـ      
هايشان و هر انساني بايد احساس كند كه او بندة خدا است و  هايشان باشد نه در دل دست

 اي بايد ترس از خدا در نظر داشته باشد. در هر زمينه
م دين قوت است ولي نه به ظلم ستم، بلكه به عبادت و عدالت و اسالم براي دنيا الاس

 و آخرت است:
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ََاتَِنا ِ� ﴿ َُّنآ  ََ َۡ ٌٗ َوِ�  َيا�ّ� ٌٗ  ��ِخَرةِ َحَسَن  .]٢٠١البقرة: [ ﴾َحَسَن
 .»خدا بده به ما در دنيا خوشي و در آخرت خوشي«

عمـل نماينـد و از    خواهند كه ايمان صحيح داشته و به شـرع  خدا و اسالم از مردم مي
هـا،   ترين امـت  ها باشند، قوي ترين و واالترين امت هاي گذشته بهترين و شريف تمام امت

ها در دنيا و آخرت باشند. اسـالم   ترين امت ها، و نيكبخت ترين امت ها، غني داناترين امت
 دين آزادي است.

 .]٢٥٦البقرة: [ ﴾�ّ�ِيِن� ِِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿
هـاي خـوب اسـالم آشـكار اسـت و       اجبار و سختي در دين نيست، حسنات و نشـانه 

لوم است، پس هر شخصي آزاد است و ها از آن نيز واضح و مع هاي انحراف و پيچيده راه
 خواهد بنابه دلخواه خودش از خير و شر اقتباس نمايد. مي

زنـد دليـل    كند و بر راهي كه آن را چنگ مـي  اما بايد هر شخصي به آنچه كه عمل مي
 واضحي داشته باشد و كوركورانه از مذهبي تقليد نكند.

ِٰد�ِ ﴿ ََ  .]١١١البقرة: [ ﴾١َ� قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�ٰنَُ�ۡم ِِن ُكنُُۡم 
 ».يداخود را اگر شما صادق و راستگو يلدل ياوريدب )محمد به كفار! يا( :بگو«

ِ يَۡدُع َمَع  َوَمن﴿ َّ ََاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُ  �  .]١١٧املؤمنون: [ ﴾ۦبِهِ  ۥَِِ�ًٰها 
كافر داند و دليل بر آن ندارد ( و هركسي كه به خدا خداي ديگري را شريك مي«يعني: 

 دار گرديده كه دين خود را نگهدارد. خدا دين را تعيين فرموده و خودش عهده »است)

َا ﴿ َۡ َّ ِۡكرَ َِِّا َ�ُۡن ََ َّ  .]٩احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�َّا َ�ُ  �
. اسـالم دينـي اسـت    »كنـيم  ما قرآن را نازل نمـوديم و مـا آن را نگـداري مـي    « :يعني

رفت. و اما ما مسلمانان بايد به دين اسالم برگرديم و احكـام   هميشگي كه از بين نخواهد
قرآن در همة نقاط جهان پياده كنيم، تا شرف نصرت و پيروزي در دنيا براي مـا و ثـواب   
الهي در آخرت نيز از آن ما مسلمانان باشد. يا اين كه خداوند متعـال غيـر از مـا گروهـي     
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ي را پذيرفته و از اسالم و احكام قرآن دفاع ها دعوت خداوند خلقت بفرمايد تا اين كه آن
 نمايند و احكام اسالم را در همة نقاط جهان پياده نمايند.

و از خداوند متعال آرزومنديم كه دين اسالم و مسلمين جهان را در همه جا حفظ 
نمودن  بريم، از اين كه به جاي ما براي نشر احكام اسالم و پياده بفرمايد و به او پناه مي

ور اسالم كساني ديگر خلقت نمايد و از او اميدواريم كه قلوب ما مسلمان را به سوي ام
دين اسالم هدايت فرمايد، و پيروزي اسالم و قرآن را بر دست ما مسلمانان تحقيق و 
محقق فرمايد و اين كه تمام گناهان ما را بيامرزد و ما را مورد عفو و رحمت خود قرار 

همة بشر و آخرين  نيك بختياز خدا هدايت ما مسلمانان ودهد. و نخستين خواهش ما 
دُ ـالْ «دعاي ما اين است:  مْ بِّ  هِ ـلِلَّ  حَ ِنيَ  رَ املَ ها و حمد و ثناها براي  سپاس و ستايش »الْعَ

وصىل اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه خداوندي است كه پروردگار جهانيان است. 

 وسلم.

 واحلمد هللا رب العاملني


	مقدمه
	مطلب کتاب
	دین اسلام
	تعریف بعضی اصطلاحات
	علم ضروری و علم نظری:
	بدیهیات و عقیدهها:

	قاعدههای عقاید
	قاعدهی اول:
	قاعدهی دوم:
	قاعدهی سوم:
	قاعدهی چهارم:
	قاعدهی پنجم:
	قاعدهی ششم:
	تنگی الفاظ:
	قاعدهی هفتم:
	قاعدهی هشتم:

	ایمان به خدا
	وجود خدا:
	خدا پروردگار جهانیان است:
	خداوندی که باید پرستش شود:

	توحید الهی
	روح عبادت:
	اساس در توحید الهی:
	تحلیل و تحریم به دست خداوند یکتا است:
	محبت خدا و ترس از خدا:
	آیتهای صفات الهی:
	خداوند متعال خود را در قرآن بر سه نوع وصف نموده است:
	أما اطاعت غیر مطلق:

	آیات محکم و متشابه:
	مسلمانان اول:

	مظاهر و جای بروز عبادت:
	مقصود از عبادت:
	خلاصه عبادت خدا:
	مباشره و غیر مباشره:

	بحث علمی:
	تردیدی و رد آن:
	بحث بیمورد:
	و جهت حق در خصوص عبادت:

	مظاهر ایمان
	ایمان و عمل:
	ایمان میافزاید:
	ترککردن عمل (فرائض و واجبات دینی) دلیل کفر نمیباشد:
	ثمرهای ایمان:
	ذکر خدا:

	امید و بیم از خدا:
	توکل بر خدا:
	شکر خدا:
	صبر و شکیبایی:
	و باید فهمید که صبرکردن بر دو نوع است:
	نوع اول: صبرکردن بر پیشآمدهای ناگوار زندگی:
	و نوع دوم: صبرکردن بر تقوی و طاعات خدا:

	پیروینمودن از احکام شرع:
	سختی و آسانی:
	توبه و استغفار:
	آن خصال ششگانه ناپسند عبارتند از:
	چگونگی توبه:

	خداوند در خصوص رحمت خود میفرماید:
	در واقع ایشانند که توبههایشان را قبول میکنم:

	ایمان به آخرت
	ما و مرگ:
	صنف اول:
	صنف دوم:
	صنف سوم:
	صنف چهارم:
	و صنف پنجم:

	حیات دوم:
	مستعدبودن برای مرگ:
	ساعت مردن از أدلهی ایمان است:
	اشتباهی آشکار:
	روز قیامت:
	موعد روز قیامت:
	ابتداءآمدن قیامت:
	حادثههای فلکی (مدار ستارهگان):
	دمیدن در صور (صور یعنی شاخ که در آن بدمند):
	زندهشدن برای حساب:
	حساب:
	گواهها و بینهها:
	گواهی پیغمبران:

	کتابهای آسمانی و صحیفهها:
	دفاع پس از اذعان:
	اعتراض بیمورد:
	حساب و نتائج آن:
	واردشدن به دوزخ:
	بهشت و دوزخ:
	داخلشدن به بهشت:
	وصف بهشت:
	أهل بهشت و احوال ایشان:
	دوزخ:
	ورود به دوزخ:
	دوزخ زندان است:
	کوشش برای بیرونرفتنی از دوزخ:
	صحبت و اختلاف دوزخیان با یکدیگر در دوزخ:
	محاوره و پاسخدادن اهل جنت و اهل دوزخ به همدیگر:
	أعراف (جایی که بین جنت و دوزخ است):

	ایمانداشتن به قدر
	معنی قدر و قضاء:
	انسان مختار است:
	و انسان مجبور هم میباشد:
	ثواب و عقاب منوط به آزادی است:
	مقیاسهای عدالت:
	استنباطنمودن از نصوص قرآن:
	بحث بیجا:
	اعتراضنمودن به قدر:
	ما و گذشتگان در باره عقیدهداشتن به قدر:
	سبب تعظیم و بزرگداشت مردگان:
	اشتباهات بعضی از بندگان:

	ایمانداشتن به غیب
	دانایی به غیب:
	چگونه به نادیده ایمان بیاوریم:
	غیبی که ایمانآوردن به آن واجب است:
	اشیایی که از جمله نادیده محسوب شدهاند:
	أقسام غیب:
	سؤالی در خصوص غیب:
	پاسخ به این سؤال:

	ایمانداشتن به فرشتگان و کتب و پیغمبران خدا:
	وحی و امکان آن و لزوم آن:
	سوالهای بیمورد:
	فرشتگان:
	جن:
	ذکر جن در قرآن:

	شیاطین:
	شیاطین در قرآن:
	شیاطین انس:


	ایمان به پیغمبران
	پیغمبر علم غیب نداشته است:
	پیغمبران بسیار بودهاند، ولی هدفشان یکی بوده:
	پرسشی و پاسخ آن:
	اسلام میان پیغمبران خدا تبعیض نمیداند:
	دیدگاه پیغمبران در قرآن:
	معجزات:
	مستحیل چگونه تحقق پیدا میکند؟

	کرامات:
	معجزه و سحر:
	معجزات پیغمبر اسلام محمد(:

	ایمانآوردن به کتب
	ایمان به پیغمبران
	حقیقت پیغمبر اسلام صلی الله وعلی آله وصحبه وسلم:

	پایان

